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Drodzy Uczestnicy, 
 Spotykamy się w Bielsku-Białej, na malowniczo położonym u stóp 
Beskidów stadionie, podczas mistrzostw Polski do lat 18 – Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży. Cieszę się, że to miasto – od lat ważne na lekkoatletycznej mapie 
naszego kraju – ponownie gości imprezę rangi mistrzowskiej. 

 54. Mistrzostwa Polski U18 to kluczowa impreza dla zawodników młodego 
pokolenia. Juniorzy młodsi przybyli na Podbeskidzie z całej Polski by rywalizować 
o medale i rekordy. Muszę jednak podkreślić, że nie tylko to jest ważne. Drodzy 
Zawodnicy – dopiero rozpoczynacie wielką przygodę ze sportem. Niech 
uczestnictwo w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży 2022 – w ramach której 
rozgrywane są mistrzostwa w Bielsku-Białej będzie dla Was szansą na nawiązanie 
nowych znajomości i poznanie rówieśników, którym sport jest równie bliski jak 
Wam. 

 Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom oraz 
instytucjom, które zaangażowały się – tak przez wkład finansowy jak i bezpośrednie 
działania – w organizację tej jakże ważnej dla środowiska lekkoatletycznego 
imprezy.

 Wszystkim uczestnikom życzę sukcesów! Pamiętajcie jednak, że jesteście 
na początku swojej sportowej drogi. Przy braku spełnienia nie poddawajcie się 
 – przed Wami jeszcze wiele ważnych startów. Powodzenia!

dr Henryk Olszewski
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Bielsko-Biała – miasto w górach
Bielsko-Biała to urocze miasto położone na południu Województwa 
Śląskiego, gdzie łatwo dojechać i miło spędzić czas. Kojarzone głównie 
z bajkowymi postaciami Studia Filmów Rysunkowych, Fiatem 126p, czy 
dawniej z tkaninami wełnianymi. 

Otoczone górami Beskidu Śląskiego i  Małego wprawia mieszkańców 
w poczucie, że wychodząc przed dom są na spacerze. W granicach ad-
ministracyjnych miasta leży aż 17 szczytów. Nic więc dziwnego, że duża 
część aktywnego życia mieszkańców i turystów kręci się wokół gór. Ru-
szamy zatem na szlak! 

Nasze góry są łaskawe dla każdego. Z ich uroku skorzystają zarówno mi-
łośnicy długich, męczących wędrówek, jak i osoby preferujące bardziej 
stacjonarny tryb życia. Na krótką wędrówkę można wybrać Kozią Górę 
(683 m n.p.m.) lub Dębowiec (686 m n.p.m.), na który można wjechać 
również krzesełkową koleją linową, zimą służącą amatorom narciarstwa.

Innym obowiązkowym szczytem do zdobycia jest Szyndzielnia – z Dębow-
ca dotrzemy na nią w niecałe dwie godziny, ale czas ten możemy znacz-
nie skrócić, korzystając z nowoczesnej kolei gondolowej. Do dyspozycji 
mamy 34 wagoniki, w  tym jeden srebrny wagonik VIP, tzw. „Salonka”. 



Co drugi wyposażony jest w  specjalne uchwyty rowerowe, a  wszystkie 
przystosowane są do przewozu wózków dziecięcych oraz osób porusza-
jących się na wózkach inwalidzkich. Dzięki niej w ok. 6 minut pokonamy 
znaczne przewyższenie, by później wędrować w kierunku szczytu Szyn-
dzielni, Klimczoka czy Błatniej. Służy ona także rowerzystom górskim, 
którzy jeżdżą na zróżnicowanych pod względem trudności trasach Endu-
ro Trails. Obok górnej stacji kolei znajduje się wieża widokowa, z której 
rozpościera się panorama na Bielsko-Białą, Beskidy, Kotlinę Żywiecką 
a nawet na Tatry. Po powrocie z wycieczki warto „ruszyć w miasto”, najle-
piej piechotą lub rowerem miejskim z sieci BBike.

W  centrum znajdziemy aż dwie starówki: bielska z  Zamkiem Książąt 
Sułkowskich, Rynkiem, Katedrą, Placem Bolesława Chrobrego i Teatrem 
Polskim oraz bialska z zabudową ulicy 11 Listopada, Placem Wojska Pol-
skiego, Placem Wolności i gmachem Ratusza – siedzibą władz miejskich. 
Miłośnicy architektury znajdą tu wysmakowany historyzm, secesję oraz 
modernę. 

Bielsko-Biała to jednak nie tylko góry i  architektura, bo trudno 
o bardziej bajkowe polskie miasto. Bielsko-Biała jest kolebką pol-
skiej animacji klasycznej. Tu narodzili się najsłynniejsi bajkowi bo-
haterowie jak Bolek i Lolek, Reksio, Baltazar Gąbka i wielu innych. 



W Bielsku-Białej powstają kolejne bajkowe pomniki oraz ulice i pla-
ce z  bajkowymi patronami, które wspólnie tworzą szlak „Bajkowe 
Bielsko-Biała”. Na szlaku tym spotkać można: Bolka i Lolka, Reksia, 
Smoka Wawelskiego, Kucharza Bartoliniego, Don Pedra – Szpiega 
z Krainy Deszczowców i przyjaznego Pampaliniego łowcę zwierząt.

Ważnym elementem życia mieszkańców oraz osób odwiedzających 
Miasto Bielsko-Biała jest również sport. Każdy i  o  każdej porze roku 
znajdzie coś dla siebie – na aktywnych czekają tereny rekreacyjne, kry-
te i otwarte pływalnie, ogólnodostępne boiska, a kibice mogą zasiąść 
na trybunach obiektów o wysokim standardzie. Największe to Stadion 
Miejski na 15 tysięcy widzów, hala wielofunkcyjna pod Dębowcem z ob-
szernymi trybunami i pięknie położony wśród drzew kameralny stadion 
lekkoatletyczny. To na nich swoje mecze rozgrywają najpopularniejsze 
drużyny z Bielska-Białej: piłkarze TS Podbeskidzie, siatkarki BKS – wie-
lokrotne mistrzynie Polski, siatkarze BBTS, czy odnoszący coraz więk-
sze sukcesy ekstraklasowi futsalowcy Rekordu. 

Miasto stwarza warunki do rozwoju wielu dyscyplin, od najpopular-
niejszych po niszowe. Dzięki temu Bielsko-Biała pełne jest sportowych 
emocji i ludzi aktywnych, którzy przez cały rok dbają o kondycję i zdro-
wy tryb życia.
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ZOBAcZ! ZOBAcZ!

https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,5301
https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PL4k7SuPTr0K3JZGGm9JQGTx44g5a4veT4


Śląski Związek Lekkiej Atletyki


