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Aida Bella (z lewej) i Marta Wójcik naAida Bella (z lewej) i Marta Wójcik na
ostatnich Mistrzostwach Europyostatnich Mistrzostwach Europy
wywalczyły brązowy medal wwywalczyły brązowy medal w
sztafecie.sztafecie.

(Fot: archiwum prywatne)(Fot: archiwum prywatne)

 

koleżankami ze sztafety zdobyły
brązowe medale mistrzostw
Europy short-tracku w szwedzkim
Malmo. Teraz opolanki znalazły
się w wąskiej kadrze Polski na
zimowe Igrzyska Olimpijskie w
Soczi. Kwalifikacja do nich i
udział  w imprezie będzie jednak
niemożliwy bez wsparcia
finansowego, o które zabiegają
zawodniczki. 

- Medal, który zdobyła nasza sztafeta
tak naprawdę utrzymał naszą
dyscyplinę. Gdyby nie to znaleźlibyśmy
się na jakimś absolutnym szarym końcu
finansowania z ministerstwa – przyznaje
Aida Bella, zawodniczka AZS KU
Politechnika Opolska, która wspólnie ze
swoją klubową koleżanką Martą Wójcik
wystąpiła w krótkim spocie
zachęcającym do finansowego
wspierania przygotowań olimpijskich

zawodniczek short-tracku. - Nasz sukces bez was nie będzie możliwy –
apeluje Marta Wójcik.

Zawodniczki przyznają, że ich komunikat do kibiców i sympatyków
dyscypliny był przykrą koniecznością. - Tak naprawdę cykl przygotowań
do zimowych Igrzysk Olimpijskich trwa 4 lata i rozpoczął się już po
Vancouver. Środki stypendialne są tak naprawdę minimalne do tego, jakie
ponosimy koszty – wyjaśnia Bella. - Mówimy o wyjazdach na zawody,
sprzęcie, odżywkach, zapleczu medycznym. Bez tego wszystkiego
trudno się utrzymać w zawodowym sporcie. Ile kosztuje short-track?
Buty, które są robione na odlew to 6 tysięcy złotych, płozy 1,5 tysiąca,
kombinezon z kevlaru 2 tys. zł, miesięczna suplementacja od tysiąca do
dwóch. Do tego kask, rękawiczki i maszynka do ostrzenia łyżew.

759 milionów euro dla759 milionów euro dla
OpolszczyznyOpolszczyzny

Fotoreporter z OpolaFotoreporter z Opola
tropem więziennychtropem więziennych
muzykówmuzyków

Przepłynie kajakiemPrzepłynie kajakiem
Wisłę, by pomócWisłę, by pomóc
podopiecznym hospicjumpodopiecznym hospicjum

Ukradł puszkę WOŚP, byUkradł puszkę WOŚP, by
mieć pieniądze na alkoholmieć pieniądze na alkohol

Opolanie pobili rekordOpolanie pobili rekord
zbiórki na WOŚPzbiórki na WOŚP
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dwóch. Do tego kask, rękawiczki i maszynka do ostrzenia łyżew.
Zawodniczka ma na sobie około 10 tys. zł – wylicza opolanka.

W akcję wsparcia opolskich zawodniczek zaangażowała się też firma
Otto Polska, która jest sponsorem zarówno Aidy Belli jak i Marty Wójcik.
6 września w Filharmonii Opolskiej odbędzie się specjalna gala
charytatywna, z której dochód w całości ma zostać przeznaczony na
przygotowania olimpijskie obu opolanek, a także łyżwiarzowi Zbyszkowi
Bródce, narciarzowi free style Szczepanowi Karpielowi-Bułecce i
snowboardziście free style Piotrowi Janoszowi. Warto podkreślić, że Bella
i Wójcik przeszły ostatnie eliminacje do wąskiej kadry na zimowe IO w
Soczi. O finalną kwalifikację zawodniczki z Opola będą teraz walczyć na
jesiennych zawodach Pucharu Świata. 

Jeśli im się uda, to będą pierwszymi reprezentantami Opolszczyzny na
zimowych Igrzyskach Olimpijskich od 60 lat. Ostatnimi sportowcami z
regionu, którzy wystąpili na tej imprezie są hokeiści Odry Opole Zdzisław
Trojanowski i Rudolf Czech. 

Aida Bella i Marta Wójcik apelują o wsparcie ich przygotowań
do zimowych IO w Soczi: 

 24 opole
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Zarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą c ię  inni! Włącz s ię  doZarezerwuj unikatowy login zanim wyprzedzą c ię  inni! Włącz s ię  do
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..

Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".Forum pod artykułem jest w trybie "tylko dla zalogowanych".

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [3]

2013-08-26 02:09:03 [82.145.216.*]  
linkin: Napisa ła  postów [339], status [maniak] 
Ja im cos dam ale one musza s ie jakos odwdzieczyc.........:):):):)

2013-08-26 14:42:15 [83.4.103.*]  
nagietek: Napisa ła  postów [3], status [żółtodz iób] 
Słuchajc ie... Oglądajc ie wywiad z jedną z nich... "Sąd skorupkowy"? Powiedziała w nim
wyraźnie, że gdyby nie zysk i pieniądze nie kontynuowała by w dalszym ciągu treningów.
Jest wiele innych sportów, prawdziwych sportowców, lub artystów...Ktore powinniśmy
wesprzec! Przede wszystkim GRUP sportowych, takich które pragną rozwijac s ię
altruistycznie, bezinteresownie, przyszłośc iowo. Ewidentnie widać w działaniu tych
dziewczyn, że szukają naiwnych sponsorów. Pewnie w sposób dosłowny również
znając opinie o jednej z nich. Uważają, że artykuł o niemocy ruszy serca
społeczeństwa i wzbudzi chęć pomocy. Inne sporty mają szansę osiągnięc ia czegoś
nie w egoistyczny, indywidualny sposób. Short-track to sport bez przyszłośc i. Wiele

zbiórka pieniędzy
spot opolanki zimowe
igrzyska olimpijskie

z o b a c z  t a k ż e
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nie w egoistyczny, indywidualny sposób. Short-track to sport bez przyszłośc i. Wiele
innych, większych talentów potrzebuje pieniędzy na rozwój. Na coś więcej - ideę, która
wpływać będzie na 1000 osób, a nie 1, czy 2. Proponuję  zapoznac s ię  troszkę z
historią, tudzież opinią na temat obu pań. Sami stwierdzic ie, że tak na prawdę wcale nie
chodzi tutaj o szansę wyścigu. Pomyślc ie... Trudno zrezygnowac z wygody dostawania
czegos za darmo, czy chociażby prestiżu itp. ;)

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [14]

2013-08-25 12:03:18 [92.28.248.*]  
olenka4 u: Napisa ła  postów [36002], status [VIP] 
Platforma Obywatelska niszczy wszystko co możliwe! Sportowcy musza żebrać jak
dziady! Dziekujemy Ci Tusku

[-1]
Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [12]

2013-08-25 19:18:19 [89.79.90.*]  
Gosia  Kef ir: Napisa ła  postów [827], status [rozpisany/na] 
Mam taki problem - mój mąż c iągle ogląda p o.....r..n..o . Bez żadnego skrępowania
włącza sobie przy mnie filmy p o.....r..n..o - jakby jakiś mecz oglądał. Nie wiem jak mu o
tym powiedzieć że mi to przeszkadza - najgorsze jest to że on s ię  w ogóle tym nie
krępuje. Wolałabym żeby już sobie gdzieś w ukryciu te świństwa oglądał i żebym nie
musiała na to patrzeć. Pomóżcie.

[-2]
Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [12]

2013-08-25 15:29:08 [77.254.119.*]  
mloda123: Napisa ła  postów [30], status [rozkręca s ię] 
Ja zbieram na nową komórkę oraz glany.

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [13]

2013-08-25 18:56:34 [93.181.160.*]  
Rolnikos: Napisa ła  postów [4649], status [VIP] 
Ktoś wie co tam stawiają koło lidla w Krapkowicach :D

2013-08-25 19:39:48 [89.79.89.*]  
JotPe: Napisa ł postów [1807], status [zrobił/a  karierę] 
do roboty a nie ko lejne mało laty szukają...sponsora PEŁNO TAKICH W OPOLU
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Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [4]

2013-08-25 10:33:06 [89.73.184.*]  
harry: Napisa ł postów [1613], status [Szycha] 
To jest po prostu przerażające, żeby zawodniczki same musiały szukać pieniędzy, aby
wystartować na igrzyskach. Rząd przejada mnóstwo pieniędzy. Wystarczy okro ić i tak
wysokie pensje i zmniejszyć to badziewie o połowę, a od razu znalazły by s ię  pieniądze
jeszcze na kilka innych drużyn. Po lska piękny kraj. Dla urzędników państwowych nie dla
obywateli.

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]

2013-08-25 13:31:05 [178.183.170.*]  
s ib: Napisa ł postów [459], status [starszy pismak] 
Życzę wytrwałośc i dziewczynom.

2013-08-25 12:44:53 [77.223.234.*]  
Demotywator: Napisa ł postów [18736], status [VIP] 
Jednak nie ma to jaki Blondi:)

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]

2013-08-25 12:24:24 [217.173.202.*]  
Gramaton: Napisa ł postów [4], status [żółtodz iób] 
No tak..., widzę, ze sami znawcy tematu s ię  tutaj wypowiadają i pomstują na rząd,
pogodę, na to, że syn sąsiada jest garbaty itp. Nikt z was nie zadał sobie jednak trudu i
nie zadał pytania - może coś w klubie jest nie tak, że nie ma funduszy na dziewczyny?
Nikt nie zadał sobie pytania, czy jaśnie zarząd, tudzież trenerka rozliczyła/li s ię  z kasy
za poprzedni sezon? No właśnie..., zawodniczki szmal muszą same zbierać, bo ich
wyżej postawieni pryncypałowie są przygłupami, którzy nie rozliczyli poprzedniego
sezonu dlatego nie otrzymają ko lejnej dotacji..., jeś li opolskie dziennikarstwo jest
dociekliwe to kto wie, może za 2-3 miesiące prawda sama s ię  pokaże... . Pozdro.

Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [9]

2013-08-25 10:47:16 [78.34.10.*]  
paulus6: Napisa ł postów [3345], status [VIP] 
ładne dziewczyny,nie wątpie że uda im s ie zebrac te potrzebne fundusze,czego im z
serca życze ,a propo pieniedzy,mogłyby pojechac np.do Berlina i pod Gedächtniskirche
am Breitscheidplatz spiewac piekne polskie piosenki ludowe,ludzie by wrzucali monety,w
każdym razie nikt by je tam nie przegonił
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Pokaż - Ukryj  Odpowiedzi [1]

2013-08-25 11:48:44 [77.253.65.*]  
antyP.I.S.: Napisa ł postów [1636], status [Szycha] 
laseczki bardzo ładne i wysportowane..kilka zdjęć w bikini,jakiś kalendarz i s iano s ię
znajdzie szybko

2013-08-25 11:51:57 [178.36.235.*]  
MILIK: Napisa ł postów [152], status [wyjadacz] 
Kasy brak bo wszystko wydali na sterydy Krzysia S.

2013-08-25 10:52:53 [46.77.124.*]  
.spartakus.: Napisa ł postów [28], status [nowy] 
MASAKRA jakaś !!! Teraz to rząd kasy nie ma... ale jakby dziewczyny zdobyły medal.....
to by s ię  zaczę ło, bankiec iki u prezydenta , premiera czy wojewody. Takie bankiec iki
napewno nie są tańsze od wyjazdu do soczi !!!
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