
29 wrzeÊnia, godz. 19:00, 30 wrzeÊnia, godz.
16:00 - „Zanim zasn´” - dramat, thriller, prod. Wielka
Brytania.

3 paêdziernika, godz. 19:00, 4 paêdziernika,
godz. 16:00  - „Zostaƒ jeÊli kochasz” - dramat, prod.
USA, czas projekcji 1,46, od 12 lat;

10 paêdziernika, godz. 16:00, 11 paêdziernika,
godz. 19:00 i 12 paêdziernika, godz. 19:00 - „Miasto
44” - dramat, wojenny, prod. Polska, czas projekcji
2,10, od 12 lat;

11 paêdziernika, godz. 16:00, 12 paêdziernika,
godz. 16:00 - „Samoloty 2” - animacja, familijny, ko-
media, przygodowy, prod. USA, czas projekcji 1,23;

13 paêdziernika, godz. 19:00, 14 paêdziernika,
godz. 19:00 - „Wi´zieƒ labiryntu” - thriller, akcja, sci-
fi, prod. USA, czas projekcji 1,53, od 12 lat;

17 paêdziernika, godz. 19:00, 18 paêdziernika,
godz. 16:00 - „Na zawsze twoja” - melodramat, prod.
Belgia, Francja, czas projekcji 1,35;

18 paêdziernika, godz. 19:00, 19 paêdziernika,
godz. 16:00 - „S∏u˝by specjalne” - krymina∏, dramat,
prod. Polska, od 15 lat;

24 paêdziernika, godz. 16:00, 25 paêdziernika,
godz. 19:00 - „Zaginiona dziewczyna” - dramat, thril-
ler, prod. USA, czas projekcji 2,25;

25 paêdziernika, godz. 16:00, 26 paêdziernika,
godz. 16:00 - „Pszczó∏ka Maja” - animacja,
przygodowy, prod. Australia, czas projekcji 1,19;

27 paêdziernika, godz. 19:00, 28 paêdziernika,
godz. 19:00 - „Kroczàc wÊród cieni” - dramat,
krymina∏, prod. USA, od 15 lat;

30 paêdziernika, godz. 19:00, 31 paêdziernika,
godz. 16:00 - „Dla Ciebie wszystko” - melodramat,
prod. USA, od 15 lat;

Bilety (15 z∏ filmy dla doros∏ych, 10 z∏ filmy animo-
wane dla dzieci) do nabycia w kinie godzin´ przed se-
ansem. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertu-
arze.

Istnieje mo˝liwoÊç rezerwacji biletów telefonicznie
(od poniedzia∏ku do piàtku). Rezerwacje nale˝y ode-
braç maksymalnie do pó∏ godziny przed seansem, póê-
niej zostanà anulowane. (698-988-227 w godz. 10.00
- 18.00)

Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
Kino „Zdrój”, ul. ˚elazna 5, Ciechocinek

KINO „ZDRÓJ”

W dniach 17-20 wrzeÊnia br. w Wilnie odby∏y
si´ XXXVI Mistrzostwa Âwiata w Armwrestlingu.
W mi´dzynarodowych zawodach udzia∏ wzià∏ tak˝e
Bart∏omiej Janiszewski z Ciechocinka, który zosta∏
powo∏any przez Federacj´ Armwrestilng Polska
do kadry kraju po zdobyciu bràzowego medalu
na Mistrzostwach Polski w tym roku.

Oko∏o 1000 zawodników z 42 krajów rywalizowa∏o
przy oÊmiu sto∏ach o tytu∏ najlepszego armwrestlera
na Êwiecie. Do Wilna przyjechali mi´dzy innymi repre-
zentanci W∏och, Brazyli, Japoni, Stanów Zjednoczonych,
Pakistanu, Rumunii, Ukrainy, Rosji, Polski, Hiszpanii,
Turcji, Australii, Indii, Iranu, Izraela czy Nowej Zelandii.
Ciechocinianin w kategorii Master Men Left 100 zajà∏
5 miejsce, a w Master Men Right 100 zdoby∏ miejsce
11. Start zawodnika w Mistrzostwach umo˝liwi∏o wspar-
cie finansowe ze strony Urz´du Miasta w Ciechocinku.

Bart∏omiej Janiszewski tak podsumowa∏ swój udzia∏
w zawodach: Wi´kszoÊç moich rywali to mistrzowie
lub wicemistrzowie swoich krajów.  Stoczy∏em wiele
ci´˝kich walk. Na prawà r´k´ ostatecznie wyelimino-
wa∏ mnie z dalszej walki mistrz Wielkiej Brytanii,
Neil Pickup, na lewà zaÊ Rodriguez Marco Antonio
z Hiszpanii. Z wyników jestem zadowolony.

Kolejne zawody, w jakich wystartuje nasz zawodnik,
b´dà mia∏y miejsce w kraju. Pod koniec roku zawalczy
o Puchar Polski.

      Red.

Mistrzostwa Âwiata
w Armwrestlingu

z udzia∏em zawodnika
z Ciechocinka
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fot. nades∏ane



Nieco w cieniu rozgrywanych w Polsce Mis-
trzostw Âwiata w Pi∏ce Siatkowej M´˝czyzn, w Cze-
chach i na S∏owacji trwa∏a rywalizacja na Mistrzo-
-stwach Europy Juniorów w tej dyscyplinie. W
cieniu nie oznacza jednak, ̋ e bez blasku, poniewa˝
na piersiach polskich siatkarzy zawis∏y srebrne
medale.

W turnieju rozgrywanym u naszych po∏udniowych
sàsiadów wystàpi∏o 12 najlepszych zespo∏ów z Europy,
wy∏onionych w wieloetapowych eliminacjach. Polacy
swoje zawody rozgrywali w Czeskim Brnie. Ich rywala-
mi w  fazie grupowej byli kolejno: S∏oweƒcy, Belgowie,
Turcy, Rumuni i Czesi. Polacy pokonali wszystkie te
dru˝yny i z pierwszego miejsca w grupie znaleêli si´
w pó∏finale mistrzostw. Tu  przeciwnikami Bia∏o-Czer-
wonych byli zawodnicy z Francji. Po czterosetowym
pojedynku to nasi siatkarze cieszyli si´ ze zwyci´stwa
i awansu do fina∏u. W fina∏owym meczu Polacy ulegli
jednak reprezentacji Rosji i ostatecznie zdobyli srebrny
medal i tytu∏ Wicemistrza Europy w Pi∏ce Siatkowej
Juniorów.

W reprezentacji Polski gra∏ ciechocinianin - Kamil
Droszyƒski. Jest to wielki, ale nie jedyny sukces Kamila
w tym roku. Wraz z dru˝ynà SMS PZPS Spa∏a zdoby∏
z∏oty medal w rozgrywkach M∏odej Ligii, z zespo∏a-
mi Chemika Bydgoszcz - z∏oty medal Mistrzostw Polski
w kategorii kadet i czwarte miejsce w Mistrzostwach
Polski w kategorii junior. Gratulujemy sukcesów i ˝y-
czymy kolejnych!                                  A. Dobrzaƒska
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Kamil wicemistrzem Europy Juniorów
w Pi∏ce Siatkowej

fot. nades∏ane

Turniej zosta∏ rozegrany w grupach systemem „ka˝-
dy z ka˝dym”, a zawodnicy rywalizowali w 3 katego-
riach wiekowych - suma wieku pary wynosi∏a +80,
+85, +90 lat.

Wyniki, kategoria +80 lat:
1. Nagórski-Âwi´cicki (Bydgoszcz); 2. Pielak-Wel-

trowski (Starogard Gd./Chojnice); 3. Makowski-Krusz-
ko (Aleksandrów Kuj.); 4. Kozicki-Pszeniczka (BrzeÊç
Kuj.); 5. Benedykciƒski-G∏owacki (Osi´ciny).

Wyniki, kategoria +85 lat:
1. Szwajkowski-Dusowski (Skarszewy/Starogard

Gd.); 2. Schwarz-Okraszewski (Toruƒ); 3. Janiak-Jan-

Mistrzostwa Oldboyów w Siatkówce
Pla˝owej

15 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w V Otwartych Mistrzostwach Ciechocinka Oldboyów w Siatkówce Pla˝owej,
które 23 sierpnia odby∏y si´ na boiskach ciechociƒskiego OSiR-u.

SPORTSPORT



W turnieju rozgrywanym od 9 lipca wzi´∏o udzia∏
9 zespo∏ów, które rywalizowa∏y systemem „ka˝dy z
ka˝dym”. W  ca∏ym turnieju rozegrano ponad 40 spot-
kaƒ, a do fazy play-off awansowa∏y 4 najlepsze dru˝yny.

Wyniki meczów fina∏owych:
- o 3 miejsce: Francja - Kolumbia 5:3,
- o 1 miejsce: Portugalia - Holandia 6:3.
Najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏ wybrany

Rafa∏ Langner (Holandia), a najlepszym zawodnikiem
Bartosz Rutecki (Portugalia). Nagrody dla zwyci´s-
kich dru˝yn i zawodników ufundowa∏ OÊrodek Sportu
i Rekreacji w Ciechocinku.

                     M. Wzi´ch
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kowski (P∏ock); 4. Dzier˝awski-CieÊlewicz (Ciechoci-
nek/Radziejów); 5. Felic-Olejniczak (P∏ock).

Wyniki, kategoria +90 lat:
1. Kalisz-Ga∏ecki (Warszawa/Che∏m˝a); 2. Szczeciƒ-

ski-Trawkowski (Turek); 3. Tomasik-Tomasik (W∏oc∏a-
wek); 4. Gutowski-Gutowski (Bia∏owie˝a-Ciechocinek);
5. Brzechwa-Âmietana (Turek).

  tekst i foto M. Wzi´ch

Minimundial 2014
28 sierpnia odby∏y si´ mecze fina∏owe V Wakacyjnego Turnieju Pi∏ki No˝nej dla m∏odzie˝y

szkolnej „Minimundial 2014”.

fot. nades∏ane

Turniej Streetballa

Pó∏fina∏y:
- Psy Kosza Bydgoszcz - Niewinni Aleksandrów Kuj.

15:8;
- Zdzichu Team Bàdkowo - Kasztelan Ciechocinek

15:12;
- o 3 miejsce: Kasztelan Ciechocinek - Niewinni

Aleksandrów Kuj. 13:11;
- o 1 miejsce: Psy Kosza Bydgoszcz - Zdzichu Team

Bàdkowo 14:2.
Nagrody dla najlepszych zespo∏ów ufundowa∏ OSiR

w Ciechocinku.
  tekst i foto M. Wzi´ch

29 sierpnia na ciechociƒskim Orliku rozegrano Wieczorowy Turniej Streetballa w kategorii trójek.
Eliminacje dru˝yny rozegra∏y systemem „ka˝dy z ka˝dym”, a do fazy fina∏owej awansowa∏y 4 najlepsze
grupy.


