
W turnieju dubletów udzia∏ wzi´∏o ∏àcznie 30 osób,
które stworzy∏y 12 dru˝yn. Zagrali gospodarze, miesz-
kaƒcy Bydgoszczy oraz Opolszczyzny. Zagra∏a równie˝
niezrzeszona w ˝adnym klubie para z S´pólna Krajeƒ-
skiego (Alfa - Agata Piasecka, Kamil Wi´cek) i to w∏aÊnie
oni wygrali ten prowadzony w iÊcie rekreacyjnej for-
mule turniej. Na drugim miejscu uplasowali si´ Aktywni
II - Krystyna Sad∏ek, Jadwiga Grygo, a na trzecim ma∏-

˝eƒstwo Barbara Wodyƒska i Stanis∏aw Wodyƒski gra-
jàcy pod nazwà Aktywni I. Z kolei najstarszy uczestnik
turnieju - Antoni Bernard ukoƒczy∏ 81 lat. Pan Anto-
ni wraz z kole˝ankà Bogumi∏à Wysotà uplasowa∏ si´
na czwartym miejscu.

Turniej zosta∏ rozegrany na dystansie 5 rund eli-
minacyjnych z limitem czasu 45 minut, nast´pnie dru-
˝yny gra∏y o poszczególne miejsca. Wydarzenie zakoƒ-
czy∏o si´ po blisko 7 godzinach wr´czeniem pamiàt-
kowych trofeów i okolicznoÊciowych dyplomów, które
trafi∏y do ràk wszystkich uczestników zawodów.

Warty podkreÊlenia jest fakt, ˝e zmaganiom senio-
rów przez ca∏y dzieƒ przyglàda∏y si´ rzesze spacerujà-
cych kuracjuszy i turystów, którzy tego dnia odwiedzili
Ciechocinek.

Organizatorami zawodów byli: Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek S.A, OÊrodek Sportu i Rekre-
acji w Ciechocinku, Serwis Informacyjny Petanque.

Kolejne zawody w Ciechocinku odb´dà si´
w dniach 19-20 lipca 2014r.
Ju˝ dziÊ zapraszamy!

tekst i foto Maciej Wzi´ch
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Sezon na petanque

W trakcie zawodów zorganizowanych 24 maja w par-

ku T´˝niowym odby∏o si´ 15 biegów w ró˝nych kate-
goriach wiekowych i na ró˝nych dystansach. Oprócz
biegów, przy pomocy harcerek i harcerzy z ciechociƒ-
skich dru˝yn Zwiàzku Harcerstwa Rzeczpospolitej,
przygotowano szereg dodatkowych atrakcji, tak aby
wszyscy uczestnicy mogli ciekawie sp´dziç sobotnie
przedpo∏udnie. By∏y to m.in. dmuchane zje˝d˝alnie,
batuty, zabawy sprawnoÊciowe, strzelanie z ∏uku, twis-
ter, rzuty do celu, pokaz i nauka pierwszej pomocy
medycznej.

Wyniki biegów:
- 250 m dzieci - bieg przedszkolaka za r´k´ z ro-

dzicem (2008 i m∏odsze):
1.  Miron Szymaƒski 2. Aleksander Zwierzchowski 3.

Pawe∏ Podlasiewski (wszyscy zawodnicy z Ciechocinka);

IV Bieg o Kryszta∏ Soli

Po pó∏rocznej przerwie kule ponownie zawita∏y pod ciechociƒskie t´˝nie. Wszystko za sprawà
studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Ponad 400 biegaczy wzi´∏o udzia∏ w kolejnej imprezie lekkoatletycznej zorganizowanej przez
OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Po marcowych Mi´dzywojewódzkich Mistrzostwach
M∏odzików i Crossie Ciechociƒskim, tym razem by∏ to IV Bieg o Kryszta∏ Soli.
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fot. nades∏ane

W sobot´ 17.05.2014 r. na p∏ywalni w Brodni-
cy odby∏y si´ zawody ,,Nadzieje Olimpijskie” przez-
naczone dla m∏odych p∏ywaków z rocznika 2002
i m∏odszych.

W rywalizacji wzi´∏o udzia∏ oko∏o 250 zawodników
z 15 klubów. Do Brodnicy pojecha∏o 15 wychowanków
,,Kurortu” , którzy ∏àcznie ponad dwadzieÊcia razy sta-
wali na podium.

Dziewcz´ta zdoby∏y ogólnie szeÊç medali: Oliwia
Dziarska dwukrotnie wygra∏a swoje starty na 50 i 100
metrów stylem klasycznym. Wiktoria Górecka zdoby-
∏a dwa z∏ote medale za zwyci´stwa w wyÊcigach na 50
i 100 metrów stylem dowolnym. Katarzyna Domano-
wska by∏a druga na 50 metrów stylem dowolnym. Oli-
wia Mariaƒska zdoby∏a bràzowy medal na 50 metrów
stylem klasycznym.

Ch∏opcy nie byli gorsi i wiele razy byli wywo∏ywa-
ni do dekoracji: Leon Paƒka zdoby∏ dwa z∏ote meda-
le w rywalizacji na 50 metrów stylem dowolnym, 100
metrów stylem grzbietowym i wygra∏ klasyfikacj´ ge-
neralnà dziesi´ciolatków. Bartosz ˚uchowski by∏ naj-
szybszy w wyÊcigach na 50 i 100 metrów stylem motyl-
kowym. Jakub Gotowicz wywalczy∏ z∏oto na 100 metrów
stylem klasycznym i by∏ drugi na 50 metrów w tym sa-
mym stylu. Igor Stroksztejn zdoby∏ z∏oty medal na 50
metrów stylem klasycznym i by∏ drugi na 100 metrów
w tym samym stylu. Stanis∏aw Milewski wygra∏ sprint
na 50 metrów i by∏ trzeci na 100 metrów stylem grzbie-

towym. Kamil Broda zajà∏ drugie miejsce w rywali-
zacji na 50 metrów stylem dowolnym i by∏ trzeci
na 100 metrów. Filip Matusiak zdoby∏ srebro w wyÊci-
gu na 100 metrów stylem dowolnym. Bràzowy medal
w rywalizacji na 50 metrów stylem motylkowym zdo-
by∏ Szymon Iwiƒski. Sztafeta ch∏opców w sk∏adzie:
Leon Paƒka, Filip Matusiak, Stanis∏aw Milewski i Bar-
tosz ˚uchowski zaj´∏a trzecie miejsce w konkurencji
4x 50 metrów stylem dowolnym. Dla ch∏opców 10
i 11 letnich by∏ to ostatni start przed mistrzostwami
województwa kujawsko-pomorskiego, które odb´dà
si´ w koƒcu miesiàca w Bydgoszczy.

Wszystkim gratulujemy udanego startu.
tekst i foto Robert Kulpa

Medale dla p∏ywaków UKS „Kurort”
Ciechocinek

- 400 m dziewcz´ta (2006-07):
1. Barbara Lewandowska 2. Julia Siuber 3. Antonina

Paƒka
- 400 m ch∏opcy (2006-07):
1. Ignacy Grabowski 2. Szymon Wi´ckowski 3. Filip

Mrówczyƒski (wszyscyzawodnicy z  Ciechocinka);
- 400 m dziewcz´ta (2004-05):
1. Katarzyna Domanowska 2. Kalina Zi´tek 3. Ame-

lia Grabowska (wszystkie zawodniczki z Ciechocinka);
- 400 m ch∏opcy (2004-05):
1. Filip Matusiak 2. Nataniel Gromadzki 3. Leon

Paƒka (wszyscy zawodnicy z Ciechocinka);
- 600 m dziewcz´ta (2001-03):
1. Oliwia Babij (C-nek) 2. Oliwia Stasiƒska (Smól-

nik) 3. Karolina Cierpisz (C-nek);
- 800 m ch∏opcy (2001-03):
1. ̧ ukasz Babij 2. Adam Milewski 3. Patryk Macewicz

(wszyscy zawodnicy z Ciechocinka);
- dziewcz´ta 800 m (1998-2000):
1. Aleksandra Wojciechowska (Smólnik) 2. Beata

Kupc (Aleksandrów Kuj.) 3. Natalia Hank (C-nek);
- ch∏opcy 1200 m (1998-2000):
1. Piotr Go∏´biowski 2. Patryk Bobrowski (C-nek)

3. Witold Popio∏ek (C-nek);
- dziewcz´ta 1200 m (1995-97):
1. Katarzyna Dawidowicz (C-nek) 2. Karolina Libe-

radzka (Aleksandrów Kuj.) 3. Justyna Serdakowska
(Wo∏uszewo);

- ch∏opcy 1600 m (1993-96):
1. Kamil Podolski (Torzewo) 2. Mateusz Kapral

(C-nek) 3. Mateusz Kowalewski (C-nek);
- kobiety 1200 m +40 lat:
1. Zofia Marcykowska(C-nek);
- m´˝czyêni 1600 m +40 lat:
1.  Piotr Szymaƒski (Toruƒ) 2. Piotr Kejna (Niesza-

wa);
- kobiety 1600 m open:
1. Joanna Gabryelewicz (Poznaƒ) 2. Weronika

Michalska (C-nek) ; Katarzyna Dawidowicz (C-nek);
- m´˝czyêni 4000 m open:
1. Kamil Podolski (Torzewo) 2. Piotr Szymaƒski

(Toruƒ) 3. Jaros∏aw Jab∏oƒski (C-nek).
Uczestnicy biegów otrzymali pamiàtkowe koszulki,

a medaliÊci puchary z kryszta∏ów soli, statuetki, meda-
le i dyplomy, które ufundowa∏ OÊrodek Sportu i Re-
kreacji w Ciechocinku. Dodatkowo zdobywcy miejsc
medalowych w kategoriach doros∏ych otrzymali nagro-
dy rzeczowe. Imprez´ wsparli równie˝ PUC S.A. i Pie-
karnia Polkorn, którzy zabezpieczyli napoje i dro˝-
d˝ówki dla wszystkich uczestników.

  tekst i foto M. Wzi´ch


