
W ramach aktywnoÊci sportowych prowadzone
by∏y zaj´cia szkoleniowe w obr´bie sekcji sportowych
prowadzonych przez OSiR:

PI¸KA SIATKOWA - zaj´cia pi∏ki siatkowej kategorii
szko∏y podstawowej i gimnazjalnej.

PI¸KA NO˚NA - zaj´cia pi∏ki no˝nej w obr´bie
grup szkoleniowych ˝aków, orlików, m∏odzików,
trampkarzy i juniorów.

PI¸KA KOSZYKOWA - zaj´cia pi∏ki koszykowej
dla m∏odzie˝y szkó∏ podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych.

P¸YWANIE - zaj´cia p∏ywania dla zawodników
UKS „Kurort” oraz zaj´cia p∏ywania dla m∏odzie˝y
ciechociƒskich szkó∏.

KARATE - zaj´cia karate dla m∏odzie˝y szkó∏ pod-
stawowej i gimnazjalnej.

TENIS ZIEMNY - zaj´cia tenisa ziemnego dla m∏o-
dzie˝y Êwietlic Êrodowiskowych „Promyk” i „KubuÊ
Puchatek” oraz grupy szkoleniowej OSiR-u.

Oprócz zaj´ç treningowych z wy˝ej opisanych dy-
scyplin zorganizowaliÊmy liczne turnieje skierowane
do m∏odzie˝y szkolnej w ró˝nych kategoriach wieko-
wych, gdy˝ bezpoÊrednia rywalizacja w najwi´kszym
stopniu anga˝uje m∏odzie˝ do uprawiania sportu. Za-
wody cieszy∏y si´ bardzo du˝ym zainteresowaniem nie
tylko m∏odzie˝y ciechociƒskiej, ale równie˝ m∏odzie˝y
z innych miast województwa. Wszystkie turnieje od-
bywa∏y si´ w Hali Sportowej OSiR w Ciechocinku. By∏y
to:

- 15.02 Ogólnopolski Turniej pi∏ki no˝nej „Aleks
Cup 2015” w kategorii m∏odzików,

- 17.02 M∏odzie˝owy Turniej Streetballa w kategorii
„2” dla m∏odzie˝y szkolnej,

- 18.02 Indywidualny Turniej tenisa sto∏owego dla
m∏odzie˝y szkolnej - gry pojedyncze,

- 20.02 Turniej pi∏ki siatkowej par dla m∏odzie˝y
szkó∏ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- 21.02 Turniej pi∏ki no˝nej „Gieksa Cup” w kate-
gorii m∏odzików,

- 22.02 Ogólnopolski Turniej pi∏ki no˝nej „Aleks
Cup 2015” w kategorii ˝aków,

- 23.02 M∏odzie˝owy Turniej Streetballa w kategorii
„3” dla m∏odzie˝y szkolnej,

- 25.02 Turniej pi∏ki koszykowej dru˝yn 5-osobo-
wych dla m∏odzie˝y szkó∏ gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych,

- 25.02 Turniej tenisa sto∏owego dla m∏odzie˝y
szkolnej - gry podwójne,

- 27.02 Turniej pi∏ki no˝nej w kategorii juniorów
m∏odszych,

- 28.02 Ogólnopolski Turniej pi∏ki no˝nej „Aleks
Cup 2015” w kategorii orlików.

M∏odzie˝ bioràca udzia∏ w turniejach by∏a nagra-
dzana pamiàtkowymi medalami, statuetkami i dyplo-
mami, których fundatorem by∏ OSiR, co z pewnoÊcià
wp∏ywa∏o na frekwencj´, jak i podnosi∏o rang´ za-
wodów. W turniejach w okresie ferii wzi´∏o udzia∏
blisko 600 uczestników.

Dru˝yna juniorów m∏odszych sekcji pi∏ki no˝nej
wzi´∏a równie˝ udzia∏ w turnieju halowym w S´pólnie
Krajeƒskim.

Czterokrotnie w okresie ferii zorganizowaliÊmy dla
dzieci i m∏odzie˝y wycieczki na zaj´cia sportowe na
lodowisku w Toruniu. Ta propozycja na sp´dzenie
wolnego czasu spotka∏a si´ z bardzo du˝ym zaintere-
sowaniem, a uczestniczàca w nich m∏odzie˝ by∏a bardzo
z niej zadowolona. W wyjazdach na lodowisko wzi´∏o
udzia∏ ponad 170 uczestników. Dodatkowo zorganizo-
waliÊmy równie˝ wyjazd na lodowisko dla m∏odzie˝y
ze Êwietlicy Êrodowiskowej „Promyk”.
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FERIE ZIMOWE
Z OÂRODKIEM SPORTU I REKREACJI

W okresie ferii zimowych 2015 OÊrodek Sportu i Rekreacji w Ciechocinku przygotowa∏ bardzo
szerokà ofert´ zaj´ç dla dzieci i m∏odzie˝y z Ciechocinka.

SPORTSPORT

fot. nades∏ane
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TURNIEJ TENISA STO¸OWEGO

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏y si´ równie˝ za-
j´cia p∏ywania zorganizowane na basenie 22 Wojsko-
wego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. By-
∏y one prowadzone 3 razy w tygodniu, zarówno dla
m∏odzie˝y i dzieci uczestniczàcej w nauce p∏ywanie

realizowanej przez UKS „Kurort”, jak i pozosta∏ej m∏o-
dzie˝y szkolnej.

Ju˝ dziÊ zapraszamy do sp´dzenia przysz∏orocznych
ferii z OÊrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechocinku!

Maciej Wzi´ch

OSP CIECHOCINEK WICEMISTRZEM
WOJEWÓDZTWA

W HALOWEJ PI¸CE NO˚NEJ DRU˚YN OSP

40 zawodników rywalizowa∏o w Otwartym Amatorskim Indywidualnym
Turnieju Tenisa Sto∏owego, który 7 marca rozegrany zosta∏ w Hali Sportowej.

Faz´ eliminacyjnà zawodnicy rozegrali systemem grupowym - 8 grup, a do
fazy pucharowej awansowa∏o po 2 najlepszych graczy z ka˝dej grupy.

W pó∏finale walczyli: Zió∏kowski G. - Celmer T. 3:1 oraz Desselberger A. -
Kruczkowski K. 3:1.

Walka o III miejsce rozegra∏a si´ pomi´dzy : Kruczkowski K. - Celmer T. 3:1.
O I miejsce zagrali: Desselberger A. - Zió∏kowski G. 3:0.
Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiàtkowe statuetki i medale ufundowane

przez ciechociƒski OSiR.
        M. Wzi´ch

W turnieju, który odby∏ si´ 28 lutego 2015 r. w ˚ni-
nie i Gàsawie udzia∏ wzi´∏o 17 zespo∏ów z ca∏ego wo-
jewództwa. Nasza OSP, która reprezentowa∏a powiat
aleksandrowski, trafi∏a do grupy, która swoje spotkania
fazy grupowej rozgrywa∏a w ˚ninie. Przeciwnikami
by∏y dru˝yny: OSP Kruszwica, OSP Kruszyn, OSP Jerzy-
ce, OSP Ryƒsk, OSP Janowiec Wielkopolski, OSP Ka-
mieƒ Krajeƒski.

Wyniki fazy grupowej:
OSP Ciechocinek - OSP Kruszwica 1:0 (D. Szcz´sny),
OSP Ciechocinek - OSP Kruszyn 0:0,
OSP Ciechocinek - OSP Jerzyce 2:0 (¸. Witucki, D.

Szcz´sny),

OSP Ciechocinek - OSP Ryƒsk 3:0 (3 ¸. Witucki),
OSP Ciechocinek - OSP Janowiec Wielkopolski

3:2 (2 A. Dryps, 1 ¸. Witucki),
OSP Ciechocinek - OSP Kamieƒ Krajeƒski 2:0 (A.

Dryps, ¸. Witucki).
Faz´ grupowà turnieju zakoƒczyliÊmy na pierw-

szej pozycji, majàc na koncie 16 punktów, 5 wygra-
nych i remis oraz bilans bramkowy- 11 strzelonych
i tylko 2 stracone. Do çwierçfina∏ów z obu grup wesz-
∏y po 4 zespo∏y. Nast´pnie rywalizacja przenios∏a si´
do Gàsawy. W çwierçfinale trafiliÊmy na gospodarzy
zawodów - OSP Gàsaw´, którà pewnie pokonaliÊmy
4:0 (2 A. Dryps, 2 ¸. Witucki). W pó∏finale zagraliÊmy
ponownie z OSP Kruszwica, którà w fazie grupowej
pokonaliÊmy 1:0. Tak˝e tym razem byliÊmy lepsi, po-
konujàc kruszwiczan 3:0 (2 A. Dryps, 1 D. Szcz´sny)
i zapewniajàc sobie awans do fina∏u! W finale zmierzy-
liÊmy si´ OSP Tele-Fonika Kable Bydgoszcz. W spotka-
niu optycznà przewag´ mieli przeciwnicy, my skupiliÊ-
my si´ na grze z kontry. MieliÊmy jednak wi´cej kla-
rownych sytuacji do zdobycia gola. Taka sytuacja nada-
rzy∏a si´ 4 minuty przed koƒcem, kiedy ¸ukasz Witucki
pokona∏ golkipera z Bydgoszczy. Niestety przeciwnicy
na dwie minuty przed koƒcem wycofali bramkarza i
majàc liczebnà przewag´, zdo∏ali wyrównaç. O wygranej

W XI Wojewódzkim Turnieju Pi∏ki No˝nej Halowej Dru˝yn Ochotniczych Stra˝y Po˝arnych Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego o Puchar Prezesa Zarzàdu Oddzia∏u Wojewódzkiego ZOSP RP Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego OSP Ciechocinek zaj´∏a II miejsce.

fot. nades∏ane



ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI marzec 2015 24

Turniej Trójek Siatkarskich
Kobiet i Dziewczàt

w zawodach zdecydowa∏y rzuty karne, które lepiej wy-
konywali gracze z Bydgoszczy i to oni zostali zwyci´zcami.

Sk∏ad zespo∏u OSP Ciechocinek: Robert Bartoszak
- Krzysztof Szcz´sny, Andrzej Szcz´sny, Krzysztof Za-
krzewski, Arkadiusz Dryps, ¸ukasz Witucki, Jakub Woj-
nowski, Daniel Szcz´sny. Warto dodaç, ˝e nasz zespó∏

oprócz pucharu i dyplomu za II miejsce, otrzyma∏ tak-
˝e puchar Fair Play, a najlepszym bramkarzem turnieju
zosta∏ golkiper naszej OSP - Robert Bartoszak, który
przez 9 rozegranych spotkaƒ, tylko 3-krotnie musia∏
wyciàgaç pi∏k´ z bramki.

    Krzysztof Zakrzewski

6 dru˝yn wzi´∏o udzia∏ w III Otwartym Turnieju
Trójek Siatkarskich Kobiet i Dziewczàt, który 21
marca odby∏ si´ w ciechociƒskiej Hali Sportowej.

Turniej zosta∏ rozegrany systemem ka˝dy z ka˝dym,
a wszystkie rozegrane mecze by∏y niezwykle zaci´te.
Zwyci´˝y∏a dru˝yna Ksi´˝niczki Ciechocinek/Bydgoszcz
przed zespo∏em Dru˝yna PierÊcienia Ciechocinek, bio-
ràc tym samym rewan˝ za ubieg∏oroczne rozgrywki.

Klasyfikacja koƒcowa:

1. Ksi´˝niczki Ciechocinek/Bydgoszcz 10p.
2. Dru˝yna PierÊcienia Ciechocinek 8p.
3. Gàski Ciechocinek 6p.
4. Bas Toruƒ 4p.
5. AlatiCiechocinek 2p.
6. Aktywne Bardzo Ciechocinek 0p.
Najlepsze zespo∏y otrzyma∏y medale i statuetki

ufundowane przez OSiR w Ciechocinku. Zawodniczkà
turnieju zosta∏a wybrana Angelika Nasiƒska (Gàski).

Maciej Wzi´ch

Debiut na Zimowych Mistrzostwach
Polski Juniorów M∏odszych

Zawody odby∏y si´ w dniach 6-8 marca na przepi´k-
nym obiekcie ,,Aquasfery” w Olsztynie. Rywalizowa∏o
w nich oko∏o 700  czternastolatków, którzy reprezento-
wali 141 klubów z ca∏ego kraju. Podczas trzydniowych
zmagaƒ na 25 metrowej p∏ywalni  rozegrano wszystkie
konkurencje.

Mistrzostwa Polski sà najwa˝niejszymi zawodami
p∏ywackimi, gdy˝ uczestniczà  w nich wszyscy najlepsi
p∏ywacy . Rano przeprowadza si´ wyÊcigi eliminacyjne.
Najszybszych dwudziestu zawodników w poszczegól-
nych konkurencjach kwalifikuje si´ do fina∏ów rozgry-
wanych po po∏udniu. Pierwsza dziesiàtka (najlepsze
czasy uzyskane w eliminacjach) rywalizuje w finale,,A”,
a pozostali  uczestniczà w finale,,B”.

Nasi zawodnicy mogà uwa˝aç swoje wyst´py za bar-

Miko∏aj Pasternacki i Micha∏ Kulpa - zawodnicy UKS ,, Kurort” Ciechocinek sà pierwszymi
wychowankami klubu, którzy wzi´li udzia∏ w Zimowych Mistrzostwach Polski Juniorów M∏odszych.

fot. nades∏ane

M∏ode talenty p∏ywackie UKS „Kurort” (od lewej): Mi-
ko∏aj Pasternacki i Micha∏ Kulpa.
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dzo udane. Podczas zawodów poprawili swoje dotych-
czasowe rekordy ˝yciowe, oraz zaj´li bardzo wysokie
lokaty.

Miko∏aj Pasternacki dwa razy dosta∏ si´ do fina-
∏u ,,B” w wyÊcigach na 50 metrów stylem dowolnym
i grzbietowym. W fina∏ach zajà∏ 18 miejsce w stylu do-
wolnym i 15 stylem grzbietowym.

Micha∏ Kulpa udanie przeszed∏ eliminacje we wszyst-
kich swoich czterech startach. Pierwszego dnia dosta∏
si´ do fina∏u,,B” w wyÊcigu na 200 merów stylem grzbie-
towym(13 miejsce).  W finale pop∏ynà∏ najszybciej
i ostatecznie zajà∏ 11 miejsce. W kolejnym dniu by∏ 8
w eliminacjach na 50 metrów stylem grzbietowym

i dosta∏ si´ do fina∏u ,,A” w którym by∏ dziesiàty. W os-
tatnim dniu zawodów  Micha∏ przeszed∏ eliminacje
w wyÊcigach na 100 metrów stylem grzbietowym
i zmiennym. W finale,,B”  by∏ 17 w stylu zmiennym
i 18 w stylu grzbietowym.

Sà to najwi´ksze sukcesy sportowe tych zawodni-
ków. Na poczàtku lipca odb´dà si´ Letnie Mistrzostwa
Polski i ˝yczymy im równie udanych startów. Dzi´ki
dobrym wynikom naszych p∏ywaków Ciechocinek
coraz cz´Êciej kojarzony jest jako miejsce, gdzie nauka
p∏ywania dzieci prowadzona jest na bardzo wysokim
poziomie.

Robert Kulpa

Mali Mistrzowie Sportu 2015

Zwyci´stwo m∏odzików Zdroju

7 marca w Hali Sportowej zosta∏ rozegrany VII
Turniej SprawnoÊciowy dla klas I-III szko∏y
podstawowej „Mali Mistrzowie Sportu 2015”.

W zawodach uczestniczy∏o 12 zespo∏ów, które ry-
walizowa∏y w swoich rocznikach szkolnych. Wszystkie
dru˝yny zaprezentowa∏y si´ w 6 konkurencjach spraw-
noÊciowych.

W ca∏ym turnieju rywalizowa∏o ponad 300 dzieci.
Wyniki:
Klasy I - 6-latki: SP Wo∏uszewo - 17p, Id - 11p, 1e-9p;
Klasy I - 7-latki: Ib - 14p, Ia - 12p, Ic - 10p;
Klasy II : IIb - 16p, IIc - 11p , IIa - 9p;
Klasy III : IIIb - 16p, IIIa - 12p, IIIc - 9p.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiàtkowe medale,

które ufundowa∏ OSiR w Ciechocinku.     Maciej Wzi´ch

Zwyci´stwem pi∏karzy Zdrój OSiR Ciechocinek
zakoƒczy∏ si´ silnie obsadzony Halowy Turniej
Pi∏ki No˝nej w kategorii m∏odzików „Mega Cup”,
który odby∏ si´ 14 marca w Inowroc∏awiu.

W turnieju wzi´∏o udzia∏ 10 zespo∏ów, które faz´
eliminacyjnà rozegra∏y w 2 grupach. M∏odzi pi∏karze
Zdroju w pierwszym meczu zremisowali z Cuiavià Ino-
wroc∏aw A, nast´pnie pokonali Calisi´ Kalisz 5:1 (bram-
ki: ¸. Babij, F. J´druszczak, K. Âpiewak, K. Bogatkowski,
P. Sztejna), Goplani´ Inowroc∏aw 2:0 (F. J´druszczak,
Âpiewak), Brd´ Bydgoszcz 4:0 (F. J´druszczak, Babij,
Sztejna, Bogatkowski). W pó∏finale pokonali zespó∏
Cuiavii Inowroc∏aw B 3:2 (Âpiewak - 2, Babij), a w fi-
nale wygrali ze Startem Radziejów 1:1 karne 1:0 (F. J´-
druszczak).

Dodatkowo najlepszym bramkarzem turnieju zosta∏
wybrany Jakub Zwierzchowski. W turnieju zagrali: Ja-
kub Zwierzchowski, Piotr Sztejna, Kacper Skazalski,
Kacper Pietrzak, Patryk Rybarczyk, ¸ukasz Babij, Filip
J´druszczak, Kacper Bogatkowski, Kacper Âpiewak,
Kacper Kawiak.         M. Wzi´ch

fot. nades∏ane
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