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Dawno nie by∏o tak ciekawej imprezy nad Wis∏a - mówili uczestnicy festynu,
który odby∏ si´ na Przystani w niedziel´ 17 lipca. Dopisa∏ pogoda, nie zawiedli
uczestnicy, nie zabrak∏o te˝ atrakcji.

NajwczeÊniej, bo ju˝ o 6 rano na Przystani zameldowali si´ w´dkarze. Od
samego rana rozpoczà∏ si´ konkurs w´dkarski o Puchar Burmistrza Ciechocinka.
Nie by∏y to jedyne atrakcje dla w´dkarzy od godziny 11, przez dwie godziny o
Puchar Prezesa Ko∏a Ciechocinek Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego walczy∏y dzieci.
Co ciekawe wÊród uczestników znaleêli si´ nie tylko ch∏opcy, jak si´ okaza∏o w
Ciechocinku nie brakuje te˝ dziewczyn, które lubià pójÊç czasami na ryby.

Po zakoƒczeniu zawodów i dok∏adnym zwarzeniu wszystkich z∏owionych ryb
przyszed∏ czas na rozdanie nagród. Z ràk Prezesa PZW - Marka Pyzdrowskiego
nagrody otrzymali m∏odzi w´dkarze. Tym razem szcz´Êcie uÊmiechn´∏o si´ do
Jaros∏awa Sobczaka, który dosta∏ puchar oraz wybranà przez siebie nagrod´. Drugie
miejsce przypad∏o Micha∏owi  Madajczykowi, a trzecie Rafa∏owi Lalterowi. W
konkursie dla doros∏ych o Puchar Burmistrza Ciechocinka, pierwsze miejsce zajà∏
Maciej Wzi´ch. Po raz pierwszy te˝ zwyci´zca zawodów otrzyma∏ puchar na
w∏asnoÊç. Kolejne miejsca zaj´li: drugie - Tadeusz Kaczmarek, a trzecie - Zbigniew
Sobczak.

Dodatkowà nagrodà dla najm∏odszych uczestników konkursu by∏ rejs statkiem
po WiÊle. W trakcie rejsu kapitan S∏awomir Handziuk opowiedzia∏ dzieciom o
niebezpieczeƒstwach, jakie mogà czychaç na nie nad wodà. Stateczek „BAS”
podp∏ynà∏ a˝ do brzegów Zielonej Wyspy. Powrót na làd nie oznacza∏ wcale koƒca
atrakcji. Do konkursu wiedzy o rzece WiÊle zg∏osi∏o si´12 m∏odych zawodników.
Choç pytania nie by∏y wcale ∏atwe dzieci radzi∏y sobie bardzo dobrze. Tak˝e w tym
konkursie nie by∏o przegranych i ka˝dy z uczestników otrzyma∏ nagrod´.

Nad przystaƒ mieszkaƒcy Ciechocinka i kuracjusze docierali na ró˝ne sposoby:
samochodami, rowerami, tramwajami konnymi, najbardziej wytrwali zafundowali
sobie kilkukilometrowy spacer. Oko∏o godziny 15 nad ognisko pow´drowa∏y
kie∏baski i ka˝dy móg∏ liczyç na ciep∏à przekàsk´. Po nape∏nieniu ˝o∏àdków przysz∏a
pora na kolejne atrakcje. Ratownicy WOPR zaprezentowali swoje umiej´tnoÊci.
Pokaz jazdy na nartach wodnych i ratownictwa zebrani na brzegu widzowie Êledzili
z zapartym tchem. Ca∏oÊci dope∏ni∏y regaty ∏odzi motorowych oraz mecz siatkówki
pomi´dzy dru˝ynami WOPR i Stra˝y Po˝arnej.

Organizatorami festynu byli Zwiàzek Miast NadwiÊlaƒskich, Urzàd Miejski w
Ciechocinku oraz Ko∏o Ciechocinek Polskiego Zwiàzku W´dkarskiego. Jak podkreÊlali
ratownicy tak du˝ej liczby osób dawno nie by∏o nad Wis∏à.
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