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Rozegrane 4 czerwca w Rudzie Śląskiej Ogólnopolskie Zawody w Akrobatyce Sportowej i Skokach na
Ścieżce potwierdziły, że KS Start bardzo dobrze pracuje z najmłodszymi adeptami tej trudnej
i niezwykle widowiskowej dyscypliny sportu. Wśród ponad 350 zawodników reprezentujących
18 klubów podopieczni Anetty Nosowicz wywalczyli w klasyfikacji drużynowej 3 miejsce, ustępując
jedynie gospodarzom zawodów KPKS Halemba i DOSiR Sokolnia Częstochowa.
Na ten zespołowy sukces złożyły się sukcesy indywidualne. W klasie młodzieżowej, czyli
w rywalizacji zawodników do lat 11, najlepiej zaprezentowała się dwójka Roksana Wołyniec i Agata
Grzegorzek, które w rywalizacji 40 duetów okazały się bezkonkurencyjne. W dodatku wraz z Nikolą
Szczecińską bielszczanki wygrały także w konkurencji trójki dziewcząt. Wśród chłopców w tej samej
klasie najlepsza okazała się czwórka KS Start w składzie: Maksymilian Dominiak, Maciej Lachowski,
Jakub Stekla i Kacper Herma, a drugie miejsce w konkurencji dwójki wywalczył duet Jakub Stekla
i Kacper Herma, który stanął na podium także w konkurencji skoków na ścieżce, zajmując pierwsze
miejsce i wyprzedzając kolegę z duetu.
Wśród zawodników klasy III (do lat 13) z dużą przewagą nad rywalami zwyciężyła dwójka Mikołaj
Migdalski i Oliwier Skrudlik, a ich koleżanki klubowe: Maja Makuch, Hanna Jafernik i Nela Sikora,
debiutujące w takim składzie uplasowały się na trzeciej pozycji. Także w klasie II (do lat 15) nie
zabrakło bielskiego akcentu. W czwórkach chłopców wygrał bowiem zespół w składzie: Grzegorz
Laszczak, Oskar Nycz, Grzegorz Górniak i Martin Stanclik.
- Warto też wymienić zespoły, które uplasowały się tuż za podium - mówi trenerka i prezes KS Start
Anetta Nosowicz. - Druga nasza dwójka w kategorii młodzieżowej Weronika Balas i Roksana
Smoczyńska zajęły czwarte miejsce, tak samo jak najmłodsi nasi zawodnicy 8-letni Maksymilian
Dominiak i 9-letni Oliwier Bołdyzer w rywalizacji dwójek chłopców. W klasie II czwarte miejsce
przypadło także trójce dziewcząt w składzie: Julita Kostka, Katarzyna Grzegorzek i Zuzanna
Gielmuda.

Zawodnicy KS Start wiedzą doskonale, że trzeba uważnie 
słuchać wskazówek trenera aby na zawodach 

zachwycać widzów i sędziów



4 Informator sportowo-turystyczny4 Informator sportowo-turystyczny

WYDARZENIA

Działający od 1991 roku Klub Sportowy AS ma w swoim logo wpisane trzy słowa "Radość aktywnego
życia", które od 25 lat stanowią motto pracy trenerów na czele z olimpijką Katarzyną Szafrańską-
Sosgórnik, będącą jednocześnie prezesem. Było to widać także 10 czerwca na spotkaniu
podsumowującym sezon 2015/2016.
- Dzięki wsparciu Urzędu Miasta uhonorowaliśmy naszych najlepszych zawodników - mówi Katarzyna
Szafrańska-Sosgórnik. - Nagrody za największe osiągnięcia sportowe w sezonie zimowym 2015/2016
otrzymali: 16-letnia Ada Kowalczuk za 5 miejsce w zawodach Beskidzkie Nadzieje, 15 miejsce
w Lidze Śląskiej, a także 11 i 16 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży oraz 15-latkowie
Róża Warzecha za 2 miejsce w zawodach Beskidzkie Nadzieje, 9 miejsce w Lidze Śląskiej i 15 miejsce
na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, a także Maciej Pindel za 2 miejsce w zawodach Beskidzkie
Nadzieje, 7 miejsce w Lidze Śląskiej oraz 13 i 15 miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
Ponadto na podium w Lidze Śląskiej stanęli Agnieszka Zięba z rocznika 1998 i Pola Gibiec z rocznika
2005. Ale nagród i wyróżnień, dzięki wsparciu naszych sponsorów, było znacznie więcej i wszyscy
wychodzili z naszego spotkania odpowiednio uhonorowani i zadowoleni.
Dodajmy, że oprócz Katarzyny Szafrańskiej-Sosgórnik, która prowadzi grupę średnią, zawodników
startujących w Lidze Śląskiej i Beskidzkich Nadziejach w klubie będącym organizatorem zajęć
sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie narciarstwa alpejskiego pracują także Marek
Korzeniowski, prowadzący grupę najstarszą - zawodników startujących w Młodzieżowym Pucharze
Polski i Lidze Śląskiej oraz Marta Rasała prowadząca grupę najmłodszą 4-6-latków (zdjęcia: Elwira
Surdy).
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Przy słonecznej pogodzie, sprzyjającej osiąganiu dobrych wyników, na stadionie lekkoatletycznym
w Wapienicy odbył się tradycyjny, organizowany przez Klub Sportowy Sprint, międzynarodowy
mityng BeskidianAthletic. 18 czerwca w zawodach, do których zgłoszonych zostało 1443 młodych
lekkoatletów z 80 klubów, wystartowali zawodnicy nie tylko z Polski, ale także reprezentujący:
Czechy, Słowację, Serbię, Białoruś, Ukrainę, Niemcy, Węgry, Litwę i Włochy. Choć zawody trwały od
godziny 10.00 do 20.45 to zostały przeprowadzone sprawnie głównie dzięki zaangażowaniu sędziów
i bielskich działaczy, a także pomocy wolontariuszy z Gimnazjum nr 8 oraz Szkoły Podstawowej
numer 22.
Słowa uznania należą się również sportowcom KS Sprint, którzy należeli do najlepszych. 2 miejsce
w skoku wzwyż młodziczek wywalczyła 14-letnia Elżbieta Cembala poprawiając rekord życiowy
wynikiem 155 centymetrów. 2 miejsce w biegu na 100 metrów przez płotki juniorek młodszych
wywalczyła 16-letnia Karolina Stettner także z rekordem życiowym 15,47 sekundy, a 3 miejsce
w skoku wzwyż młodzików wywalczył 15-letni Jakub Dominas również ustanawiając rekord życiowy
wynikiem 165 centymetrów.
Z zawodników innych klubów na szczególne wyróżnienie zasługuje Mateusz Wróbel z klubu
KS Słoneczko Busko Zdrój, który w biegu na 400 metrów ustanowił rekord Polski do lat 16, uzyskując
czas 48,06.

1443 młodych lekkoatletów z 80 klubów skorzystało z doskonałej pogody 
i  zaprezentowało się na stadionie w Wapienicy
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• W ostatni weekend maja Anna Celińska wywalczyła brązowy medal
mistrzostw Polski w biegu na 10 km, które odbyły się na ulicach Bielska-
Białej w ramach 24. Biegu Fiata. Zaledwie 6 dni później wystartowała
w bardziej naturalnym dla siebie górskim środowisku, w mistrzostwach
Polski w konkurencji skyrunning, czyli biegu wysokogórskim na trasie
o znacznych przewyższeniach i w trudnym terenie.

• Mistrzostwa Polski odbywają się od kilku lat w Zakopanem w ramach
Biegu Wysokogórskiego im. Marduły. Mordercza trasa o dystansie
około 32 km oraz sumie podbiegów wynoszących 2218 metrów i takiej
samej sumie zbiegów prowadziła z Krupówek w Zakopanem przez
Nosal, Dolinę Jaworzynki, Dolinę Gąsienicową, Karb, Przełęcz Liliowe,
Kasprowy Wierch, Kuźnice, Kalatówki, Dolinę Białego i kończyła się
w centrum Zakopanego.

W rozegranym 10 i 11 czerwca w Słubicach
ogólnopolskim finale Igrzysk Młodzieży w czwórboju
lekkoatletycznym zespół reprezentujący Szkołę
Podstawową nr 1 im. Bohaterów Westerplatte zajął
5 miejsce w kraju. Podopieczne Agaty Mostowskiej
i Dagmary Wiktor w rywalizacji, na którą składały się:
bieg na 60 metrów, rzut piłeczką palantową, skok w dal
lub skok wzwyż i bieg na 600 metrów, po zajęciu
pierwszego miejsca wśród bielskich szkół,
bezkonkurencyjne okazały się także w półfinale i finale
wojewódzkim.

Bielszczanka wygrywała już wcześniej trzykrotnie w tym biegu więc i 4 czerwca również wyruszyła na
trasę jako faworytka. Jej największą rywalką okazała się pochodząca z Zakopanego Magdalena
Kozielska, czołowa biegaczka... narciarska, reprezentująca Polskę w ubiegłorocznych mistrzostwach
świata. Obie biegły obok siebie przez większość trasy, a o zwycięstwie bielszczanki zadecydował
dopiero niesamowity finisz w Zakopanem, w którym wyprzedziła rywalkę zaledwie o pół sekundy!
Przy okazji, ustanowiła nowy rekord trasy wynikiem 3.29:47.

O tym jak duży jest to sukces świadczy fakt, że w wieloletniej historii czwórbojowych zmagań
uczniów klas VI dziewczęta z Bielska-Białej dopiero drugi raz awansowały do ogólnopolskiego
finału. Poprzednim razem tej sztuki niemal 40 lat temu dokonały uczennice SP nr 27 im. Janusza
Kusocińskiego.
Na zespołowy sukces złożyły się wyniki uzyskane przez: Weronikę Piznal (8,75 sek. w biegu na
60 metrów; 48,00 m w rzucie piłeczką palantową; 469 cm w skoku w dal i 1:58,66 min. w biegu na
600 metrów) - 351 punktów, Julię Basiurę (8,67; 40,00; 444; 1:58,20) - 316 punktów, Magdalenę
Widuch (9,19; 40,50; 435; 1:52,47) - 305 punktów, Oliwię Rzyman (8,79; 32,50; 424; 1:51,20) - 296
punktów, Klaudię Lisińską (9,13; 39,00; 410; 2:00,23) - 276 punktów i Urszulę Błyszczeć (9,49;
41,00; 406; 2:04,38) - 259 punktów.
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Dwa złote, cztery srebrne i jeden brązowy - to dorobek medalowy KS Sprint wywalczony na
mistrzostwach Śląska Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce, rozegranych
4 i 5 czerwca w Częstochowie. Wśród seniorów na podium po biegu na 3000 metrów stanęli
22-letni Mikołaj Ciurla, który wygrał pokonując dystans w czasie 9:15,84 oraz 24-letni Piotr Kastelik,
który z wynikiem 10:12,14 zajął trzecie miejsce.

Drugi złoty medal dla bielskiego klubu wywalczył w rywalizacji juniorów Szymon Krywult, który
z najlepszym w tym roku swoim wynikiem 4:08,90 wygrał bieg na 1500 metrów. Natomiast
w kategorii junior młodszy bielszczanie zadomowili się na drugim stopniu podium. Srebro
wywalczyli bowiem: Karolina Stettner w biegu na 100 metrów przez płotki poprawiając rekord
życiowy czasem 15,98; Marcin Kubica w 17 urodziny przebiegając 2000 metrów z przeszkodami
w czasie 6:33,40; Mateusz Jaromin finiszując na drugim miejscu w biegu na 800 metrów z rekordem
życiowym 1:59,67 oraz sztafeta 4x400 metrów złożona z zawodników z rocznika 2000: Remigiusz
Czarnecki, Radosław Kapinos, Hubert Czader i Mateusz Jaromin, która na pokonanie czterech
okrążeń potrzebowała 3:37,19.

11 czerwca do rywalizacji w Sosnowcu przystąpili natomiast młodzicy (roczniki 2001-2003), wśród
których urodzeni już w XXI wieku zawodnicy KS Sprint wywalczyli dwa brązowe medale w skoku
wzwyż. Wśród dziewcząt na najniższy stopień podium "wskoczyła" Elżbieta Cembala wynikiem 145
centymetrów ustanawiając rekord życiowy, a wśród chłopców trzeci był Jakub Dominas, pokonując
poprzeczkę na wysokości 155 centymetrów.

Przegląd lekkoatletycznego narybku zakończyły natomiast zawody nazwane Mistrzostwami Śląska
Dzieci, w których najmłodsi zawodnicy bielskiego klubu spisali się na piątkę, zdobywając pięć
medali. W Chorzowie po złoto sięgnęli Piotr Owczarz wygrywając bieg na 300 metrów z czasem
39,82 oraz Jakub Kowalówka, który w konkurencji rzut piłeczką palantową zwyciężył z wynikiem
45,5 metra. A srebrne krążki wywalczyli Aleksander Żuchowski, który w biegu na 300 metrów uznał
tylko wyższość kolegi klubowego oraz Anna Harańczyk w skoku wzwyż uzyskując rezultat 140
centymetrów i Julia Śliwa, która dystans 100 metrów przebiegła w czasie 13,45.
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Młodzi bokserzy uczcili pamięć legendarnego boksera. 19 czerwca Bielski Klub Bokserski Beskidy
współpracując z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Wilkowice, który był gospodarzem turnieju,
zorganizował I Memoriał Zbigniewa Pietrzykowskiego, zmarłego w 2014 roku trzykrotnego
medalisty olimpijskiego, czterokrotnego mistrza Europy oraz jedenastokrotnego mistrza Polski.
Wśród 49 zawodników reprezentujących 16 klubów szczególnego wyróżnienia dostąpili bokserzy
rywalizujący w kategorii wagowej do 91 kilogramów, czyli juniorzy Marcin Trybalski z KS Gwardia
Gierałtowice i Łukasz Nazaruk z BKS Beskidy oraz seniorzy Piotr Smaroń z TS Wisła Kraków i Jakub
Rus z TS Czarni-Góral Żywiec. Ich pojedynki w wadze ciężkiej stanowiły bowiem najważniejszy punkt
programu memoriałowych zmagań pod patronatem Beskidzkiej Rady Olimpijskiej. Pierwsza z nich
zakończyła się zwycięstwem juniora z Gierałtowic, a druga była popisem seniora z Krakowa.
Zwycięzcy odbierali wywalczone trofea z rąk mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka.
A oto wyniki pozostałych walk z udziałem bokserów z bielskich klubów: w kategorii Młodzik: do
57 kg: Antoni Brzozok (BKS Jastrzębie) - Damian Łaniecki (BKB Beskidy Bielsko-Biała) 0:3 i ponad
76 kg: Tadeusz Kwiek (MOSM Bytom) - Kacper Pieczyrak (BKB Beskidy Bielsko-Biała) zwycięstwo
bielszczanina przez TKO w 2 rundzie. W kategorii Kadet: do 57 kg: Mikołaj Aleksandrowicz
(LKS Myszków) - Mikołaj Flisowski (BKB Beskidy Bielsko-Biała) 3:0, do 63 kg: Bartłomiej Górny (Ring
Bielsko-Biała) - Remigiusz Skoczyński (KS Garda Gierałtowice) 0:3, do 70 kg: Kacper Martyka
(KS Energetyk Jaworzno) - Adam Opyrchał (SKB Beskid Dragon Bielsko-Biała) zwycięstwo
bielszczanina przez TKO w 1 rundzie i do 63 kg: Mateusz Wuzik (KS Garda Gierałtowice) - Radosław
Kliś (BKB Beskidy Bielsko-Biała) 3:0. W kategorii Junior: plus 91 kg: Roman Chlipała (SKB Beskid
Dragon Bielsko-Biała) - Oskar Safarian (MOSM Bytom) 0:3, do 64 kg Radosław Kręski (LKS Myszków)
- Michał Ponikiewski (Ring Bielsko-Biała) zwycięstwo myszkowianina przez TKO w 2 rundzie oraz w
kategorii Senior: do 75 kg: Mateusz Syposz (SKB Klincz Brenna) - Szymon Batelt (Ring Bielsko-Biała)
3:0 i do 81 kg: Piotr Opyrchał (SKB Beskid Dragon Bielsko-Biała) - Jakub Paździor (BKB Beskidy
Bielsko-Biała) 3:0.

Memoriałowe pojedynki turnieju w Wilkowicach wzbudziły zainteresowanie kibiców, 
którzy większość walk obserwowali z zapartym tchem
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Wśród szkół podstawowych na podium stanęły: 1. SP 36 - 161 punktów; 2. SP 13 - 117 punktów;
3. SP 1 Kozy - 81 punktów, a wśród szkół gimnazjalnych najlepsze okazały się: 1. Gimnazjum nr 9 -
160 punktów; 2. Gimnazjum nr 1 - 39 punktów; 3. Gimnazjum nr 11 - 27 punktów.
Pływanie to jednak sport przede wszystkim indywidualny, a najlepszymi zawodnikami na dystansie
50 metrów stylem dowolnym okazali się: Maksymilian Jańczyk z SP 36 z wynikiem 40,30 i Maja
Górecka z SP 1 z rezultatem 40,84 wśród uczniów klasy 1-2 (roczniki 2009, 2008 i 2007); Jakub
Męcner z SP im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach - 32,49 i Alicja Lubińska z SP 33 - 33,93 wśród
uczniów klas 3-4 (roczniki 2006-2005); Jan Więzik z SP 37 - 30,64 i Martyna Kuziów z SP 36 - 30,85
wśród uczniów klas 5-6 (roczniki 2004-2003) oraz Mateusz Krystyniak z Gimnazjum nr 1 - 27,97
i Klaudia Mańdok z Gimnazjum nr 9 - 29,61.
Ukoronowanie zmagań na pływalni "Start" stanowiły wyścigi sztafetowe, w których na dystansie
4x50 metrów stylem dowolnym wśród szkół podstawowych najszybciej do mety dopłynęły zespoły:
SP 36 - 2:27,21 wśród chłopców i SP 1 Kozy - 2:27,00 wśród dziewcząt, a rywalizację gimnazjów
zdominowało Gimnazjum nr 9 wygrywając zarówno wśród chłopców z czasem 2:03,18 jak i wśród
dziewcząt wynikiem 2:12,69 pieczętując zwycięstwo szkoły w klasyfikacji ogólnej.

Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w pływaniu
zgromadziły 16 czerwca na starcie 239 uczestników,
reprezentujących 15 szkół podstawowych, wśród
których najlepsza okazała się drużyna SP 36 oraz 8 szkół
gimnazjalnych, z bezkonkurencyjnym w klasyfikacji
zespołowej Gimnazjum nr 9. Zresztą wystarczy spojrzeć
na pierwsze trójki klasyfikacji ogólnej - uhonorowane
pucharami ufundowanymi przez Urząd Miejski,
wspierający organizatora zawodów Beskidzkie Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Reprezentacje Szkoły Podstawowej nr 36  oraz Gimnazjum nr 9 okazały się bezkonkurencyjne,
wygrywając  Otwarte Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej
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Coraz częściej możemy informować o sukcesach odnoszonych przez bielskich pływaków. Tym razem
na pochwały zasłużyły Magdalena Gach i Alicja Lubińska z UKS Ondraszek. Startując wśród 315
zawodniczek i zawodników z 34 klubów bielszczanki 8 czerwca na mistrzostwach Śląska 11-latków
w Gliwicach wywalczyły dwa tytuły, a w sumie zdobyły 6 medali zapewniając swojemu klubowi
7 miejsce w klasyfikacji drużynowej.
- W basenie krytej pływalni "Olimpijczyk" w Gliwicach najbardziej bielską konkurencją okazał się
sprint stylem motylkowym - informuje prezes i trener UKS Ondraszek Arkadiusz Dunat. - Dystans
50 metrów najszybciej spośród 55 startujących pokonała bowiem Alicja Lubińska, docierając do
mety z czasem 36,17 i wyprzedzając koleżankę klubową, która finiszowała jako druga z czasem
36,26. Magdalena Gach nie miała za to równych sobie wśród 20 zawodniczek startujących
w konkurencji 100 metrów stylem motylkowym. Wygrała bowiem z rezultatem 1:24,57, a do swojej
kolekcji medali dodała jeszcze drugie srebro z wyścigu na 100 metrów stylem dowolnym (1:12,43)
wśród 62 startujących. Natomiast Alicja Lubińska stawała na wszystkich stopniach podium, do
wspomnianego wcześniej złota dorzuciła jeszcze bowiem srebro wywalczone w rywalizacji
z 66 przeciwniczkami w konkurencji 50 metrów stylem grzbietowym (38,08) oraz brąz zdobyty na
100 metrów stylem klasycznym (1:28,82) wśród 73 pływaczek.

Tradycyjnie 19 czerwca na obiektach Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Rekord rozegrano
międzynarodowy turniej piłkarski, który nosił nazwę "Beskidzkich Olimpijczyków". Wystąpiły w nim
drużyny: TS Bielskie Orły, Zagłębie Sosnowiec, Orły Zaolzia z Czech i GLKS Wilkowice. Najlepsza
okazała się drużyna gospodarzy. Bielszczanie pokonali 5:1 wilkowiczan, przegrali 3:4 z gośćmi
z Czech i rozgromili sosnowiczan 6:0. W ostatecznej klasyfikacji drugie miejsce zajęli oldboje
z Zaolzia, trzecie sosnowiczanie, a czwarte piłkarze z Wilkowic. Najlepszym strzelcem okazał się
Łukasz Błasiak. Zbliżający się do 38 urodzin napastnik, mający za sobą występy w ekstraklasie
w barwach Szczakowianki, a w zakończonym sezonie reprezentujący IV-ligowy zespół GKS
Radziechowy-Wieprz, strzelił 5 goli.
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Kibice piłki nożnej w całej Polsce bardzo dobrze znają nazwisko Zajac. Wszak Richard był przez 6 lat
bramkarzem TS Podbeskidzie, z którym awansował do ekstraklasy i rozegrał w niej 86 spotkań.
Piłkarskim szlakiem podąża także syn słowackiego bramkarza Adam, który nie zamierza jednak
naśladować taty. Świadczy o tym tytuł króla strzelców w turnieju "Szukamy Piłkarskich Talentów",
tradycyjnie zorganizowanym przez Urząd Miejski wspólnie z Miejskim Zarządem Oświaty.
14 czerwca na boiska Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Rekord wybiegło 15 drużyn
reprezentujących czwarte klasy bielskich szkół oraz 19 zespołów złożonych z piątoklasistów.
W sumie wystartowały 34 zespoły z 21 szkół. Najlepsi wśród 306 uczestników turnieju okazali się
uczniowie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego BBTS Podbeskidzie, którzy zarówno
w rywalizacji starszego rocznika pod wodzą Kamila Orawczaka jak i w potyczkach młodszej klasy,
którą prowadził Waldemar Fluder, pewnie sięgnęli po zwycięstwo. Największe brawa należą się
jednak Pawłowi Gorzelakowi, który prowadząc drużyny reprezentujące Szkołę Podstawową nr 3
"dwoił się i troił", żeby na koniec turnieju cieszyć się wywalczenia 2 miejsca wśród piątoklasistów
oraz 3 pozycji wśród czwartoklasistów. Dodajmy jeszcze, że drugie miejsce wśród zespołów z klas IV
wywalczyła drużyna Społecznej Szkoły Podstawowej Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego
dowodzona przez Tomasza Pacha, a trzecie miejsce wśród piątoklasistów zajął zespół Zbigniewa
Brzeźnego ze Szkoły Podstawowej nr 36.
Oprócz medali i nagród rzeczowych, którymi uhonorowani zostali wszyscy finaliści wyróżnieni zostali
także najlepsi strzelcy: Patryk Czader wśród piątoklasistów i Adam Zajac wśród uczniów klas
czwartych oraz najlepsi bramkarze: Jakub Bielak z klasy IV SPMS BBTS Podbeskidzie oraz Tymon
Boryń z SP 3.
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Przez trzy dni na Stadionie Miejskim rozgrywany był turniej „Nasze Euro 2016”. Wśród drużyn na co
dzień grających w Bielsko-Bialskiej Amatorskiej Lidze Piłki Nożnej, ale tym razem noszących nazwy
krajów, których reprezentacje zakwalifikowały się do turnieju mistrzostw Europy we Francji,
wystąpiła także reprezentacja Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień - Nadzieja,
uzupełniając stawkę 24 drużyn. Podobnie jak na prawdziwym Euro 2016, drużyny zmagania
rozpoczęły od fazy grupowej. 8 i 9 czerwca wyłoniono zespoły, które zakwalifikowały się do fazy
pucharowej. Francja wygrała w grupie A, Słowacja w grupie B, Niemcy w grupie C, Czechy w grupie
D, Szwecja w grupie E i Portugalia w grupie F. Natomiast 10 czerwca rozegrano fazę pucharową. Do
finału dotarły Słowacja i Chorwacja, czyli drużyna FC Rad-Net, sklasyfikowana na 10 miejscu
w II lidze, która wygrywając 3:0 została sensacyjnym zwycięzcą turnieju.
W jego trakcie przeprowadzono ceremonię zakończenia i podsumowania sezonu 2015/2016 Bielsko-
Bialskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej, w której pierwszy raz w historii rozgrywek mistrzem nie
została drużyna Centrum Old. "Etatowego" triumfatora zdetronizował zespół Black Game Team,
potwierdzając prawdziwość powiedzenia "do trzech razy sztuka".
- Dwa razy zespół Black Game Team nieskutecznie próbował odebrać tytuł Centrum Old, ale za
trzecim razem tego dokonał - mówi Konrad Hamerlak prezes AKS Orlik organizującego rozgrywki
BBALPN i "Nasze Euro 2016". - Walka była jednak zacięta do samego końca. W pozostałych ligach
sytuacja była klarowna. Mistrzowie i wicemistrzowie, czyli zespoły, które uzyskały awans oraz
spadkowicze byli znani już wcześniej. Z I ligi spadły: Wojs Media i Adler Polska. W II lidze najlepsze
okazały się FC Sheep i Partners Club LKS, awansując do I ligi. Do III ligi spadł natomiast Times, a The
Reeds, został zdyskwalifikowany i przesunięty do IV ligi. Z III ligi awans wywalczyły: Incord i Malbec,
a do IV ligi spadły Warmerr i Anonymus. Wyliczankę zamyka trójka zespołów, które awansowały
z IV do III ligi: Ratusz BGT, The Shakers i ADPP.

Dodajmy jeszcze, że najlepszymi strzelcami okazali się: Bartosz Ramlow w I lidze, Kamil Wrona
w II lidze, Dariusz Kucia w III lidze i Sebastian Wójcik w IV lidze, a miano najlepszego bramkarza
otrzymali: Jędrzej Kwiatkowski w I lidze, Tomasz Kaps w II lidze, Bartłomiej Malec w III lidze
i Radosław Jędzkiewicz w IV lidze. Przyznano także nagrody MVP, którymi wyróżniono: Andrzeja
Szymańskiego w I lidze, Dawida Talika w II lidze, Mariusza Siwika w III lidze i Marcina Górala
w IV lidze. - Wszystkim drużynom, które grały w rozgrywkach gratulujemy udziału i zajętych miejsc -
dodaje Konrad Hamerlak. - Zakończony sezon był rekordowy pod wieloma względami - wystartowało
najwięcej drużyn, nasza liga stała się jedną z największych lig w województwie śląskim, padło
najwięcej goli, a sędziowie pokazali najmniej żółtych i czerwonych kartek.
Nic więc dziwnego, że niektórzy już nie mogą się doczekać rozpoczęcia... zapisów do nowego
sezonu, które trwać będą od 8 do 19 sierpnia.
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- Złote medale zdobyli kadeci Mateusz Janoszek w konkurencji kata i Kamil Ostrowski w kumite,
a Franciszek Jagodziński wygrał rywalizację w kumite wśród kadetów młodszych. Srebrne krążki
wywalczyli Filip Mostowski w kumite chłopców 8-9-letnich oraz Wojciech Lach w kumite chłopców
10-11-letnich. Ponadto na najniższym stopniu podium stanęli: Filip Madzia w kumite chłopców
8-9 letnich, Igor Krywult w kumite kadetów, Szymon Motyka w kumite młodzików, Karol Gabryluk
w kumite juniorów i Filip Wrzeszcz w kumite seniorów.

Przed wakacjami zawodnicy Bielskiego Klubu
Kyokushin Karate zaprezentowali bardzo
wysoką formę. 11 czerwca podopieczni
Sławomira Dubiela wystartowali w Wiedniu
w mocno obsadzonym turnieju Austria Open
Karate Kyokushinkai. Wśród 150 zawodników
z 9 krajów dziesiątka bielszczan wywalczyła
10 medali.
- Możemy więc powiedzieć, że plan
wykonaliśmy w stu procentach - informuje
prezes i trener Sławomir Dubiel.

Drużynowe Mistrzostwa Polski w konkurencji
pointfighting dla kadetów młodszych i starszych
potwierdziły, że w Stowarzyszeniu Kick Boxing Beskid
Dragon praca z młodzieżą jest na najwyższym krajowym
poziomie. 18 czerwca w Pułtusku zespół w składzie:
Oliwia Czader, Julian Graboś i Patryk Bodzek po
wygranych starciach eliminacyjnych przegrał
w niezwykle zaciętym półfinale 12:14 i ostatecznie
uplasował się na trzecim miejscu w kraju.
- Był to nasz debiut w drużynowej rywalizacji - informuje
Piotr Turchan, prezes klubu. - Nie ma w niej podziału na
wagi oraz na płeć. Można walczyć ze starszym i cięższym
rywalem. Tak było w przypadku Oliwii, która mimo
różnicy płci i wagi oraz wieku przegrała tylko 7:8.
Ogólny wynik drużyny można jednak określić jako dobry.
Ponadto warto dodać, że był to ostatni sprawdzian
przed występem w mistrzostwach świata, które odbędą
się w Dublinie na przełomie sierpnia i września, kiedy to
w reprezentacji wystąpią nasi brązowi medaliści
z Pułtuska: Oliwia Czader, Julian Graboś i Patryk Bodzek,
a także Nikola Kaleta i Emilia Zajdel.

Brązowa drużyna Stowarzyszenia 
Kick Boxing Beskid Dragon
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Do startu w XXXVII Regatach o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-Białej zgłosiło się 29 załóg, które
wykorzystując prawdziwie żeglarską pogodę (od 1 do 3 w skali Beauforta 18 czerwca oraz od 2 do 4
w skali Beauforta 19 czerwca) rywalizowały w sześciu klasach. Zwycięzcami zmagań
zorganizowanych na Jeziorze Żywieckim przez Yacht Klub Polski Bielsko okazali się: Janusz
Skowroński w klasie Nefryt, Mateusz Byrski w klasie Omega, Adam Seredyński w klasie Wolnej,
Piotr Kistowski w jachtach kabinowych do 650 centymetrów długości i Jerzy Figacz w jachtach
kabinowych powyżej 650 centymetrów długości oraz Tomasz Gaj w klasie OK-Dinghy, w której
występ zaliczany był do klasyfikacji Pucharu Polski. Dlatego w zawodach, które patronatem objął
Prezydent Bielska-Białej Jacek Krywult startowali zawodnicy nie tylko z naszego regionu, ale także
żeglarze z Warszawy i Olsztyna. Ale najważniejsze było to, że wszyscy cieszyli się z aktywnie
spędzonego weekendu.

W Minimistrzostwach Europy, zorganizowanych przez TS Podbeskidzie przy współudziale Urzędu
Miejskiego, wystartowało 16 drużyn. Zawodnicy z rocznika 2003 i młodsi przyjęli barwy i nazwy
reprezentacji grających w Euro 2016 we Francji i wszyscy uczestnicy MiniEuro otrzymali stroje
"swojego" kraju. A po uroczystości oficjalnego otwarcia, której dokonali: Zastępca Prezydenta
Miasta Bielska-Białej Waldemar Jędrusiński, prezes Podbeskidzia Tomasz Mikołajko oraz trener
Górali Dariusz Dźwigała ruszyła piłkarska karuzela. Na czterech boiskach wyznaczonych na murawie
Stadionu Miejskiego równocześnie rozgrywano mecze eliminacyjne, w których role sędziów pełnili
między innymi byli piłkarze, a obecnie skauci TS Podbeskidzie Adrian Sikora i Sławomir Cienciała. Do
finału zakwalifikowały się drużyny Walii (Szkoła Podstawowa nr 2 z Czechowic-Dziedzic) i Włoch
(Kuźnia Ustroń), a "wyspiarze" zwyciężyli 4:0 zdobywając mistrzowski tytuł. Ponadto wyróżnienia
indywidualne otrzymali: najlepszy bramkarz turnieju Maciej Kenig broniący bramki Chorwacji
(Wilkowice) oraz kapitan Walii Kacper Łukaszek, który został wybrany najlepszym zawodnikiem.
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Coroczny konkurs koszykówki 3x3 tym razem pod nazwą "NUTREND Grand Prix Bielska-Białej 2016"
rozegrany został 4 czerwca na boiskach Kompleksu Sportowego Orlik. O nagrody ufundowane przez
Urząd Miejski rywalizowano w trzech kategoriach. Wśród seniorów najlepsza okazała się drużyna
z Wrocławia, której nazwa zobowiązywała do dobrej gry, czyli zDolny Śląsk w składzie: znany
z występów na I-ligowych boiskach w barwach Pogoni Prudnik mierzący 205 centymetrów center
Mateusz Kasiński, także mający za sobą I-ligowe występy w prudnickiej drużynie ponad 2-metrowy
skrzydłowy Piotr Warawko oraz niżsi i ograni w II lidze Paweł Nowicki i Michał Zygadło.
W kategorii młodzieżowej zwyciężył zespół: TOO Easy w składzie: Kamil Wojas, Krystian Wojas
i Maciej Wojdyła, a wśród dziewcząt najlepsza okazała się drużyna 007 w składzie: Natalia Blachura,
Karolina Kowalczyk, Maja Szydlik i Kinga Wrzeszcz. Ponadto rozegrano konkurs rzutów za 3 punkty,
w którym triumfował Antoni Gołębiewski. Zadowoleni byli jednak wszyscy uczestnicy, którzy
korzystając z dobrej pogody wzięli udział w ciekawej imprezie sprawnie przeprowadzonej przez
Bielską Ligę Koszykówki.

To był wyjątkowy mecz. 7 czerwca na murawie Stadionu Miejskiego spotkały się drużyny oldbojów
TS Bielskie Orły oraz Księża i Przyjaciele Caritas. Spotkanie miało charakter charytatywny, a dochód
został w całości ofiarowany na wsparcie ogólnopolskiej kampanii „Kilometry Caritas” i będzie
przeznaczony na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dofinansowanie
leczenia i rehabilitacji głównie najmłodszych pacjentów.
Mecz toczony w sportowej atmosferze zakończył się zwycięstwem Bielskich Orłów 4:2. Zaznaczyć
jednak należy, iż ostatnią bramkę na starej murawie Stadionu Miejskiego, która po 11 latach została
wymieniona, zdobył ks. Andrzej Piotrowski... przechodząc do historii.

TS Bielskie Orły – Księża i Przyjaciele Caritas 4:2 (4:0)
1:0 - Staniek, 2:0 - Staniek, 3:0 - Napieralski, 4:0 - Staniek, 4:1 - Trzopek, 4:2 - Piotrowski.

Skład drużyny „Księża i Przyjaciele Caritas”: Ks. Roman Ciemiera - Michał Wiśniowski, Ks. Robert
Kasprowski, Ks. Andrzej Piotrowski, Ks. Adam Jakubiec, Ks. Sebastian Rucki, Ks. Marcin Pomper,
Ks. Adam Trzopek, Ks. Dawid Majdak, Ks. Zygmunt Mizia, Maciej Barcik, Paweł Zoń.

Skład TS Bielskie Orły: Gerard Marszałek - Ryszard Radwan, Rafał Kałuża, Grzegorz Mroziak,
Krzysztof Dobija, Jacek Mizia, Michał Wróbel, Krzysztof Kaczmarzyk, Jacek Kasperek, Grzegorz
Kasperek, Grzegorz Napieralski, Janusz Gardas, Tomasz Staniek, Jacek Kocur, Marek Kołodziej.
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Po ubiegłorocznych komplementach pod adresem Otwartych Mistrzostw Bielska-Białej w Biegach
Górskich stało się jasne, że w tym roku druga edycja będzie miała znacznie większy zasięg i renomę.
Nic więc dziwnego, że na weekendowe zawody pod nazwą Festiwal Biegowy organizatorzy
z Fundacji Aktywne Beskidy oraz Ultra Beskid Sport, wspierani przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu
i Rekreacji przewidzieli wiele atrakcji dla biegaczy i kibiców.
Impreza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta praktycznie
rozpoczęła się już 24 czerwca w piątek, kiedy to 28 śmiałków zgłosiło się do biura zawodów w Hali
Widowiskowo-Sportowej przy ul. Karbowej, żeby autokarem wyruszyć na miejsce startu w Zawoi.
Tam bowiem zaczynał się bieg na 100 mil (około 176 kilometrów) przez 71 beskidzkich szczytów
oraz 9 punktów kontrolnych: Przełęcz Krowiarki, Przełęcz Glinne, Przełęcz Glinka, Przełęcz
Przegibek, Zwardoń, Przełęcz Przysłop, Ostre, Przełęcz Salmopol i Bystra. Na metę w Hali
Widowiskowo Sportowej pod Dębowcem dotarło tylko dziesięciu najwytrwalszych, z których
najszybszy okazał się Arkadiusz Kondas ze Skoczowa, potrzebując na pokonanie trasy 36 godzin
i 2 minuty. Obok niego w niedzielę na podium stanęli Piotr Knop z Woli Załężnej oraz Roman
Trzcieliński z Warszawy.
Najbardziej prestiżowy był jednak półmaraton, na którego starcie 25 czerwca stanęło 230
zawodników, spośród których najszybszy okazał się 26-letni gliwiczanin Piotr Czapla, który
21-kilometrową trasę wiodącą szlakami turystycznymi pokonał w 1 godzinę, 23 minuty, 40,6
sekundy. Za jego plecami w Hali Widowiskowo-Sportowej finiszowali: 42-letni Robert Faron
z Zalesia - 1.25:22,0 oraz 31-letni Dariusz Marek z Wieliczki - 1.25:43,4. Najlepszym z bielszczan
okazał się 36-letni Jan Marian Wróblewski z wynikiem 1.27:07,8 finiszujący na 6 pozycji. Natomiast
wśród pań najlepsza okazała się 35-letnia Dominika Ulfik z Zabrza - 1.45:41,9, która wyprzedziła
26-letnią Annę Kącką z Zakopanego - 1.46:53,7 oraz 36-letnią Annę Skalską z Bytomia - 1.48:59,1.
Do tego dodajmy biegi na orientację - sobotni Orientcross i niedzielny Rajd Miejski, a także koncert
zespołu Tornado Flow, wspólne rozgrzewki, specjalistyczne wykłady dla biegaczy oraz zawody dla
dzieci, a będziemy mieli pełny obraz imprezy, której zakończenie 27 czerwca o godzinie 17.00
oznaczało rozpoczęcie... odliczania dni do następnego bielskiego festiwalu biegowego w 2017 roku.
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 Ostatnia kolejka piłkarskiego sezonu 2015/2016 w III lidze opolsko-śląskiej rozegrana została
4 czerwca. Wtedy to BKS Stal wygrywając na Stadionie Miejskim 3:0 z Piastem II Gliwice, golem
Filipa Wiśniewskiego i dwoma bramkami Krzysztofa Chrapka przypieczętował zdobycie tytułu
wicemistrza. Na trzecim miejscu, także gwarantującym utrzymanie na trzecioligowym szczeblu i grę
w następnym sezonie w III lidze dolnośląsko-lubusko-opolsko-śląskiej zakończył natomiast
rozgrywki Rekord, który w ostatnim spotkaniu minionych rozgrywek wygrał na swoim boisku
w Cygańskim Lesie 3:2 z Ruchem II Chorzów. W tym spotkaniu dwie bramki strzelił żegnający się
z klubem po 7 latach gry w biało-zielonych barwach kapitan i asystent trenera Bartłomiej Woźniak,
a trzecie trafienie było dziełem Marka Sobika. Jedyną bielską drużyną, która w pierwszą sobotę
czerwca doznała porażki było Podbeskidzie II, które na boisku "Na Górce" przegrywając 0:4
z Pniówkiem Pawłowice pożegnało się z III-ligowymi boiskami, zajmując ostatecznie 12 miejsce
w tabeli.

 W rozegranym 8 czerwca finałowym meczu Pucharu Polski na szczeblu Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Rekord nie wykorzystał atutu swojego boiska. Podopieczni Wojciecha Gumoli przegrali 0:2
z zespołem GKS 1962 Jastrzębie, który wyjechał z Cygańskiego Lasu z czekiem na 30 tysięcy złotych
oraz awansem na szczebel centralny pucharowych rozgrywek.

 Dwa zwycięstwa LKS Zapora Wapienica w ostatnich kolejkach rozgrywek w klasie A Podokręgu
Bielsko-Biała niczego nie zmieniły w układzie czołówki tabeli. Rozgromienie na swoim boisku 6:0
zespołu Groń Bujaków 4 czerwca oraz wyjazdowa wygrana 4:3 z KS Bestwinka 11 czerwca
przypieczętowały jedynie zajęcie przez wapieniczan trzeciego miejsca tuż za plecami zespołów,
które awansowały do klasy okręgowej.

 Po remisie 1:1 z Rolnikiem II Biedrzychowice w ostatniej kolejce grupy śląskiej II ligi kobiet
w sezonie 2015/2016 rozegranej 5 czerwca piłkarki nożne Rekordu ostatecznie uplasowały się na
trzecim miejscu w tabeli i nie zdołały awansować na zaplecze ekstraklasy.

 7 czerwca swoją pracę w TS Podbeskidzie podjął Dariusz Dźwigała. Mający na swoim koncie 258
spotkań w ekstraklasie były zawodnik między innymi: Polonii Warszawa, Górnika Zabrze
i Pogoni Szczecin ma ambicję poprowadzić w nadchodzącym sezonie pierwszoligową bielską
drużynę piłkarską do awansu. Nowe rozgrywki piłkarze z Bielska-Białej rozpoczną 30 lipca
wyjazdowym spotkaniem z Olimpią Grudziądz, a pierwszy mecz na Stadionie Miejskim bielscy
kibice będą mieli okazję zobaczyć 13 sierpnia, kiedy to rywalem TS Podbeskidzie będzie drużyna
Wigry Suwałki.

Czerwiec był miesiącem przebudowy siatkarskiej drużyny, która pod szyldem BKS Profi Credit
przystąpi w nowym sezonie do rywalizacji w gronie 14 zespołów walczących o mistrzostwo Polski
w Orlen Lidze. W zespole Mariusza Wiktorowicza nie będą już grały: Nikola Radosova, Yael
Castiglione, Helena Horka, Małgorzata Lis, Natalia Strózik, Beata Motyka, Koleta Łyszkiewicz, Natalia
Bamber-Laskowska. Pierwszą nową zawodniczką klubu z Bielska-Białej została natomiast
reprezentantka Niemiec Magdalena Gryka, która otworzyła listę nowych zawodniczek. Jej śladem
poszły: Ewelina Brzezińska, Natalia Perlińska, Aleksandra Wańczyk, Aneta Wilczek, Natalia
Skrzypkowska i Joanna Staniucha-Szczurek, która grając w zespole BKS w latach 2002-2008 zdobyła
dwukrotnie mistrzostwo kraju (2003, 2004) i Puchar Polski (2004, 2006), a także Superpuchar
(2006) i brązowy medal krajowych zmagań (2000 i 2007).
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KALENDARZ IMPREZ

30.06 - 2.07.2016 r. (czwartek-sobota)

 39. Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych 
Hotel „Jawor” Jaworze, ul. Turystyczna 204 – baza rajdu
Czwartek: godz. 10.00 - start, Hotel „Jawor”, godz. 18.00 - meta, Hotel „Jawor”
Piątek: od godz. 10.00 do godz. 11.20 - Hala pod Dębowcem, próby sportowe

od godz. 16.20 do godz. 17.40 - Bielsko-Biała, Rynek
Sobota: od godz. 14.45 – do godz. 16.30 - Konkurs Elegancji na Placu Ratuszowym 

od godz. 16.30 - kawalkada pojazdów ulicami miasta 

3.07.2016 r. (niedziela)

 Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w trójboju rakietowym - III etap
Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36, godz. 10.00

 „Przewodnik czeka” – zwiedzanie Bielska-Białej: Trasa II - Śladami Żydów w Bielsku-Białej 
godz. 10.00 - spotkanie z przewodnikiem ul. Cieszyńska (przed cmentarzem)
Program: cmentarz żydowski przy ul. Cieszyńskiej, Żydowska Gmina Wyznaniowa, 
Synagoga (ok. 3-4 godziny)

4.07.2016 r. (poniedziałek)

 Turniej XII Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej - piłka nożna, dwa ognie
Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny „Victoria”, ul. Bratków 16, godz. 10.00 

5.07.2016 r. (wtorek)

 Turniej XII Międzyświetlicowej Olimpiady Sportowej - lekkoatletyka
Stadion lekkoatletyczny „Sprint”, ul. Jaworzańska 120, godz. 10.00

 Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół gimnazjalnych - dziewcząt i chłopców
Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36, godz. 11.00

7.07.2016 r. (czwartek)

 Turniej Siatkówki Plażowej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dziewcząt i chłopców
Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36, godz. 11.00

11.07.2016 r. (poniedziałek)

 Turniej Koszykówki Ulicznej dla uczniów szkół podstawowych - Koszykówka na „Orliku”
Kompleks Sportowy „Orlik”, ul. Słowackiego 27b, godz. 11.00

13.07.2016 r. (środa)

 Turniej Koszykówki Ulicznej dla uczniów szkół gimnazjalnych - Koszykówka na „Orliku”
Kompleks Sportowy Orlik, ul. Słowackiego 27b, godz. 11.00

15.07.2016 r. (piątek)

 Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w jeździe na rolkach
„Luce Arena”, ul. Legionów 26, godz. 10.00

 Turniej Koszykówki Ulicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
– Koszykówka na „Orliku”

Kompleks Sportowy „Orlik”, ul. Słowackiego 27b, godz. 11.00
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16.07.2016 r. (sobota)

 „Przewodnik czeka” – zwiedzanie Bielska-Białej: Trasa III – Zabytki Białej 
godz. 9.00 - spotkanie z przewodnikiem przy moście - ul. 11 Listopada,                                
Program:  most na rzece Białej – spacer ul. 11 Listopada – Plac Wolności z Domem 
Sukienników - Hotel Pod Czarnym Orłem z Salą Redutową - Kamienica pod Żabami -
Kościół p.w. Opatrzności Bożej – Klasztor Córek Bożej Miłości – Ratusz w Białej 
(ok. 3-4 godz.)

 Wyścig na rolkostradzie
Rolkostrada - Lotnisko Aleksandrowice, ul. Zwardońska, godz. 10.00

29.07.2016 r. (piątek)

 Turniej tenisa stołowego - dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych                                     
i ponadgimnazjalnych

Hala sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16, godz. 11.00

Stan na 30.06.2016 r. 
W ciągu miesiąca kalendarz może ulec zmianie z uwagi m.in. na warunki pogodowe. 
Telefon kontaktowy w sprawie kalendarza imprez: 33/ 49 71 714.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Jak co roku młodzież szkolna może korzystać z atrakcji zawartych
w programie "Lato w mieście". Są w nim warsztaty: pływackie,
piłkarskie, rowerowe, badmintonowe, rolkarskie, tenisa stołowego
i samoobrony. Ponadto treningi i turnieje: piłkarskie, koszykarskie,
minigolfa, siatkówki plażowej to kolejna część bogatej oferty na każdy
dzień lipca, w którym obowiązywać będą następujące ceny biletów
wakacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej (ważna legitymacja
szkolna i studencka do 26 roku życia):
Pływalnia „Start” - 6,00 zł/dzień;
Pływalnia „Panorama” - 4,00 zł/dzień;
Kryta pływalnia „Troclik” - 4,00 zł/godz.

Czyli mówiąc krótko: wakacje w Bielsku-Białej mogą być ciekawe!
Szczegółowy plan akcji "Lato w mieście" na plakatach.

Zainteresowanych poznawaniem miasta z przewodnikiem zapraszamy do udziału w akcji
„Przewodnik czeka”, odbywającej się w lipcu i sierpniu. Wystarczy pojawić się w wyznaczonym
miejscu i czasie oraz zaplanować sobie ok. 3-4 godziny na spacer po Bielsku-Białej. Szczegóły
w kalendarzu imprez oraz na stronie: www.bielsko.pttk.pl w zakładce Przewodnik czeka 2016.
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SYLWETKA MIESIĄCA

26 czerwca zapadły ostateczne rozstrzygnięcia. Najpierw w finale III ligi zespół DAAS Basket Hills
Bielsko-Biała MU-18 pokonał Grim Reapers 81:49, a najlepszym graczem tego spotkania został
wybrany Maciej Wojdyła. Następnie w finale II ligi drużyna BraveHearts Oświęcim wygrała
z Aurochs 57:41, a MVP tego meczu okazał się Marcin Kajor. Po tej potyczce przyszedł czas na
nagrodzenie najlepszych zawodników każdej z lig, a zostali nimi: Piotr Męcnarowski (Shakers –
I liga), Bartosz Piasecki (NSBB - II liga) oraz Maciej Jochacy (DAAS Basket Hills Bielsko-Biała - III liga).

Aż wreszcie przyszedł czas na najważniejsza potyczkę sezonu, czyli finał I ligi, w którym zmierzyły się
zespoły Shakers i Galacticos Basket Żywiec (na zdjęciu). Po niezwykle zaciętej walce, pierwszy raz
w historii rozgrywek, wygrali "galaktyczni" w składzie: Andrzej Brańka, Dominik Caputa, Jakub
Chrapek, Michał Koźlik, Jakub Staszkiewicz, Kacper Wieczorek i Michał Winkler. Wynik 65:64 (15:14,
17:13, 16:19, 17:18) świadczy jednak o tym, że ogromne brawa należą się zarówno zwycięzcom jak
i pokonanym. Dodajmy jeszcze, że najbardziej wartościowym zawodnikiem tego spotkania był
Andrzej Brańka, który poprowadził swój zespół do mistrzostwa zdobywając 22 punkty. Dzielnie
wspierał go Kacper Wieczorek autor 18 punktów. Tyle samo dla drużyny wicemistrzów uzyskał
Mateusz Adamus, który w całych rozgrywkach okazał się najlepszym zawodnikiem w rzutach za
3 punkty. W pozostałych klasyfikacjach indywidualnych zwyciężyli natomiast: Aleksander Śpiewak
(Elefanty) - najlepszy strzelec, Piotr Męcnarowski (Shakers) - najlepszy w zbiórkach, Bartosz Sierp
(Hustlerzy Andrychów) - najlepszy w asystach, Kacper Wieczorek (Galacticos Basket Żywiec) -
najlepszy w blokach, Krzysztof Podstawny (OPTYK Ewa Jasiczek) - najlepszy w przechwytach,
Andrzej Brańka (Galacticos Basket Żywiec) - najskuteczniejszy w rzutach za 2 punkty, Marcin
Gilowski (Zryw Bielsko-Biała) - najskuteczniejszy w rzutach za 3 punkty i Rafał Tokarski (OPTYK Ewa
Jasiczek) - najskuteczniejszy w rzutach wolnych.

Czy obronią swoje pozycje w nowym sezonie? Zapisy do 39. edycji rozgrywek Bielskiej Ligi
Koszykówki rozpoczną się w drugiej połowie sierpnia. Rywale mają więc czas na treningi...

URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Plac Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
tel. (33) 49-71-566, 49-71-714  

e-mail: sport@um.bielsko.pl, turystyka@um.bielsko.pl

Bielska Liga Koszykówki ma już 25 lat! Zainaugurowała
rozgrywki w sezonie 1991/1992, kiedy to do rywalizacji
przystąpiło 21 drużyn. Najwięcej zespołów zgromadziła
czwarta edycja w sezonie 1994/1995, kiedy to walczyło
56 drużyn. I choć boom na amatorską koszykówkę już minął
Krzysztof Wiewióra nadal potrafi zgromadzić wokół siebie,
a raczej na parkiecie w hali "Victoria", rzesze sympatyków
dyscypliny, która powstała 12 grudnia 1891 roku. Najlepszym
na to dowodem jest fakt, że w 38. już edycji BLK uczestniczyły
34 drużyny, grające w trzech ligach.


