
Nordic Walking - spacer z kijkami? Wydawa∏oby si´,
˝e to takie proste… Jednak tak naprawd´, aby w pe∏-
ni wykorzystaç korzyÊci p∏ynàce z tego sportu, nale˝y
pami´taç o kilku zasadach, jak na przyk∏ad: odpowied-
nia postawa - wyprostowane plecy, stawianie kroków,
zaczynajàc od pi´ty, przez Êródstopie, a wybijajàc si´
z palców, naprzemienna praca ràk i nóg. Jest to po∏à-
czenie tradycyjnego marszu z technikà jazdy na nartach
biegowych - odpychania si´ od pod∏o˝a kijami. Mimo
pewnych zasad, chodziç o kijkach mo˝e ka˝dy! I co naj-
lepsze, Nordic Walking mo˝na uprawiaç w zasadzie
w ka˝dym miejscu na ziemi, na przyk∏ad w Ciechocinku.

Poniewa˝ chodzenie z kijkami staje si´ coraz bar-
dziej popularne, cz∏onkowie Towarzystwa Przyjació∏
Ciechocinka oraz pracownicy Przedsi´biorstwa Uzdro-
wisko Ciechocinek SA oraz 22 Wojskowego Szpitala

Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego, postanowili zor-
ganizowaç I Sanatoryjne Mistrzostwa Polski w Nordic
Walking. 13 lipca br. przy t´˝niach solankowych rywa-
lizowa∏o 7 dru˝yn sanatoryjnych: Przedsi´biorstwa
Uzdrowisko Ciechocinek, 22 Wojskowego Szpitala
Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego, Domu Zdrowia
Lila, Sanatorium Chemik, Sanatorium Uzdrowiskowego
Krystynka, Kliniki Pod T´˝niami oraz Kolejowego
Szpitala Uzdrowiskowego w Aleksandrowie Kujawskim.
Trasa obejmowa∏a drog´ wzd∏u˝ trzech t´˝ni, którà
zawodnicy musieli obejÊç dwukrotnie, czyli pokona-
li oko∏o 4,5 km. Pracownicy sanatoriów oraz kuracju-
sze byli niezwykle podekscytowani rywalizacjà. Nie-
którzy przyznawali, ̋ e çwiczyli intensywnie ca∏y tydzieƒ,
aby przygotowaç si´ do Mistrzostw. Koƒczàc bieg, ka˝-
dy z uczestników otrzymywa∏ okolicznoÊciowy medal,
a zwyci´zcy poszczególnych kategorii (kobiet i m´˝-
czyzn) upominki. Z kolei najlepsza dru˝yna, którà
okaza∏ si´ 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Re-
habilitacyjny, otrzyma∏a przepi´kny Puchar Solny, który
jest pucharem przechodnim, to znaczy b´dzie przeka-
zywany kolejnym zwyci´zcom Mistrzostw w nast´pnych
latach.

Zdj´cia z tych pe∏nych uÊmiechu i pozytywnych
emocji Mistrzostw, mogà Paƒstwo obejrzeç w Fotore-
porta˝u na 28 stronie naszego czasopisma.

      Red.
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RYWALIZACJA Z KIJKAMI

Bardzo du˝e zainteresowanie towarzyszy∏o Otwar-
temu Amatorskiemu Turniejowi Siatkówki Pla˝owej,
który odby∏ si´ 7 lipca br. na boiskach do siatkówki
pla˝owej ciechociƒskiego OSiR-u. Na starcie stan´∏o
30 par z ca∏ego województwa kujawsko-pomorskie-
go, które rozegra∏y zawody systemem brazylijskim
(do dwóch gier przegranych). Po ca∏odziennych zmaga-
niach, w fazie medalowej turnieju znalaz∏y si´ 4 pary,
wÊród których toczy∏a si´ walka o pozycje medalowe.
Koƒcowa kolejnoÊç turnieju przedstawia si´ nast´pu-
jàco:

1. Tomasz Marach - Tomasz Piniarski (Nak∏o);
2. Micha∏ G∏owacki - Rados∏aw Urbaniak (Osi´ciny);
3. Micha∏ Rowicki - ¸ukasz Kalinowski (Sk´pe/

Kikó∏);
4. Przemys∏aw Kierys - Jakub Pietrykowski (Toruƒ

/Aleksandrów Kuj.).

Puchary i medale dla najlepszych par ufundowa∏
OSiR w Ciechocinku.

 Maciej Wzi´ch

PIASEK, S¸O¡CE, PI¸KA…

SPORTSPORT


