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Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych 

w ramach akcji  

„Zima w Mieście na Sportowo 2023” 

organizowanych lub współorganizowanych przez 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w dniach 14.01– 29.01.2023 r. 

 

 

 

Wydarzenia: 

 

1. II Otwarty Puchar Miasta Bielska-Białej 2023 w Molkky (kręgle fińskie) 
(sobota) 14.01.2023 r. 

Hala Sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16 
Start turnieju o godzinie 13:00 
Zapisy w dniu turnieju o godzinie 12:00 
Opłata startowa: BEZPŁATNE 
 
Podczas wydarzenia od godziny 12:20 będzie prowadzona nauka gry 
w Molkky przez instruktorów Zakątka Fantastyki 
Szczegóły na stronie https://www.facebook.com/RPGoweSkarby/ 
 
 

2. Turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Podstawowych 
(wtorek) 17.01.2023 r. 
Hala Sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16 
Start turnieju o godzinie 11:30 
Zapisy w dniu turnieju od godziny 11:00 
Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl 
Opłata startowa 20,00 zł od drużyny (min. 5 zawodników – w tym bramkarz) 
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3. Turniej piłki nożnej dla uczniów Szkół Ponadpodstawowych 
(czwartek) 19.01.2023 r. 

Hala Sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16 
Start turnieju o godzinie 11:30 
Zapisy w dniu turnieju od godziny 11:00 
Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl 
Opłata startowa 20,00 zł od drużyny (min 5 zawodników - w tym bramkarz) 

 

4. Ferie z Radiem Katowice (piątek) 20.01.2023 r. 
 
Lodowisko KS „Orlik”, ul. Słowackiego 27b 
Start godzina 19:00  
W planie wydarzenia: 
- Lista przebojów na Lodzie z Radiem Katowice prowadzona na żywo przez  
radiowca Bartka Gruchlika od godziny 19:00 
- Pingwin i Maskotka na tafli lodu  
 
 

5. Ferie z Radiem Katowice (sobota) 21.01.2023 r. 
 
BBORN „Dębowiec” (Stok Dębowca), ul. Karbowa 55 
Start o godzinie 10:00 
W planie wydarzenia: 
- konkursy z nagrodami (do wygrania m.in. karnety na kolej liniową    
  Dębowiec),  
- muzyka na stoku, 
- wspólna rozgrzewka, zabawy, animacje 
 

6. Karnawał na lodzie – Bal przebierańców (niedziela) 22.01.2023 r. 

Lodowisko KS „Orlik”, ul. Słowackiego 27b 
Start balu godzina 16:00 (VIII tura) 
W planie wydarzenia: 
- zabawy i animacje na lodowisku, 
- konkurs na najlepszy strój, 
Bal karnawałowy dedykowany jest dla dzieci samodzielnie jeżdżących. 
Zapisy w dniu wydarzenia od godziny 15:30 
Wstęp wyłącznie dla dzieci przebranych po opłaceniu biletu wstępu. 
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7. Spacer pokoleń (środa) 25.01.2023 r.- spacer Nordic Walking 
dla seniorów z wnukami połączony z zabawami rekreacyjnymi na śniegu 
 

Przystanek autobusowy linii nr 7 (Karbowa, Hala Sportowa)  
zlokalizowany przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Karbowa 26 
Start godzina 11.00 
 
W planie wydarzenia:  
- spacer na górną stację kolei linowej Dębowiec,  
- animacje, gry i zabawy dla dzieci,  
- przejazd wyciągiem krzesełkowym w jedną stronę za 1 zł/os. 
 
Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 / 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  

8. Ferie z szachami – Turniej (czwartek 26.01.2023 r.) 

Sala konferencyjna - Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26 
Start zawodów godzina 10:00 
Wpisowe:  10,00 zł mieszkańcy Bielska-Białej 

15,00 zł uczniowie do lat 18 
20,00 zł dorośli spoza miasta Bielska-Białej 

 
Szczegóły dotyczące zapisów na stronie: 
http://www.chessarbiter.com/turnieje.php 

9. Zawody w jeździe szybkiej na łyżwach (piątek 27.01.2023 r.) 

Lodowisko KS „Orlik”, ul. Słowackiego 27b 
Start zawodów godzina 09:00 (ostatnia godzina warsztatów nauki jazdy 
na  łyżwach) 
Zapisy w dniu zawodów w godzinach 08:00 do 08:45 
Wpisowe: bilet wstępu na lodowisko * 
* Dzieci biorące udział w warsztatach wstęp bezpłatny za okazaniem karnetu 
  z warsztatów 
Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl 

10. I Grand Prix Miasta Bielska-Białej 2023 - turniej tenisa stołowego, 
kategorie: żak, młodzik, kadet i junior (sobota 28.01.2023 r.)  

Hala Sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16 
Start turnieju o godzinie 10:00 
Zapisy w dniu turnieju o godzinie 9:00 
Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl 
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11.  I Grand Prix Miasta Bielska-Białej 2023 - turniej tenisa stołowego, 
kategorie: seniorzy-open/, weterani (niedziela 29.01.2023r.)  
(w turnieju seniorzy-open może startować również młodzież) 

Hala Sportowa „Victoria”, ul. Bratków 16 
Start turnieju o godzinie 10:00 
Zapisy w dniu turnieju o godzinie 9:00  
Szczegóły na stronie www.bbosir.bielsko.pl 

 
Warsztaty: 

UWAGA!!!  

Wszystkie warsztaty w akcji „Zima w Mieście 2023” są odpłatne, a liczba 
miejsc ograniczona 

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą od 27.12.2022 r. do 10.01.2023 r. 
w godzinach 9:00 – 14:00 (BBOSiR / Dział Organizacji Imprez) pod numerem 
telefonu: 33 / 811 01 55 wew.24 oraz 29 
lub poprzez skrzynkę e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 

Opłaty za zajęcia można dokonywać na tydzień przed rozpoczęciem warsztatów 
we wskazanych poniżej kasach obiektów. 

 
1. Nauka pływania (limit - 20 os. na grupę) 

Termin I: 16.01 - 27.01 (10 zajęć, od poniedziałku do piątku)   

Pływalnia ,,TROCLIK”, ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14 
Zajęcia od poniedziałku do piątku przez okres ferii. 
 
Grupa dzieci w wieku 5-7 lat 
 ,,Złota Rybka I” - warsztat nauki pływania 
Start zajęć o godzinie 13:00 (czas trwania 50 min) 

 
Grupa dzieci w wieku 5-7 lat  
,,Złota Rybka II” - warsztat nauki pływania 
Start zajęć o godzinie 14:00 (czas trwania 50 min) 
 
Grupa dzieci w wieku 8-10 lat 
,,Wodnik Szuwarek” -warsztat doskonalenia technik pływackich 
Start zajęć o godzinie 15:00 (czas trwania 50 min) 
 
Zapisy:  
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl 
opłata za zajęcia: 120,00 zł do nabycia w kasie pływalni, 

opłata obejmuje wstęp na pływalnię  
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2. Nauka jazdy na łyżwach (zajęcia od 7 do 13 roku życia) 

Termin I: 16-20.01 (5 zajęć) 

Lodowisko KS „Orlik” ul. Słowackiego 27b 
Zajęcia od poniedziałku do piątku przez okres ferii. 

Grupa początkująca: 
Start zajęć o godzinie 8:00 (czas trwania 50 min) – limit 20 osób w grupie 

Grupa zaawansowana 
Start zajęć o godzinie 9:00 (czas trwania 50 min) – limit 30 osób w grupie 

Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  
opłata za zajęcia: 75,00 zł do nabycia w kasie lodowiska, 

opłata obejmuje wstęp na lodowisko 

 

3. Nauka jazdy na nartach- „W drodze po białą gwiazdkę”  
(limit - 10 os. na grupę) 

(zajęcia od 5 do 7 i od 8 do 10 roku życia) 

Termin I: 16-20.01 (5 zajęć) 

BBORN „Dębowiec” (Stok Dębowca), ul. Karbowa 55 
Zajęcia od poniedziałku do piątku. Dedykowane dla dzieci mających pierwszy 
kontakt z narciarstwem zjazdowym. 

Grupa dzieci 5-7 lat 
Start zajęć o godzinie 9:00 (czas trwania 50min)  

Grupa dzieci 8-10 lat 
Start zajęć o godzinie 10:30 (czas trwania 50min) 

Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  
opłata za zajęcia: 50,00 zł do nabycia w kasie dolnej stacji wyciągu  

(kolej linowa Dębowiec ) 
opłata nie obejmuje kosztu karnetu na 10 przejazdów 
na wyciąg zaczepowy  
(konieczność ewentualnego zakupu karnetu na wyciąg 
zaczepowy będzie przekazana przez instruktora dzień 
wcześniej) 
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UWAGA! W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych lub 
niewystarczającej pokrywy śniegu, Organizator zastrzega sobie prawo 
do  przesunięcia terminu zajęć lub ich odwołania. 
 

4. Warsztaty Strzeleckie (limit- 20 os. w grupie) 

Termin I: 16.01,18.01,20.01 (3 zajęcia) - poniedziałek, środa, piątek 

Strzelnica ,,GUN CLUB”, 
ul.1 Maja 19 

Start zajęć o godz.13:00 (czas trwania - 120min.) 
 
Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  
oplata za zajęcia: 80,00 zł 

Płatność na pierwszych zajęciach u instruktorów 
klubu „Gun Club” 

Osoby poniżej 16 roku życia mogą uczestniczyć w zajęciach tylko pod 
nadzorem rodzica/opiekuna prawnego. 

Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za pisemną zgodą 
rodzica/opiekuna prawnego dostarczoną przed zajęciami. 

 

5. Warsztaty samoobrony dla dziewcząt i kobiet (od 16 roku życia) 
(limit - 20 os. w grupie) 

Termin I: 16-20.01 (5 zajęć)  

Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Karbowa 26 
Start zajęć o godz. 18:00 (czas trwania - 120min.) 
 
Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl 
opłata za zajęcia: 50,00 zł młodzież do lat 19 

80,00 zł osoby dorosłe  
Płatność na pierwszych zajęciach u trenerów 
Klubu „FENIX” 
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6. Warsztaty tenisa stołowego 
(limit - 24 os. w grupie) 

Termin I: 23.01- 27.01 (5 zajęć)  

Hala OSR „Victoria”, ul. Bratków 16 
Zajęcia od poniedziałku do piątku. 

Start zajęć o godz. 10:30 (czas trwania - 90min.) 

Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  
oplata za zajęcia: 30,00 zł do nabycia w kasie recepcji OSR „Victoria” 
 

7. Nauka jazdy na łyżwach  
(zajęcia od 7 do 13 roku życia) 

Termin II: 23-27.01 (5 zajęć) 

Lodowisko KS „Orlik”, ul. Słowackiego 27b 
Zajęcia od poniedziałku do piątku przez okres ferii. 

Grupa początkująca: 
Start zajęć o godzinie 8:00 (czas trwania 50 min) – limit 20 osób w grupie 

Grupa zaawansowana 
Start zajęć o godzinie 9:00 (czas trwania 50 min) – limit 30 osób w grupie 

Zapisy: 
BBOSiR, Hala Widowiskowo-Sportowa,  
ul. Karbowa 26, tel.: 33 811 01 55 (wew. 24 lub 29) w godz. 09:00-14:00 
zapisy@bbosir.bielsko.pl  
oplata za zajęcia: 75,00 zł do nabycia w kasie lodowiska, 

opłata obejmuje wstęp na lodowisko 
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Uwaga! 

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą od 27.12.2022 r. do 10.01.2023 r. w godzinach  
9:00 - 14:00 (BBOSiR, Dział Organizacji Imprez) pod numerem telefonu: 33 / 811 01 55  
wew. 24 oraz 29  
lub poprzez skrzynkę e-mail: zapisy@bbosir.bielsko.pl 
 
W treści wiadomości należy napisać: 

 IMIĘ,  
 NAZWISKO,  
 WIEK uczestnika,  
 NAZWĘ WARSZTATÓW LUB TURNIEJU 
 GRUPĘ (godzina zajęć),  
 NUMER KONTAKTOWY 

 
Na wiadomości e-mail odpowiemy do 3 dni roboczych, jeżeli nie dostaną Państwo 
odpowiedzi do dnia 09.01, prosimy o ponowne przesłanie wiadomości lub kontakt 
telefoniczny. 
 
Przed pierwszymi zajęciami uczestnicy warsztatów są zobligowani do dostarczenia osobie 
prowadzącej wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kwestionariusz RODO. 
W przypadku osób niepełnoletnich prosimy rodziców o wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego i dostarczenie przed pierwszymi warsztatami lub w dniu zawodów 
 
Kartę zgłoszenia można pobrać na stronie www.bbosir.bielsko.pl 
 
Uczestnicy zajęć nauki jazdy na łyżwach oraz nartach zobowiązani są ćwiczyć w kaskach 
oraz rękawicach narciarskich. Zalecany jest również strój (kombinezon) narciarski. 
Organizator nie zapewnia uczestnikom sprzętu sportowego. 
 
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian terminów wydarzeń  
lub odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od organizatora m.in. z powodów 
niekorzystnych warunków atmosferycznych. 
 
W okresie 16.01 - 29.01. 2023 r. w specjalnej cenie oferowane będą „bilety feryjne” dla dzieci  
i młodzieży szkolnej: 

 na lodowisko KS „Orlik” przy ulicy Słowackiego 27b - 8,00 zł, 
 na pływalnię „Troclik” przy ul. Sosnkowskiego 14 - 6,00 zł. 

 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY! 
 


