
W rywalizacji bra∏o udzia∏ ponad 850 zawodników,
którzy reprezentowali ponad 100 klubów z ró˝nych
paƒstw Europy. Silne ekipy przyjecha∏y z Niemiec, Bia-
∏orusi, Ukrainy, Litwy, ¸otwy. Podczas zawodów mo˝na
by∏o zobaczyç czo∏ówk´ m∏odych polskich p∏ywaków.
Starty odbywa∏y si´ przez ca∏y dzieƒ, a zmagania mo˝na
by∏o oglàdaç ,,na ˝ywo” w Internecie. Dla naszych naj-
m∏odszych zawodników (Filipa, Leona i Bartka) by∏y
to pierwsze starty w tak powa˝nych zawodach. W zaci´-
tej rywalizacji pobili oni swoje dotychczasowe rekor-
dy ˝yciowe i zaj´li bardzo wysokie lokaty w kategorii
ch∏opców jedenastoletnich. Filip Matusiak zdoby∏
srebrny medal na 200 metrów stylem klasycznym,
w fina∏ach  wyÊcigów  na:  50 metrów stylem dowol-
nym - 7 miejsce, 50 metrów stylem motylkowym -
6 miejsce, 50 metrów stylem klasycznym - 5 miejsce,
w rywalizacji na  100 metrów stylem klasycznym zajà∏
4 miejsce, na 100 metrów stylem dowolnym by∏
7, a w tym samym stylu na 200 metrów by∏ 5. Leon
Paƒka wywalczy∏ bràzowy medal w rywalizacji na 50
metrów stylem grzbietowym, by∏ 4 w finale na 50 met-
rów stylem dowolnym i zajà∏ 9 miejsce w wyÊcigu
na 50 metrów stylem motylkowym, trzy razy by∏ ósmy
na 100 metrów stylem dowolnym, grzbietowym i zmien-
nym. Bartosz ˚uchowski zajà∏ 9 miejsce w finale
na 50 metrów stylem klasycznym.

Bardzo dobrze spisa∏y si´ nasze zawodniczki.
W kategorii dziewczàt trzynastoletnich Oliwia Dziarska
zdoby∏a bràzowy medal na 50 metrów stylem klasycz-
nym i  by∏a 7 w finale na 50 metrów stylem dowolnym.
Wiktoria Górecka zaj´∏a 9 miejsce w finale na 50
metrów stylem grzbietowym.

Dobrà form´ mieli najstarsi nasi reprezentanci:
Micha∏ Kulpa i Miko∏aj Pasternacki. Obaj sà czterna-
stolatkami, ale na tych zawodach klasyfikowani byli
razem z rywalami o rok starszymi od siebie. Pomimo
tego ,,wyp∏ywali” wspania∏e czasy i zaj´li wysokie miejs-
ca. By∏ to dla nich ostatni sprawdzian przed Mistrzo-
stwami Polski, jakie odb´dà si´ w marcu w Olsztynie.
Micha∏ Kulpa zajà∏ 6 miejsce w finale wyÊcigu na 50
metrów stylem grzbietowym, ∏amiàc barier´ 30 sekund,
dwa razy by∏ 8 na 100 metrów stylem grzbietowym
i zmiennym  i 5 na 200 metrów w  stylu grzbietowym.
Miko∏aj Pasternacki zajà∏ 9 miejsce w finale na 50 met-
rów stylem dowolnym i po raz pierwszy zawodnik
,,Kurortu” z∏ama∏ barier´ 1 minuty na 100 metrów
stylem dowolnym (59,59s).

Wszystkim zawodnikom gratulujemy udanego
startu!

        Tekst i foto Robert Kulpa
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Kolejne sukcesy zawodników
UKS „Kurort”

W dniach 06-08.02.2015 roku reprezentacja UKS ,,Kurort” Ciechocinek w sk∏adzie: Oliwia Dziarska,
Wiktoria Górecka, Filip Matusiak, Leon Paƒka, Bartosz ˚uchowski, Micha∏ Kulpa i Miko∏aj Pasternacki
pod opiekà trenera Tomasza Sikorskiego wzi´∏a udzia∏ w zawodach rozegranych na p∏ywalni Term
Maltaƒskich w Poznaniu.

SPORTSPORT



W fazie eliminacyjnej zespo∏y rozegra∏y spotkania
systemem „ka˝dy z ka˝dym”, które wy∏oni∏y dru˝yny

grajàce o miejsca 1-4 oraz 5-7. Turniej wygra∏a dru˝yna
ze Skarszew, która w finale pokona∏a dru˝yn´ Byd-
goszcz Policja 2:0, a w meczu o trzecie miejsce zespó∏
z Bia∏owie˝y zdeklasowa∏ reprezentantów Torunia 2:0.
Kolejne miejsca zaj´∏y dru˝yny z Ciechocinka, Byd-
goszczy II i Radziejowa.

Najlepszym zawodnikiem turnieju zosta∏ Jaros∏aw
Szwajkowski (Skarszewy), atakujàcym Robert Wal-
czak (Bydgoszcz Policja), zagrywajàcym Dariusz Holc
(Toruƒ), a rozgrywajàcym Monika Walentynowicz
(Skarszewy).

Puchary i medale dla uczestników ufundowa∏ OÊro-
dek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku.

     Tekst i fot. M. Wzi´ch
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Siatkówka Oldboyów

7 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w II Ogólnopolskim Turnieju Pi∏ki Siatkowej Oldboyów, który 27 lutego
zosta∏ rozegrany w ciechociƒskiej Hali Sportowej.

Turniej Pi∏ki Siatkowej
8 zespo∏ów rywalizowa∏o w Turnieju Pi∏ki Siatkowej Par dla m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, który rozegrany zosta∏ 20 lutego w ciechociƒskiej Hali Sportowej.

W fazie eliminacyjnej dru˝yny rywalizowa∏y syste-
mem „ka˝dy z ka˝dym”, który wy∏oni∏ zespo∏y grajàce
o miejsca 1-4 i 5-8. Wyniki spotkaƒ fina∏owych:

o 7 miejsce: Olbrycht A./Wyràbkiewicz A. (Alek-
sandrów Kuj.) - Krasowska W./W∏odarska P. (Aleksan-
drów Kuj.)  17:14;

o 5 miejsce: Ostrowski Sz./Sztejna P. (Ciechocinek)
- Ko∏odziejska M./S∏awiƒska A. (Aleksandrów Kuj.)
14:11;

o 3 miejsce: Langner R./˚ak J. (Ciechocinek) - Ma-
∏ecki K./Bewicz B. (Nieszawa)  22:20;

o 1 miejsce: Marszewski A/Kornaszewski D. (Cie-
chocinek) - Taczkowski D./Zieliƒski A. (Bàdkowo/Nie-
szawa)  20:14.

Najlepszà zawodniczkà turnieju wybrano Agat´
S∏awiƒskà, a zawodnikiem Adriana Marszewskiego.
Medale i statuetki dla najlepszych dru˝yn i zawodników
ufundowa∏ ciechociƒski OSiR.

        M. Wzi´ch

Zagrali dla Marcela
     7 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w Charytatywnym Turnieju Pi∏ki No˝nej seniorów  „Marcel Cup”, który
14 lutego zosta∏ rozegrany w ciechociƒskiej Hali Sportowej.

SPORTSPORT

fot. nades∏ane
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Turniej Pi∏ki Koszykowej
dla m∏odzie˝y

Turniej Tenisa Sto∏owego
dla m∏odzie˝y szkolnej

10 zawodników wzi´∏o udzia∏
w Turnieju Tenisa Sto∏owego dla
m∏odzie˝y szkolnej, który zosta∏
rozegrany 18 lutego w Hali Spor-
towej.

Zawodnicy rywalizowali syste-
mem „ka˝dy z ka˝dym”. Wyniki:

1. Szymon Tomala (Racià˝ek) -
18 pkt.

2. Piotr Sztejna (Ciechocinek) -
16pkt.

3. Rafa∏ Langner (C-nek) - 14 pkt.
4. Rafa∏ Borkowski (C-nek) - 10

pkt.
         Tekst i foto M. Wzi´ch

Wszyscy zawodnicy grali dla Marcela Mordziƒskiego,
syna by∏ego zawodnika ciechociƒskiego Zdroju, obec-
nie pi∏karza Orlàt Aleksandrów Kuj. Ch∏opiec urodzi∏
si´ z wadà stóp.
     Zespo∏y rozegra∏y turniej systemem „ka˝dy z ka˝-
dym”.

Koƒcowa kolejnoÊç:
1. Orl´ta Aleks. Kuj     16p    16-7;
2. StranieriAleks. Kuj   14p   17-9;
3. Jedynka Aleks. Kuj.   8p    13-8;
4. Orze∏ „1”  S∏u˝ewo    6p    8-13;
5. Zdrój Ciechocinek     5p     9-11;
6. Marcel Team             4p     11-19;
7. Orze∏ „2” S∏u˝ewo     3p    4-11.

Tekst i foto M. Wzi´ch

12 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w Turnieju Pi∏ki Ko-
szykowej „2” dla m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, który zosta∏ rozegrany
17 lutego w Hali Sportowej.

Zespo∏y rywalizowa∏y systemem „do dwóch prze-
granych”. Wyniki:

1.Adam Kuczyƒski, Konrad Michalski - W∏oc∏awek;
2. Mateusz Gawinecki, Piotr Urbaƒski – Aleksan-

drów Kuj.;
3. Mateusz Mejer, Maciej Malendowicz - W∏oc∏awek;
4. Szymon Suchara, Tomasz Parzonka - Aleksand-

rów Kuj.
 Tekst i foto M. Wzi´ch


