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Âcie˝ka zdrowia, wyst´py zespo∏ów wokalnych,
prezentacja radiowozu policyjnego, pokazy stra˝y
po˝arnej, zawody dla najm∏odszych i wyÊcigi jamników
by∏y g∏ównymi atrakcjami festynu rodzinnego zorgani-
zowanego przez Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i
Pomocy Rodzinie „Równa Szansa” oraz Miejskie Cen-
trum Kultury w parku Zdrojowym.

13 sierpnia przed muszlà koncertowà zameldowali
si´ nie tylko najm∏odsi, ale tak˝e i starsi. Organizatorzy
zadbali jednak o atrakcje dla ka˝dego, dzieci mog∏y
braç udzia∏ w konkursach i zawodach, na starszych
czekali specjaliÊci, udzielajàcy porad. Bezp∏atnie mo˝na
by∏o uzyskaç porady w zakresie: wad postaw u dzieci,
próchnicy z´bów i chorób przyz´bia, chorób uk∏adu
krà˝enia, zapobiegania chorobom zakaênym, oraz uza-
le˝nieƒ od alkoholu, narkotyków i profilaktyki HIV.
Nie mniejszym powodzeniem cieszy∏y si´ punkty,
w których mo˝na by∏o zmierzyç ciÊnienie oraz poziom
cukru. Od poczàtku imprezy do nabycia by∏y losy lo-
terii, ka˝dy z uczestników festynu móg∏ te˝ wziàç udzia∏
w Êcie˝ce zdrowia, zaliczajàc trzy wybrane konkurencje.
Na ch´tnych czeka∏y skakanki, kr´gle, rzut pi∏eczkà
do celu oraz zadania teoretyczne zwiàzane z pierwszà
pomocà i zdrowym stylem ˝ycia.

Na scenie pojawiali si´ m∏odzi artyÊci z Ciechocinka
i Aleksandrowa Kujawskiego, wystàpi∏y dzieci ze Êwie-
tlicy „Promyk”, które zaprezentowa∏y swoje umiej´t-
noÊci wokalne oraz aktorskie, wystawiajàc przedsta-
wienie „Czerwony Kapturek”. Dla zebranej przed mu-
szlà publicznoÊci Êpiewa∏y te˝ zespo∏y ALEKS oraz

Latino, a laureaci „Toruƒskiej Minilisty Przebojów”
prezentowali swoje talenty taneczne.

Najwi´kszym zainteresowaniem wÊród dzieci cie-
szy∏y si´ pokazy zorganizowane przez policj´. Najm∏odsi
mieli okazj´ posiedzieç w radiowozie i sprawdziç swojà
wiedz´ o ruchu drogowym. Swoje umiej´tnoÊci zapre-
zentowa∏ te˝ Neron - owczarek niemiecki, pracujàcy
na co dzieƒ w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksan-
drowie Kujawskim. Po pokazie tresury zebrani us∏yszeli
kilka cennych rad, jak zachowaç si´ w razie spotkania
z groênym psem. - Nie uciekaç, gdy pies widzi ucieka-
jàcà osob´, chce ja dopaÊç. Nie patrzeç w oczy psa i
przyjàç pozycj´ ˝ó∏wia, wciàgajàc kolana i r´ce pod
brzuch - przekonywa∏ zebranych sier˝ant sztabowy
Maciej Sk∏adanowski - opiekun Nerona.
        Swoje umiej´tnoÊci zaprezentowali te˝ stra˝acy,
oprócz obejrzenia pokazu mo˝liwoÊci gaÊniczych uczes-
tnicy festynu mogli wziàç udzia∏ w konkursie przecià-
gania w´˝a oraz sprawdziç, ile czasu potrzeba, aby
ubraç si´ w kompletny strój stra˝acki. Jak si´ okazuje,
nie jest to wcale ∏atwe zaj´cie. Atrakcjà wieczoru by∏
wyÊcig jamników. Na starcie stan´∏o pi´ç psów, które
pomimo niewielkiego wzrostu wykaza∏y si´ wielkim
temperamentem. Pogoƒ za skórà dzika okaza∏a si´
bardzo emocjonujàca i zaj´∏a najszybszemu jamnikowi
nieca∏e 10 sekund. Festyn zakoƒczy∏ si´ wr´czeniem
nagród wylosowanych w loterii fantowej, upominki
otrzyma∏y te˝ dzieci bioràce udzia∏ w Êcie˝ce zdrowia.

Impreza mog∏a odbyç si´ dzi´ki licznym sponsorom,
wÊród których znaleêli si´: Marsza∏ek Województwa
Kujawsko - Pomorskiego, Burmistrz Ciechocinka, Ko-
menda Powiatowa Policji w Aleksandrowie Kujawskim,
Sanatorium MSWiA w Ciechocinku, POLFA Warszawa,
KP Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Aleksandrowie Ku-
jawskim i Jednostka Ratowniczo-GaÊnicza w Ciechocin-
ku, pa∏ac Targon oraz Zespó∏ Przychodni Lekarskich
OLK w Toruniu.
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