
Nr 2 (26) luty 2016



W NUMERZE

Wielkie zawody dla najmłodszych judoków strona 3

9 medali mistrzostw Śląska dla bielskich judoków strona 4

Brązowy skok Magdaleny Osiki na mistrzostwach Śląska strona 5

Brydżyści już 3 stycznia rozpoczęli noworoczne zmagania strona 6

Drużyna Konstanty walczy o ekstraklasę strona 6

Częstochowianie wywalczyli awans do finału mistrzostw Śląska strona 6

Piłkarki Rekordu sprawiły ogromną niespodziankę strona 7

Mocne wejście w Nowy Rok zawodników BISTS strona 8

Weronika Domańska podwójną mistrzynią Śląska skrzatek strona 9

Zagrali w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy strona 9

Antoni Piechniczek gościł w Książnicy Beskidzkiej strona 10

Brązowe medale przywiezione z Ostrawy strona 10

Krótka piłka strona 11

2  Informator sportowo – turystyczny 2  Informator sportowo – turystyczny 

Imprezy sportowo-rekreacyjne i turystyczne w lutym 2016 roku strona  12-14

Bogata oferta zająć sportowych strona 15

Mateusz Kubica strona 16



Informator sportowo-turystyczny 3Informator sportowo-turystyczny 3

WYDARZENIA

Najważniejszymi liczbami V Międzynarodowego Turnieju Judo dla Dzieci i Młodzieży „Pokonujemy
Granice” są 732 i 68. Pierwsza dotyczy startujących, a druga oznacza kluby, które odpowiedziały na
zaproszenie PTS Janosik i 9 stycznia wzięły udział w turnieju przeprowadzonym w Hali
Widowiskowo-Sportowej.

Na medal spisali się jednak nie tylko organizatorzy, wsparci przez Urząd Miejski. Także młodzi bielscy
judocy do lat 9 w rywalizacji z rówieśnikami udowodnili, że utalentowanych adeptów tej
widowiskowej olimpijskiej dyscypliny sportu w naszym mieście nie brakuje. Pierwsze miejsce
wywalczyli: Marika Moś z PTS Janosik w kategorii wagowej do 26 kilogramów, Zuzanna Kubiś
z Gwardii do 32 kilogramów, Emilia Stanek z PTS Janosik powyżej 36 kilogramów, Robert Jarosz
z Gwardii do 21 kilogramów, Michał Papuga z Gwardii do 33 kilogramów, Tomasz Krańczuk z Gwardii
do 35 kilogramów i Marcel Fors z Gwardii do 39 kilogramów. Drugie miejsce zajęli: Nadia
Sobiczewska z PTS Janosik w wadze do 28 kilogramów, Szymon Żyrek z Gwardii do 29 kilogramów,
Karol Brzostek z Gwardii w wadze do 31 kilogramów i Alex Jakubiec z Gwardii powyżej
39 kilogramów. Na trzecim stopniu podium stanęli: Milena Kołoczek z PTS Janosik do
18 kilogramów, Emilia Paciorek z PTS Janosik do 22 kilogramów, Antonina Homa z PTS Janosik do
24 kilogramów, Marcin Bukowski z Gwardii do 23 kilogramów, Stanisław Koniorczyk z UKS Spartakus
do 27 kilogramów i Michał Krasucki z PTS Janosik do 31 kilogramów.

Ponadto w kategorii do lat 11 brązowe medale wywalczyły: Karolina Fabirkiewicz z PTS Janosik do
33 kilogramów, Paulina Wołosz z PTS Janosik i Julia Biszczanik z Gwardii do 39 kilogramów. Wśród
13-latków na trzecim stopniu podium stanęli: Oliwia Górny z Gwardii do 30 kilogramów i Szymon
Łukanowski z UKS Spartakus do 54 kilogramów, a w rywalizacji 15-latków złoty medal wywalczył
Olaf Loska z Janosika do 50 kilogramów.

Ważne jest jednak także to, że nawet ci którzy nie wywalczyli miejsca na podium dobrze się bawili
korzystając z atrakcji w strefach zabawy oraz biorąc udział w konkursach dla startujących
i kibicujących. Można więc było spędzić ten dzień w prawdziwie rodzinnej atmosferze. - Każdy
turniej jest większy od poprzedniego – stwierdził Tomasz Chmielniak prezes PTS Janosik. – Ten
otworzył nowy rozdział, bo jeszcze nie mieliśmy spotkania w terminie noworocznym, a frekwencja
świadczy o tym, że to jest dobry czas dla judo więc już zarezerwowaliśmy halę na przyszłoroczny
turniej w pierwszych dniach 2017 roku. Zapraszam więc już teraz.

Noworoczny turniej dla dzieci 
był doskonałą promocją judo
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Mistrzostwa Śląska w kategoriach: młodzik, junior młodszy
i junior zgromadziły 10 stycznia w Hali Widowiskowo-Sportowej
343 zawodników z 26 klubów. Wśród medalistów 48 konkurencji
nie zabrakło reprezentantów bielskich klubów, którzy 9 razy
stawali na podium. 7 krążków trafiło do klubowej kolekcji
Gwardii. Pierwsze miejsce wywalczył Kamil Piątek w kategorii
wiekowej do 18 lat, w wadze do 81 kilogramów. Drugą pozycję
zdobyła Agnieszka Zawidzka w kategorii wiekowej do 18 lat,
w wadze powyżej 70 kilogramów.

Z wynikiem 507 cm po piątej kolejce zajmowała trzecie miejsce, ale w szóstej próbie skoczyła 520 cm
i o 1 cm poprawiła swój rekord życiowy ustanowiony tydzień wcześniej, a w dodatku „przeskoczyła”
na drugie miejsce w klasyfikacji. Rywalka w ostatniej próbie też się jednak poprawiła i wynikiem 522
cm odzyskała drugą pozycję, a mistrzynią Śląska została zawodniczka z rezultatem 523 cm.

W rywalizacji mężczyzn tak zaciętej walki nie było. Pierwsza trójka zdecydowanie górowała nad
przeciwnikami, wśród których znalazł się Mateusz Wandzel. - Mateusz do zawodów w Brzeszczach
przystępował z ustanowionym pod koniec ubiegłego roku na białoruskich zawodach rekordem
życiowym 599 cm – dodaje Katarzyna Dobija. – Nie zdołał jednak pokonać granicy 6 m, a tylko taka
odległość pozwalała myśleć o medalach. Zaczął od skoku na odległość 582 cm i z piątym wynikiem
wszedł do finału, w którym w piątej próbie znowu uzyskał ten sam rezultat i pozostał na 5 miejscu.
Podium było co prawda poza jego zasięgiem, ale liczyliśmy na lepszy wynik. Mateusz nie mógł
jednak tego dnia trafić z rozbiegiem. Na sześciometrowe skoki w hali musimy więc poczekać.

Ponadto na najniższym stopniu podium stanęli: Zuzanna Piątek w kategorii wiekowej do lat 15,
w wadze do 52 kilogramów, Jakub Niszwic w kategorii wiekowej do 18 lat, w wadze do
55 kilogramów, Andrzej Blicharz w kategorii do 18 lat, w wadze do 60 kilogramów, Miłosz
Grzegorzek w kategorii do 18 lat, w wadze do 90 kilogramów i Mikołaj Grzegorzek w kategorii do
21 lat, w wadze do 81 kilogramów. 2 medale pozostały w gablotach PTS Janosik, który przy wsparciu
Urzędu Miejskiego zorganizował turniej. Bezkonkurencyjny w gronie zawodników do lat 15, w wadze
do 50 kilogramów okazał się Olaf Loska, a srebro w kategorii wagowej do lat 21, w wadze do 90
kilogramów wywalczył Korneliusz Wróbel.

W rozegranej 24 stycznia pierwszej części Halowych Mistrzostw
Śląska w lekkiej atletyce wystartowało dwoje zawodników
KS Sprint specjalizujących się w skoku w dal. Magdalena Osika
wśród juniorek młodszych, ustanawiając rekord życiowy
wynikiem 520 cm, wywalczyła brązowy medal, a Mateusz
Wandzel, w kategorii junior młodszy, z wynikiem 582 cm
uplasował się na 5 miejscu. - Magda w pierwszym skoku
spisała się najgorzej, bo odbijając się około 40 cm przed belką
uzyskała wynik 460 cm – mówi trenerka Katarzyna Dobija.
– W następnych próbach „przywitała się z belką” i w sumie
oddała trzy mierzone skoki ponad 5 metrów.
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To był jednak tylko wstęp do szturmu, którego efektem była wygrana w drugiej kwarcie 20:7. Po
przerwie też nic się nie zmieniło i kontynuując koncertową grę, w której błyszczał także Mateusz
Adamus, Shakersi wygrali dwie kolejne kwarty 21:10 i 18:11, detronizując obrońcę mistrzowskiego
tytułu. Punkty dla mistrzów 37 edycji Bielskiej Ligi Koszykówki w finałowym meczu zdobyli: Mateusz
Adamus i Piotr Męcnarowski po 19, Paweł Miśkiewicz 11, Maciej Miśkiewicz i Maciej Spratek po 9,
Tomasz Kręcichowst 7, Artur Michna 6, Tomasz Dąbkowski 3. Grał także Tomasz Woźniak. W zespole
wicemistrzów punkty uzyskali: Aleksander Śpiewak 17, Marcin Płonka 11, Krzysztof Belkner 5,
Wojciech Jania 4, Mariusz Słodownik 2, Maciej Goryl 1. Ponadto grali: Robert Goryl, Tomasz Knieć
i Dariusz Małojło. W meczu o trzecie miejsce zespół Galacticos Basket Żywiec wygrał z drużyną
Double B Nation 91:47, a najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania okazał się Michał Winkler,
autor 24 punktów. Pozostałe miejsca w I lidze zajęli: 5. Fizjo4Sport Klippers, 6. SamoObrona,
7. OPTYK Ewa Jasiczek, 8. Zryw Bielsko-Biała, 9. Orły Mirosława K.

W II lidze ostateczna kolejność przedstawia się następująco: 1. Hustlerzy Andrychów, 2. Not Found,
3. NSBB, 4. Drank Aurochs, 5. Tokyo 2020, 6. Wrona Wings, 7. Rosomaki, 8. Siła Ustroń, 9. Monolith.
A w III lidze sklasyfikowano 16 drużyn: 1. BraveHearts Oświęcim, 2. MUKK Henryk Kania Pszczyna,
3. MOSiR KiS Żywiec, 4. Pretorianie, 5. DAAS Basket Hills Bielsko-Biała, 6. Grim Reapers, 7. OSP
Krasna, 8. Young Blood, 9. Lipowa Warriors, 10. Komorowice Woodcutters, 11. Narnia 420ers,
12. Apache, 13. 12 Małp, 14. Skrzydlaci, 15. Akademia Basketu, 16. Dziki Bagienne.

Ostatni dzień rozgrywek był także okazją do wręczenia indywidualnych wyróżnień, ufundowanych
przez Urząd Miejski. Maciej Miśkiewicz wygrał trzy klasyfikacje: najlepszy strzelec, najlepszy
w rzutach za 3 punkty i najlepszy w zbiórkach, w których dorównał mu Maciej Goryl. Ponadto
Maciej Słodownik zwyciężył w klasyfikacji najlepszy w asystach, a Tomasz Śpiewak okazał się
najlepszym strzelcem II ligi. Natomiast w klasyfikacji Fair Play zwyciężyła drużyna MOSiR KiS Żywiec
otrzymując z tej okazji puchar oraz specjalną zniżkę na wpisowe do 38. edycji Bielskiej Ligi
Koszykówki! W tej edycji wybrano również najlepszych zawodników całego sezonu – Macieja Goryla
(Elefanty – I liga), Bartosza Sierpa (Hustlerzy Andrychów – II liga) oraz Macieja Worwę (MOSiR KiS
Żywiec – III liga), którzy otrzymali wyróżnienia ufundowane przez Mariusza Słodownika oraz
www.hiphopshop.bba.pl. Ponadto nagrodę za największy postęp przyznano zespołowi Double B
Nation, a drużynie MUKK Henryk Kania Pszczyna – za największe objawienie.

37 edycja przeszła więc do historii, a już trwają zapisy do 38 edycji Bielskiej Ligi Koszykówki, której
pierwsze mecze zaplanowano 20 lutego. Więcej szczegółów na stronie internetowej:
www.blk.com.pl.

Działająca od 1991 roku Bielska Liga Koszykówki ma już
25 lat! 24 stycznia poznaliśmy mistrza 37 edycji. Najlepszy
okazał się zespół Shakers, który w finale aż 83:40 pokonał
drużynę Elefanty, która w sezonie zasadniczym
z kompletem punktów zajęła pierwsze miejsce w tabeli.
Można więc dodać, że wynik jest sporą niespodzianką.

Kibice w hali Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”
byli świadkami jednostronnego meczu, w którym już po
pierwszej kwarcie najbardziej wartościowy zawodnik tego
spotkania Piotr Męcnarowski z kolegami osiągnęli wysoką
przewagę 24:12.
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W meczach rozgrywanych w hali przy ulicy Widok 12 bielszczanie przegrali wszystkie trzy spotkania:
0:3 z AZS 2020 Częstochowa, 1:3 z TS Volley Rybnik i 0:3 z Exact Systems Norwid Częstochowa.
Zajęcie czwartego miejsca oznacza pożegnanie się z tegorocznymi rozgrywkami, a z awansu do
turnieju finałowego cieszyli się w Bielsku-Białej młodzi siatkarze z Częstochowy, ponieważ pierwsze
miejsce wywalczył zespół AZS 2020, a drugą pozycję zdobył Exact Systems Norwid.

Jako pierwsi do rozgrywek w 2016 roku przystąpili brydżyści. Już 3 stycznia Beskidzkie
Stowarzyszenie Brydża Sportowego, wsparte przez Urząd Miejski, zaprosiło do Ośrodka
Wypoczynkowego „Beskidy Park” najbardziej niecierpliwych zawodników. Do rywalizacji przystąpiło
45 par w tym duet z Francji oraz zawodnik z USA. Można więc powiedzieć, ze turniej był
międzynarodowy. Najlepiej spisał się team Marek Witek – Agnieszka Pietrzyk. Arcymistrz
Międzynarodowy zagrał co prawda pierwszy raz z mogącą się pochwalić tytułem Mistrza Krajowego
partnerką, ale podczas licytacji rozumieli się bardzo dobrze i grali bardzo skutecznie. Drugie miejsce
wywalczyli reprezentanci gospodarzy Maciej Zarębski z Tomaszem Kadłubickim, a na trzeciej pozycji
uplasowali się Mieczysław Madej z Krzysztofem Sałajem.

Przy okazji pierwszych zawodów w Nowym Roku podsumowano także rywalizację z poprzedniego
sezonu, honorując najlepszych w punktacji długofalowej turniejów organizowanych przez BSBS.
Wygrał ją Jerzy Stworzewicz, wyprzedzając Jana Pustelnika i Agnieszkę Pietrzyk.

W rozegranym w dniach 9-10 stycznia ostatnim turnieju rundy eliminacyjnej I ligi brydża sportowego
reprezentująca nasze miasto drużyna Konstanta potwierdziła swoje miejsce w ścisłej czołówce.
Zespół w składzie: Adrian Bakalarz, Marek Blat, Ryszard Kiełczewski, Wit Klapper, Jerzy Michałek,
Jerzy Stworzewicz i lider teamu Jerzy Skwark wywalczył w kieleckich zawodach drugie miejsce.
Po 15 meczach rozegranych systemem każdy z każdym w sumie na trzech turniejach drużyna
z Bielska-Białej uplasowała się na drugim miejscu w 16-zespołowej tabeli. Dzięki temu zagrają
w drugiej części sezonu w grupie walczącej o awans do ekstraklasy. Rywalami bielskiej drużyny są:
Bridge24.pl Warszawa, MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki, Elektromontaż Rzeszów, Skobud
Tarnobrzeg, Petroactiv Piast Skawina. Dwie najlepsze drużyny z fazy play-off zagwarantują sobie
miejsce w szesnastce najlepszych zespołów w kraju, a dwie kolejne drużyny rywalizować będą
jeszcze w barażach, z zespołami broniącymi się przed spadkiem. Nadchodzi więc najważniejsza faza
sezonu.

Po wywalczeniu trzeciego miejsca w rozgrywkach
grupowych mistrzostw Śląska w piłce siatkowej juniorzy
BBTS Włókniarz awansowali do fazy półfinałowej.
Z myślą o zwiększeniu swoich szans na awans do
finałów działacze bielskiego klubu podjęli starania
o prawo organizacji turnieju zaplanowanego na
22-24 stycznia i ich starania, wsparte przez Urząd
Miejski, zakończyły się pełnym powodzeniem.

Gorzej powiodło się podopiecznym Wojciecha Bućki.
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Do turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski U 18 w futsalu piłkarki BTS Rekord
awansowały z ostatniej pozycji. W eliminacjach rozegranych 20 grudnia w Komprachcicach
podopieczne Tomasza Skowrońskiego zajęły bowiem dopiero trzecie miejsce w czterozespołowej
grupie i na parkiet w Siemiatyczach 16 stycznia wybiegły w roli Kopciuszka. Nikt się nie spodziewał,
że zaczyna się piękny bal…

W fazie kwalifikacyjnej bielszczanki pierwszy krok w kierunku mistrzostwa wykonały wygrywając 3:2
z KKP Stomil Olsztyn, a następnie 6:0 pokonały MOSiR Siemiatycze i do ćwierćfinału awansowały
z pierwszego miejsca w trzyzespołowej grupie. To co się wydarzyło w fazie pucharowej 17 stycznia
można bez przesady nazwać „horrorem z happy endem”. W ćwierćfinale Rekord pokonał
Bronowiankę Kraków 3:2 decydującą o zwycięstwie bramkę strzelając w ostatniej sekundzie
dogrywki! Ale to była tylko „przygrywka”. W półfinale z UKS Gimnazjum Istebna bielszczanki
zremisowały 2:2 i o tym kto awansuje do finału zadecydowały rzuty karne. Więcej zimnej krwi
zachowały zawodniczki Rekordu, a Klaudia Kubaszek, która „awaryjnie” stanęła w bramce,
zastępując ukaraną czerwona kartką Angelikę Niedzielę, najpierw obroniła strzał rywalki,
a następnie trafiła i zapewniła drużynie zwycięstwo 3:2 oraz prawo walki o złoto. Ostatnim rywalem
okazał się zespół Unifreez Górzno, który szybko strzelił pierwszego gola. Jeszcze przed przerwą
wyrównała Karolina Kożdoń skutecznie wykonując przedłużony rzut karny, a po zmianie stron
Klaudia Kubaszek i Klaudia Nowacka przechyliły szalę zwycięstwa na stronę bielszczanek.
Przeciwniczki, choć do końca nie dawały za wygraną, zdołały zdobyć tylko jedną bramkę, a to
oznacza, że zwycięstwem 3:2 Rekord pierwszy raz w historii futsalowych Młodzieżowych Mistrzostw
Polski U 18 w rywalizacji kobiet sięgnął po złoty medal. Dzięki niemu kolekcja jest kompletna, bo
w 2014 roku rekordzistki zajęły trzecie miejsce, a rok wcześniej wywalczyły wicemistrzostwo kraju.
Dodajmy jeszcze, że jest to w sumie 25 medal Rekordu w historii młodzieżowych mistrzostw Polski,
w tym 9 złoty!

- To jest chyba tylko w piłce nożnej możliwe, aby teoretycznie najsłabszy zespół sięgnął po
mistrzostwo – podkreślił trener Tomasz Skowroński. - Ale tak po prawdzie, to złoto jest owocem
ogromnej i mozolnej pracy wykonanej po 20 grudnia, po eliminacjach w Komprachcicach.
Dziewczęta trenowały od tego czasu, mimo świątecznego okresu, nawet po dwa razy dziennie.
Potencjał miały już wcześniej. Teraz spotkała je za to wszystko zasłużona nagroda. A skoro mowa o
nagrodach to dodam, że Klaudia Kubaszek zasłużyła na statuetkę MVP na 150 procent. Warto też
podkreślić, że z obowiązków kapitańskich wywiązała się również świetnie. Jako zespół osiągnęliśmy
wspólnie niesamowity wynik, którego serdecznie dziewczętom gratuluję.

Autorki sukcesu: bramkarki
Wiktoria Berdys i Angelika
Niedziela, zawodniczki z pola Kamila
Bysko, Ewelina Folek, Wiktoria
Gabzdyl, Karolina Kożdoń, Klaudia
Kubaszek, Klaudia Nowacka,
Magdalena Skolarz, Wiktoria Szary,
które prowadził sztab szkoleniowy
w składzie: trener Tomasz
Skowroński, II trener i kierownik
drużyny Jakub Budzich
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Grający w I lidze tenisa stołowego zespół BISTS rozpoczął 2016 rok od mocnego uderzenia.
W pierwszym meczu rundy rewanżowej 9 stycznia bielszczanie, w pełni wykorzystali atut swojej
hali, 8:2 pokonując sąsiada w tabeli TS Opoka Trzebinia i awansowali do pierwszej piątki.
Zaczęło się obiecująco, bo Jarosław Tomicki na pierwszym stole wygrał 3:0 z drugą rakietą gości.
Znacznie trudniejszą przeprawę na drugim stole miał Karol Szotek, który po wygraniu dwóch setów
roztrwonił przewagę, ale przy stanie 2:2 znowu zaprezentował się koncertowo i wygrywając 11:3
przechylił szalę zwycięstwa, podwyższając prowadzenie zespołu BISTS. Rywale nie mieli jednak
zamiaru rezygnować i doprowadzili do wyrównania, bo debiutujący na pierwszym stole Jan
Szymczyk zapłacił frycowe i musiał przełknąć gorycz porażki 0:3, a Łukasz Pietraszko także gładko
przegrał na drugim stole. To było jednak wszystko na co tego dnia pozwolili przeciwnikom
zawodnicy bielskiej drużyny. Sygnał do zwycięskiego marszu dały deble. Duety Tomicki-Szotek
i Pietraszko-Szymczyk 3:0 wygrały swoje mecze, a podbudowani deblowymi wygranymi tenisiści
stołowi BISTS „poszli za ciosem” w singlach. Jarosław Tomicki drugi raz z rzędu wygrał gładko 3:0,
a Karol Szotek ponownie zafundował kibicom dreszczowiec. Tym razem przegrywał w setach 0:2,
ale wygrał ostatecznie 3:2, przy czym w czwartej partii zwyciężył na przewagi. Rywal przy stanie
9:10 miał nawet piłkę meczową, jednak to Szotek zdobył wtedy 3 punkty z rzędu i wygrał 12:10,
a w piątym secie 11:5 i po serii 7 porażek zanotowanych w ostatnich meczach w 2015 roku w pełni
przełamał się zgarniając całą pulę. W tym momencie było już jasne, że BISTS wygra swój pierwszy
mecz w 2016 roku, a będący pewnymi sukcesu zawodnicy bielskiego klubu do końca grali
skutecznie. Łukasz Pietraszko wygrał 3:0 na drugim stole, a Jan Szymczyk udowodnił, że na
pierwszym stole też może punktować. Emocji jednak w ostatnim spotkaniu nie brakowało.
Młodzieżowiec BISTS po trzech setach prowadził 2:1, a w czwartej partii 8:3, ale zdekoncentrował
się i rywal wygrał tę odsłonę 12:10. W piątym wyrównanym secie od stanu 10:10 grały już tylko…
nerwy. Bardziej opanowany okazał się Jan Szymczyk i ostatecznie wygrał 13:11 w secie i 3:2
w pojedynku, stawiając jednocześnie pieczęć na efektownym zwycięstwie zespołu 8:2.

Także 23 stycznia podejmując czwartą drużynę tabeli IKTS Broń
Radom bielszczanie pokazali się z bardzo dobrej strony. Jarosław
Tomicki choć przegrywał już 0:2 odwrócił losy spotkania i wygrał
3:2, dając pierwszy punkt zespołowi BISTS. O następne postarali
się Karol Szotek i Łukasz Pietraszko wygrywając na drugim stole
3:0 i do spotkań deblowych podopieczni Marka Gracza
przystępowali prowadząc 3:1, bo tylko Jan Szymczyk doznał
porażki. W grach podwójnych Jan Szymczyk z Łukaszem
Pietraszką wygrali 3:0, a ponieważ Karol Szotek z Jarosławem
Tomickim przegrali 1:3, przed drugą serią singli BISTS prowadził
4:2. Jarosław Tomicki na pierwszym stole wygrał 3:1, na drugim
stole Karol Szotek 3:0, a Łukasz Pietraszko 3:1. Ostatni mecz
dnia Jana Szymczyka decydował więc już tylko o tym
w jakich rozmiarach bielszczanie wygrają spotkanie. Po pięciu
zaciętych setach, choć miał piłkę meczową, młodzieżowiec
BISTS przegrał 2:3, ale nie zmąciło to radości całego zespołu,
który dzięki wygranej 7:3 zbliżył się do zajmujących czwarte
miejsce w tabeli radomian na odległość jednego punktu.Jarosław Tomicki w akcji
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W rozegranych w dniach 16-17 stycznia mistrzostwach Śląska w kategorii
skrzatów wystartowało ponad 30 adeptów tenisa do lat 12. Zawodnicy BKT
Advantege znakomicie wykorzystali atut własnej hali. W ćwierćfinałach
dziewcząt zameldowało się aż pięć tenisistek bielskiego klubu: Paulina Bąk,
Weronika Domańska (na zdjęciu z prawej), Zuzanna Kosowska, Natalia
Szczepaniak i Zuzanna Wieliczka. Do półfinału awansowały Weronika
Domańska i Natalia Szczepaniak, która po porażce z Zofią Bukowiec (CHTT
Chorzów) 6:7, 1:6 musiała się zadowolić brązowym medalem. Natomiast
Weronika Domańska dotarła do finału i po bardzo zaciętym i wyrównanym
spotkaniu pokonała Zofię Bukowiec 6:7, 7:5, 11:9, zdobywając tytuł
mistrzyni Śląska. Do singlowego sukcesu najlepsza skrzatka województwa
dodała jeszcze wygraną w deblu. W parze z zawodniczką KS Górnik Bytom
Olivią Berger, którą wyeliminowała w ćwierćfinale singla, dotarły do finału i
pokonały duet Zofia Bukowiec – Natalia Szczepaniak 6:3, 7:5. To oznacza,
że srebrny medal także trafił do bielskiego klubu, tak samo jak brąz.

Wywalczyła go bowiem Zuzanna Kosowska, która występując w duecie z reprezentantką KS Górnik
Bytom Emilią Durską zakończyła zmagania na półfinale, przegrywając 0:6, 4:6 z wicemistrzyniami.

W grze pojedynczej chłopców do strefy ćwierćfinałowej dotarli: Jakub Jędrzejczak i Szymon
Kaszowski. Na tym etapie zawodnicy BKT Advantage musieli uznać wyższość przeciwników. Dalej
zaszli jednak w deblu, bo Jakub Jędrzejczak grając w parze z kolegą klubowym Mikołajem
Migdalskim awansowali do półfinału, w którym lepsi - wygrywając 6:3, 6:3 - okazali się najlepsi
w tych zawodach Nikodem Barcik z Servicom Tychy i Alan Borkowy z KS Mostostal Zabrze, czyli
wicemistrz i mistrz singla. Oni także w finale debla stanęli na drodze Szymona Kaszowskiego, który
grając z Maciejem Klasińskim z KS Górnik Bytom po porażce 4:6, 4:6 zdobył srebrny medal.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy miała także sportowe oblicze. 9 stycznia na boisku
„Na Górce” w ramach imprez wpisanych w „czerwone serduszko” spotkały się piłkarskie drużyny
TS Bielskie Orły oraz Lekarzy.

Co prawda najważniejszy był cel charytatywny, bo zawodnicy i kibice zasilili puszki wolontariuszy
swoimi datkami, ale nie zabrakło także prawdziwie sportowych emocji. Drużyna Bielskich Orłów,
z zawodnikami mającymi za sobą występy w ekstraklasie: Andrzejem Kubicą, Gerardem
Marszałkiem i Łukaszem Błasiakiem, po golach tego ostatniego, wyszła na prowadzenie 2:0. Rywale
dowodzeni przez kapitana Jacka Fenskiego odpowiedzieli jednak klasycznym hat-trickiem, który
skompletował Tomasz Kozioł. Szybka odpowiedź Łukasza Błasiaka sprawiła jednak, że mecz zaczął
się praktycznie od nowa. A ponieważ snajperzy wystrzelali już całą swoją ostrą amunicję
o końcowym wyniku zadecydowali pozostali zawodnicy. Gol Grzegorza Napieralskiego pozwolił
zespołowi pod wodzą Jacka Mizi znowu przechylić szalę zwycięstwa na stronę bielskich oldbojów
i ustalił wynik pierwszej połowy na 4:3. Po przerwie gra nie była już tak ofensywna, ale trafienia
Marka Kołodzieja i Tomasza Stańka przypieczętowały zwycięstwo Bielskich Orłów. Ostatnie słowo
należało jednak do drużyny Lekarzy i Przyjaciół, którzy golem Konrada Kudera ustalili rezultat na 6:4
i choć pokonani to zadowoleni zeszli z boiska.
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Ta książka nikogo nie obraża, nie daje negatywnej satysfakcji, a stało się to dzięki wrażliwości
kobiecej pani Beaty Żurek i znajomości piłki nożnej, którą imponuje pan Paweł Czado, będących
autorami – dodał znany trener.

Pochodzący z Chorzowa, a mieszkający obecnie w Wiśle Antoni Piechniczek widząc na sali między
innymi dawnych podopiecznych, których prowadził w zespole BKS Stal podkreślał, że jego trenerska
przygoda rozpoczęła się w Bielsku-Białej w 1973 roku. - Znalazłem tu fantastyczne miejsce do
rozwoju, fantastycznych chłopców, którzy kreowali grę, a ja w miarę posiadanych możliwości… nie
przeszkadzałem im w tym, żeby dobrze grali – z charakterystyczną dla siebie nutą ironii i dozą
skromności podkreślił Antoni Piechniczek. - Była to drużyna na miarę ekstraklasy, ale BKS jako klub
nie miał doświadczenia i przegraliśmy z silniejszymi pod względem organizacyjnym, mimo że
w bezpośrednich pojedynkach byliśmy lepsi lub remisowaliśmy. Była to wielka przygoda, o której
trudno nie mówić zawsze w ciepłym tego słowa znaczeniu.

Można się o tym przekonać czytając książkę, która jest dostępna w księgarniach.

Śpiewana przez Bohdana Łazukę w 1982 roku piosenka „Entliczek-
Pentliczek co zrobi Piechniczek” towarzyszyła reprezentacji Polski
w piłce nożnej w drodze po trzecie miejsce w mistrzostwach
świata! Teraz odżyła za sprawą biografii wybitnego polskiego
szkoleniowca, którego mieszkańcy Bielska-Białej z prezydentem
miasta Jackiem Krywultem na czele mieli okazję gościć
27 stycznia w Książnicy Beskidzkiej.

- Powiem nieskromnie, że każdy w tej książce, którą zatytułowano
„Piechniczek. Tego nie wie nikt”, znajdzie coś dla siebie –
stwierdził Antoni Piechniczek. - Na temat BKS, reprezentacji, na
temat mojej rodziny czy tematy około piłkarskie. Na pewno nie
ma tam sensacji.

Prezydent Jacek Krywult 
z Antonim Piechniczkiem

Drugą część halowych mistrzostw Śląska w lekkiej atletyce
rozegrano 30 stycznia w Ostrawie. Za południową granicą
zawodnicy KS Sprint wywalczyli dwa brązowe medale. Ich
autorami okazało się rodzeństwo.

W rywalizacji juniorek biegnąca na 2000 metrów 18-letnia
Karolina Jaromin zajęła trzecie miejsce w stawce dziewięciu
zawodniczek. Podopieczna Stefana Ruśniaka uzyskała wynik
– 6:57,11.

Jej młodszy brat Mateusz Jaromin (na zdjęciu z prawej) nie
był gorszy. 15-letni zawodnik trenowany przez Małgorzatę
Caputę-Tamowską startując w biegu na 600 metrów
zameldował się na mecie z rezultatem 1:27,01.
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 W rozegranym 16 stycznia wyjazdowym meczu futsalowej ekstraklasy z Pogonią 04 Szczecin
zawodnicy Rekordu zdobyli punkt za remis 2:2, a gole dla bielszczan strzelili Jan Janovsky i Rafał
Franz. Spotkanie oglądało 5 tysięcy widzów, którzy ustanowili w ten sposób rekord frekwencji
w krajowym futsalu. W następnej wyjazdowej potyczce 31 stycznia z Red Devils FC Chojnice
bielszczanie ponownie zremisowali, tym razem 6:6, a bramki dla drużyny Andrzeja Szłapy zdobyli:
Kamil Kmiecik, który dwa razy wpisał się na listę strzelców oraz Wojciech Łysoń, Jan Janovsky,
Douglas i Michał Marek. Po 13 kolejkach bielszczanie zajmują 2 miejsce w tabeli.

 Od porażek zaczęli 2016 rok bielscy siatkarze. 16 stycznia BBTS przegrał 1:3 w swojej hali mecz
z PGE Skra Bełchatów, 20 stycznia BBTS uległ 2:3 na wyjeździe drużynie AZS Częstochowa,
a 30 stycznia nie sprostał u siebie drużynie Asseco Resovia Rzeszów i po porażce 0:3 po 15 kolejkach
bielszczanie zajmują 13 miejsce w tabeli PlusLigi, mając do rozegrania przeniesiony na 18 marca
zaległy mecz wyjazdowy 14 kolejki z drużyną Lotos Trefl Gdańsk.

 Pod wodzą nowego, choć dobrze znanego w Bielsku-Białej, trenera Mariusza Wiktorowicza
i z nowym sponsorem w szyldzie drużyna siatkarek BKS Aluprof Profi Credit odmieniona weszła
w Nowy Rok. Świadczą o tym wyniki, czyli zwycięstwa: 3:0 odniesione w bielskiej hali 17 stycznia
z Budowlanymi Łódź (po 11 punktów zdobyły Aleksandra Trojan i Kornelia Moskwa, najlepsze
zawodniczki tego spotkania) oraz 23 stycznia z Pałacem Bydgoszcz (najwięcej punktów zdobyła
Nikola Radosova 13). Także w trzecim spotkaniu zespół z Białej sięgnął po 3 punkty, pokonując
30 stycznia 3:1 na wyjeździe KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (najwięcej punktów 14 Emilia Mucha,
a tytuł MVP przyznano Natalii Bamber-Laskowskiej) i po 15 kolejkach zajmuje 6 miejsce w tabeli.

 Koszykarze drużyny DAAS Basket Hills 2016 rok rozpoczęli od ofensywy dosłownie i w przenośni.
Bielszczanie 10 stycznia wygrali bowiem 70:57 wyjazdowy mecz z Ofensywą Racibórz, a najwięcej
punktów zdobył Kamil Szopa – 21. Następnie w swojej hali 16 stycznia rozgromili 93:48 GTK II
Gliwice (17 punktów zdobył Kamil Jurzak) i 23 stycznia pokonali 82:49 GKS II Tychy (30 punktów
zdobył Kamil Szopa), awansując na pierwsze miejsce w tabeli III ligi. Jak przystało na lidera
31 stycznia wygrali także 63:55 wyjazdowe spotkanie z KŚ AZS Katowice umacniając się na szczycie
klasyfikacji. Najskuteczniejszym zawodnikiem bielskiej drużyny w katowickim meczu był Mateusz
Adamus zdobywca 16 punktów.

 Poza podium zakończyła swój udział w mistrzostwach Polski do lat 14 w futsalu drużyna
Rekordu. W turnieju rozegranym 30-31 stycznia na parkiecie hali w Cygańskim Lesie bielszczanie
wyszli co prawda z grupy kwalifikacyjnej z pierwszego miejsca po sobotnich zwycięstwach 2:1
z Calisią 14 Kalisz i 6:3 z Unią Tarnów, ale w niedzielnym ćwierćfinale przegrali 0:3 z Kamionką
Mikołów i mogli już tylko walczyć o 5 miejsce. Wywalczyli je po zwycięstwach 9:3 z Góralem Tryńcza
i 7:0 z Unią Tarnów. Indywidualnie po sukces sięgnął natomiast Marcin Kozina, który strzelił dla
Rekordu 12 bramek i został królem strzelców turnieju.

 W rozegranym na kortach BKT Advantage Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym skrzatów od
23 do 25 stycznia najlepiej atut swojego kortu wykorzystali: Szymon Kaszowski, który w turnieju gry
podwójnej chłopców, grając w parze z Alanem Borkowym z Mostostalu dotarł do półfinału oraz
Weronika Domańska i Maja Stokłosa. Obie w rywalizacji dziewcząt dotarły do półfinału. W nim
Weronika Domańska przegrała ze zmierzającą po pierwsze miejsce Natalią Turczuk, która w finale
pokonała także Maję Stokłosę 7:5, 2:6 (10:6). Zawodniczka BKT Advantage powetowała sobie
finałową porażkę wygrywając turniej deblowy. Grając z Justyną Jodłowską z Legii Warszawa w finale
zrewanżowała się Natalii Turczuk, występującej z Ewą Czapulak i zwyciężyła 6:4, 6:0.
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1.02.2016 r. (poniedziałek)

 Amatorska Liga Siatkówki 
Hala sportowa, ul. Widok 12, od godz. 19.00 do godz. 22.00

5.02.2016 r. (piątek)

 Młoda Liga w piłce siatkowej mężczyzn faza Play Off: BBTS ATH Bielsko-Biała – RCS Cerrad Czarni   
Radom

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26,  godz. 19.00

6.02.2016 r. (sobota)

 III Liga koszykówki DAAS Basket Hills Bielsko-Biała – MKKS Rybnik
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 17.00

 ORLEN Liga w piłce siatkowej kobiet: BKS Aluprof Profi Credit Bielsko-Biała – PTPS Piła
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26,  godz. 18.00

7.02.2016 r. (niedziela)

 V Puchar Reksia w slalomie gigancie
Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec, ul. Karbowa 55
godz. 10.00 - otwarcie zawodów, 
ok. godz. 13.00 - zakończenie zawodów i rozdanie nagród – dolna stacja kolejki

 Ekstraklasa Futsalu: Rekord Bielsko-Biała – GAF Omega Gliwice 
Hala sportowa, ul. Startowa 13, godz. 18.00 

8.02.2016 r. (poniedziałek)

 Amatorska Liga Siatkówki 
Hala sportowa, ul. Widok 12, od godz. 19.00 do godz. 22.00

10.02.2016 r. (środa)

 PlusLiga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS Bielsko-Biała – Jastrzębski Węgiel
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 19.00

12.02.2016 r. (piątek)

 Mistrzostwa Szkół Miasta Bielska-Białej w Biegach Narciarskich
Teren lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, Aleksandrowice,  od godz. 12.00 do godz. 13.00
*  Termin może ulec zmianie  

 II Mistrzostwa Bielska-Białej w piłkarzykach
Luce Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F,  godz. 17.00 

13.02.2016 r. (sobota)

 Mistrzostwa Bielska-Białej w pool bilard
Klub bilardowy „Break Ball”, ul. Leszczyńska 9,  godz. 10.00

 II Mistrzostwa Miasta Bielska-Białej w Amatorskich Biegach  Narciarskich
Teren lotniska Aeroklubu Bielsko-Bialskiego, Aleksandrowice,  godz. 12.00 – start zawodów
*  Termin może ulec zmianie  

 Młoda Liga  w piłce siatkowej kobiet faza Play Off: BKS Aluprof Profi Credit Bielsko-Biała –
Budowlani Łódź

Hala sportowa, ul. Rychlińskiego 19, godz. 14.00
*  Termin może ulec zmianie  
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14.02.2016 r. (niedziela)

 Ekstraklasa Futsalu: Rekord Bielsko-Biała – Red Dragons Pniewy 
Hala sportowa, ul. Startowa 13,  godz. 18.00 
*  Termin może ulec zmianie  

15.02.2016 r. (poniedziałek)

 Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół podstawowych 
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 9.00

 Amatorska Liga Siatkówki 
Hala sportowa, ul. Widok 12, od godz. 19.00  do godz. 22.00

16.02.2016 r. (wtorek)

 Turniej koszykówki dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.30

17.02.2016 r. (środa)

 Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół gimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 9.00

18.02.2016 r. (czwartek)

 Turniej koszykówki dla dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.30

19.02.2016 r. (piątek)

 Halowy Turniej Piłki Nożnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 9.00

19-21.02.2016 r. (piątek-niedziela)

 Kongres Brydża Sportowego „Beskidzki Szlem” Grand Prix Polski Budimex
Hotel „Orle Gniazdo” Szczyrk, ul. Wrzosowa 26a
Piątek: godz. 11.00 - I Kongresowy turniej par na maxy, 
godz. 17.00 - II Kongresowy turniej par na maxy
Sobota: godz. 10.00 - uroczyste otwarcie turnieju, Budimex Grand Prix Polski Par „Orle Gniazdo”-
III Kongresowy turniej par na maxy
Niedziela: godz. 10.00 - zakończenie turnieju Grand Prix Polski Par, wręczenie nagród,
IV Kongresowy turniej par na maxy,  ok. godz. 14.30 - uroczyste zakończenie turnieju

20.02.2016 r. (sobota)

 XVII Halowy turniej piłki nożnej oldbojów - Memoriał M. Nalepy
Hala sportowa, ul. Startowa 13, godz. 10.00 – uroczyste otwarcie, godz. 10.30 – rozpoczęcie gier
godz. 16.00 – wręczenie medali i nagród oraz zakończenie turnieju

 PlusLiga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS Bielsko-Biała – ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 14.00  

 I Liga tenisa stołowego: BISTS Bielsko-Biała - KS PEGAZ Łańcut
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 14.00 

 III Liga koszykówki DAAS Basket Hills Bielsko-Biała - KKS Tarnowskie Góry
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 18.00

 Ekstraklasa piłki nożnej: TS Podbeskidzie Bielsko-Biała - Lech Poznań
Stadion Miejski, ul. Rychlińskiego 21, godz. 18.00
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21.02.2016 r. (niedziela)

 ORLEN Liga w piłce siatkowej kobiet: BKS Aluprof Profi Credit Bielsko-Biała - Chemik Police
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26,  godz. 14.45 

 Ekstraklasa Futsalu: Rekord Bielsko-Biała - Nbit Gliwice
Hala sportowa, ul. Startowa 13, godz. 18.00 
*  Termin może ulec zmianie  

22.02.2016 r. (poniedziałek)

 Amatorska Liga Siatkówki 
Hala sportowa, ul. Widok 12,  od godz. 19.00  do godz. 22.00

23.02.2016 r. (wtorek)

 Turniej koszykówki dla dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 11.30

26-27.02.2016 r. (piątek-sobota)

 Mistrzostwa Bielska-Białej w Badmintonie
Luce Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F
piątek, godz. 16.00, sobota, godz. 8.00

27.02.2016 r. (sobota)

 Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 10.00

 Mistrzostwa Bielska-Białej w jeździe na łyżwach
Lodowisko, ul. Słowackiego 27 b, godz. 11.00

 Mistrzostwa Bielska-Białej w Unihokeju
Luce Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F, godz. 12.00 

 PlusLiga w piłce siatkowej mężczyzn: BBTS Bielsko-Biała – AZS Politechnika Warszawska 
Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26, godz. 17.00

28.02.2016 r. (niedziela)

 Grand Prix Bielska-Białej w tenisie stołowym dla młodzieży i dorosłych 
Hala sportowa, ul. Bratków 16, godz. 10.00

 Mistrzostwa Bielska-Białej w jeździe na rolkach
Luce Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F, godz. 15.00

29.02.2016 r. (poniedziałek)

 Amatorska Liga Siatkówki 
Hala sportowa, ul. Widok 12, od godz. 19.00  do godz. 22.00

Stan na 30.01.2015 r.  
W ciągu miesiąca kalendarz może ulec zmianie z uwagi m.in. na warunki pogodowe i transmisje 
telewizyjne.  Telefon kontaktowy w sprawie kalendarza imprez: 33/ 49 71 714.
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KALENDARZ IMPREZ

W akcji „Zima w mieście” nie brakuje zajęć
sportowych. Każdy może znaleźć coś dla siebie żeby
aktywnie spędzić wolny czas.
Codziennie od 15 do 19 lutego oraz od 22 do 26 lutego
(poniedziałek - piątek) odbywać się będą następujące
zajęcia:

godz. 8:00 - 8:50 – Nauka jazdy na łyżwach –
grupa początkująca
godz. 9:00 - 9:50 – Doskonalenie jazdy na łyżwach –
grupa zaawansowana
miejsce: Sztuczne lodowisko, ul. Słowackiego 27b

godz. 10:00 - 11:00 – Nauka gry w badmintona
miejsce: LUCE Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F

godz. 11:00 - 12:00 – Nauka jazdy na rolkach – grupa początkująca
godz. 12:00 - 13:00 – Doskonalenie jazdy na rolkach – grupa zaawansowana
miejsce: LUCE Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F

godz. 12:00 - 13:00 – Nauka pływania – grupa początkująca I
godz. 13:00 - 14:00 – Nauka pływania – grupa początkująca II
godz. 14:00 - 15:00 – Doskonalenie pływania – grupa zaawansowana
miejsce: Kryta pływalnia „Troclik”, ul. Sosnkowskiego 14

godz. 13:00 - 14:00 – Warsztaty gry w unihokeja
miejsce: LUCE Arena, ul. Legionów 26-28 budynek F

Ponadto w dniach 16 i 18 lutego (wtorek i czwartek) w godzinach od 9:30 do 11:00 w hali
sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, ul. Bratków 16 przeprowadzone zostaną
zajęcia nauki gry w koszykówkę. Natomiast w dniach od 22 do 26 lutego (poniedziałek - piątek)
od godziny 18:00 do 20:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Karbowa 26, będzie można
skorzystać z nauki samoobrony dla dziewcząt i kobiet, a w dniach od 24 do 26 lutego (środa,
czwartek, piątek) w hali sportowej Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego „Victoria”, ul. Bratków 16,
z nauki gry w tenisa stołowego.

Do akcji włączyły się także kluby sportowe i inne organizacje. Klub Sportowy „Gwardia” w okresie
ferii zimowych od poniedziałku do piątku, dla dzieci i młodzieży szkolnej, organizuje nieodpłatne
treningi judo, które odbywać się będą w godzinach 10:00 - 12:00 i 17:00 - 18:00 w sali
treningowej klubu, przy ul. Doliny Miętusiej 17. Szczegółowe informacje pod nr tel. 518-992-969.

Bielski Klub Bokserski „Beskidy” w okresie ferii zimowych w środy o godz. 17:00 i piątki o godz.
19:00 organizuje nieodpłatne treningi boksu dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone
będą w hali przy ul. Widok 12. Szczegółowe informacje pod nr tel. 509-556-747.

Sala zabaw dla dzieci „Zabawowo”, przy ul. 1 Maja 26, w okresie ferii od poniedziałku do piątku
oferuje dla uczniów 20% zniżki na bilety wstępu w godzinach 9:00 - 14:00, a Centrum
Wspinaczkowe Primaroca przy ul. Karpackiej 24 na okres ferii oferuje zniżkę na bilety ulgowe,
które na hasło „Zima w mieście” kosztować będą 10 zł bez limitu czasowego.

Szczegóły na plakatach oraz stronach internetowych BBOSiR i Luce Arena.
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SYLWETKA MIESIĄCA

Turniej kwalifikacyjny zostanie rozegrany w marcu w Holandii, gdzie rywalami Polaków będą oprócz
gospodarzy także reprezentanci Irlandii Północnej i Ukrainy. Można więc powiedzieć, że to już
ostatnia faza selekcji do drużyny, której celem jest lipcowy start w turnieju finałowym Mistrzostw
Europy w Niemczech.

Na III-ligowych murawach Mateusz Kubica zadebiutował 31 maja 2014 roku, kiedy to jako 17-latek
wszedł na boisko w 60 minucie wyjazdowego meczu z Piastem II Gliwice zastępując Krzysztofa
Koczura. Na pierwszego swojego seniorskiego gola młody napastnik musiał czekać do 22 sierpnia
2015 roku, kiedy to na bielskim boisku pokonał bramkarza Ruchu Zdzieszowice. Obecnie może się
pochwalić w sumie 28 występami w III lidze i 6 trafieniami.
Uczeń maturalnej klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego, której patronem jest Rekord, praktycznie
całe swoje sportowe życie łączy z bielskim klubem. W nim bowiem w 2005 roku zaczął swoją
sportową przygodę i w nim sięgał także po medale mistrzostw Polski w… futsalu.
W przeciwieństwie do Michała Marka, który jako pierwszy zawodnik z Rekordu dostąpił zaszczytu
występu w piłkarskiej reprezentacji Polski, grając w juniorach U-15, a następnie poświęcił się
futsalowi i gra w reprezentacji kraju oraz zdobywa medale mistrzostw Polski, Mateusz Kubica
pozostał przy marzeniach o karierze piłkarza, pracując w zespole prowadzonym przez trenera
Wojciecha Gumolę. Ma więc szansę jako drugi zawodnik Rekordu wystąpić w drużynie narodowej.
Tego zaszczytu dostąpił jeszcze co prawda Maciej Marek, grając w 2015 roku w reprezentacji do lat
15, ale ten wychowanek bielskiego klubu do zespołu narodowego trafił już z drużyny Lechii Gdańsk,
której obecnie jest zawodnikiem.

Jak rozwinie się talent Mateusza Kubicy? Na to pytanie odpowiedź poznamy dopiero za kilka lat, ale
już teraz możemy powiedzieć, że zbliżający się do 19 urodzin napastnik przechodzi do historii
bielskiego klubu jako przykład zawodnika, który wykorzystał stworzoną w Rekordzie szansę rozwoju.
Teraz przed nim egzamin dojrzałości zarówno ten kończący naukę w liceum jak i ten piłkarski, który
może zaowocować sportowymi sukcesami.

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

Wśród zawodników powołanych do reprezentacji Polski do lat 19, na
lutowe zgrupowanie na półwyspie La Manga i towarzyski turniej,
w którym na hiszpańskich boiskach biało-czerwoni rozegrają mecze
z Portugalią, Norwegią i Słowacją, znalazł się zawodnik Rekordu Mateusz
Kubica.
Urodzony 3 lutego 1997 roku wychowanek klubu z Cygańskiego Lasu
znalazł uznanie w oczach selekcjonera kadry juniorów Rafała Janasa,
w trakcie III-ligowego spotkania bielskiej drużyny z Piastem II Gliwice
w trakcie rundy jesiennej. 18-letni napastnik w rywalizacji z seniorami
w tym meczu potwierdził swój talent strzelając gola w potyczce wygranej
przez bielszczan 3:0, a teraz staje przed szansą wywalczenia miejsca
w drużynie narodowej na eliminacje do Mistrzostw Europy.


