
Na starcie stan´∏o 7 dru˝yn z Dobrego, Radziejowa,

Kruszwicy, Ciechocinka i Inowroc∏awia, które rund´
eliminacyjnà rozegra∏y systemem grupowym.

Mecze fazy fina∏owej:
o 5 miejsce:
Lejdis Radziejów - OSiR Inowroc∏aw 2-0;
o 3 miejsce:
Matagati Kruszwica - Team Ciechocinek 2-1;
o 1 miejsce:
Belfer Inowroc∏aw - GrzeÊki Kruszwica 2-0;
Turniej zosta∏ zorganizowany przez panie z dru˝y-

ny Team Ciechocinek i OSiR w Ciechocinku, który
ufundowa∏ puchary i medale. Dodatkowo zawodnicz-
ki z ciechociƒskiej dru˝yny przygotowa∏y, dzi´ki licz-
nym sponsorom, nagrody indywidualne dla wszystkich
zawodniczek turnieju.

       tekst i foto Maciej Wzi´ch
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Panie pod siatkà

Na 4 boiskach rywalizowa∏y jednoczeÊnie zespo-
∏y pi∏karskie klas III-VI szko∏y podstawowej oraz ama-
torskie dru˝yny pi∏karskie w kategorii doros∏ych.

W grupach szkó∏ podstawowych dru˝yny rywalizo-
wa∏y w obr´bie swoich roczników szkolnych. Wyniki:

Klasy III: 1. 3D - 9p ; 2. 3A - 6p ; 3. 3B - 3p ; 4. 3C
- 0p.

Klasy IV: 1. 4B - 4p ; 2. 4A - 2p ; 4C - 1p
Klasy V: 1. 5A - 5p ; 2. 5b„2” - 4p ; 3. 5C - 4p ; 4.

5B„1” - 3p
Klasy VI: 1. 6C - 6p ; 2. 6B - 3p ; 3. 6C - 0p.
W kategorii doros∏ych 9 zespo∏ów rywalizowa∏o

w dwóch grupach systemem ka˝dy z ka˝dym, a po 2
najlepsze dru˝yny z ka˝dej grupy zagra∏y o medale.

Wyniki fazy fina∏owej
Pó∏fina∏y: Oldboy Zdrój C-nek - Kartony C-nek

2:2 (k. 2:1) ; Black Sun C-nek - Altor Team Aleks. Kuj.
1:1 (k. 3:2);

o 7 miejsce: Footballl freestyle C-nek - Oldboy
S∏u˝ewo 3:1;

o 5 miejsce: Stranieri Aleks. Kuj. - ∏okietek Masdrob
Siniarzewo 7:4;

o 3 miejsce: Kartony C-nek - Altor Team Aleks.
Kuj. 2:1;

o 1 miejsce: Oldboy Zdrój C-nek - Black Sun C-
nek 5:0.

Najlepszymi zawodnikami w kategorii szko∏y pod-
stawowej zostali Krystian Pucelik (kl. III), Kacper

„Pi∏ka no˝na ∏àczy pokolenia”

7 czerwca w Hali Sportowej odby∏ si´ Wojewódzki Turniej Pi∏ki Siatkowej Kobiet 30+.

Blisko 200 zawodników reprezentujàcych 23 dru˝yny wzi´∏o udzia∏ w IV Turnieju Pi∏ki No˝nej
o Puchar Burmistrza Ciechocinka „Pi∏ka no˝na ∏àczy pokolenia”, który 14 czerwca zosta∏ rozegrany
na stadionie ciechociƒskiego OSiR-u.
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W rozegranym 8 czerwca na boisku Orlik 2012 me-
czu pi∏ki no˝nej ligi okr´gowej orlików, Zdrój OSiR
Ciechocinek uleg∏ dru˝ynie Kujawiaka Kowal 5-9
(2-5). Tym samym orlicy Zdroju zaj´li IV miejsce w roz-
grywkach ligowych w sezonie 2013/14.

W trakcie meczu, w obchodzonym 8 czerwca dniu
pi∏ki no˝nej, stowarzyszenie ciechociƒskich Amazonek
wr´czy∏o kibicom i uczestnikom spotkania „ró˝owe
kartki”, symbolizujàce ide´ walki i profilaktyki choroby
raka piersi.

       tekst i foto Maciej Wzi´ch

IV miejsce orlików
Zdroju w rozgrywkach ligowych

W zawodach udzia∏ wzi´∏o ok. 140 zawodników
sekcji p∏ywackiej UKS Kurort Ciechocinek. Patronat
honorowy nad zawodami objà∏ Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzier˝ewicz. Organizatorami imprezy byli: OÊ-
rodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku i Uczniowski
Klub Sportowy „Kurort” dzia∏ajàcy przy Liceum Ogól-
nokszta∏càcym w Ciechocinku.

Dzieci i m∏odzie˝ rywalizowa∏y w siedemnastu kon-
kurencjach przygotowanych w ten sposób, aby mog∏y
w nich wziàç udzia∏ zarówno najm∏odsi, którzy dopiero
ukoƒczyli pierwszy etap szkolenia, jak i ci, którzy majà
ju˝ du˝e sukcesy w p∏ywaniu sportowym. 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàtkowe koszulki,
dyplomy i nagrod´ niespodziank´ w postaci bonu na
lody, a najlepsi w wyÊcigach zostali udekorowani me-
dalami.

Puchary Burmistrza Ciechocinka dla najlepszych
p∏ywaków VIII Memoria∏u otrzymali: wsród ch∏opców
¸ukasz Szczerbetka, a wÊród dziewczàt Marysia Kla-
mecka. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy
osiàgni´tych wyników.

  Maciej Wzi´ch

VIII MEMORIA¸ P¸YWACKI
im. Zdzis∏awa Komosiƒskiego

10 czerwca na basenie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego odby∏ si´ VIII
Memoria∏ P∏ywacki dla dzieci i m∏odzie˝y im. Zdzis∏awa Komosiƒskiego i jak co roku cieszy∏ si´ on
ogromnym zainteresowaniem.

Skazalski (Kl. IV), Filip J´druszczak (kl. V) i Jakub
Kwiecieƒ (kl. VI). WÊród doros∏ych najlepszym bram-
karzem wybrano Filipa Tometczaka (Kartony C-ek)
i Jaros∏awa Oczachowskiego (Oldboy Zdrój C-nek).
Najlepsze dru˝yny i zawodnicy we wszystkich katego-
riach wiekowych otrzymali z ràk Burmistrza Ciechocin-
ka Leszka Dzier˝ewicza i Dyrektora OSiR w Ciechocinku
Tomasza Góreckiego pamiàtkowe puchary i medale.

Turniej mia∏ charakter pikniku pi∏karskiego - oprócz
atrakcji sportowych, na stadionie znajdowa∏o si´ weso∏e
miasteczko do zabaw dla m∏odzie˝y, jak równie˝ Jed-
nostka Ratowniczo GaÊnicza z Ciechocinka demon-
strowa∏a pokaz sprz´tu stra˝ackiego. Wszyscy uczestnicy
turnieju mogli skorzystaç równie˝ z ciep∏ej przekàski,
którà przygotowa∏ OSiR w Ciechocinku. Turniej wsparli

równie˝ PUC S.A. i Piekarnia Z∏oty K∏os z Ciechocinka.
       tekst i foto Maciej Wzi´ch
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