
Jak co roku turniej cieszy∏ si´ ogromnym zaintere-
sowaniem. W zawodach udzia∏ wzi´∏o oko∏o 150 za-
wodników. Organizatorami imprezy byli: OÊrodek
Sportu i Rekreacji i Uczniowski Klub Sportowy „Kurort”
dzia∏ajàcy przy Liceum Ogólnokszta∏càcym w Ciecho-
cinku.

Dzieci i m∏odzie˝ rywalizowa∏y w 29 konkurencjach
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 lodów, a najlepsi zostali ude-
korowani medalami.

Puchar Burmistrza dla najlepszego p∏ywaka IX Me-
moria∏u otrzyma∏ Micha∏ Kulpa, a wÊród dziewczàt
Marysia Klamecka. Wszystkim serdecznie gratuluje-
my wyników.

  Maciej Wzi´ch
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IX Memoria∏ P∏ywacki
23 czerwca odby∏ si´ IX Memoria∏ P∏ywacki dla dzieci i m∏odzie˝y im. Zdzis∏awa Komosiƒskiego

pod Patronatem Burmistrza Ciechocinka.

SPORTSPORT

fot. nades∏ane



W 3 biegu cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek
2015, który rozegrany zosta∏ 20 czerwca, udzia∏ wzi´∏o
ponad 50 uczestników. Zawodnicy jak zwykle
rywalizowali na dystansie 5200 m na trasie wzd∏u˝
ciechociƒskich t´˝ni. WÊród zawodników z Ciechocinka
na miejscach medalowych uplasowali si´:

- bieg kobiet Alicja Czajkowska 24:51 - I miejsce;
- nordic walking kobiet Marta Dobrzaƒska 37:05

- II miejsce oraz Agnieszka Kowalewska 38:43 - III
miejsce;

- nordic walking m´˝czyzn Mateusz Kowalewski
36:45 - III miejsce.

Z kolei w 4 biegu cyklu Grand Prix T´˝nie Run

Ciechocinek 2015  który rozegrany zosta∏ 11 lipca,
udzia∏ wzi´∏o 52 uczestników. WÊród zawodników
z Ciechocinka na miejscach medalowych uplasowali
si´:

-  bieg kobiet Agnieszka W∏odarska 26:06 - I miejsce;
- bieg m´˝czyzn Krystian Borowski 18:07 - II

miejsce;
- nordic walking kobiet Marta Dobrzaƒska  36:34

- III miejsce.
Ju˝ dziÊ zapraszamy na kolejnà - sierpniowà edycj´

biegu. Szczegó∏owe informacje znajdujà si´ na plakacie.

  Tekst i fot. M. Wzi´ch
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Biegi z t´˝niami w tle
W czerwcu i lipcu odby∏a si´ 3 i 4 edycja biegów cyklu Grand Prix T´˝nie Run Ciechocinek

2015 w Biegach i Nordic Walking.

SPORTSPORT



W turnieju wzi´∏y udzia∏ 4 dru˝yny: Lejdis Radzie-
jów, Anawa Dobre, GrzeÊki Kruszwica i oczywiÊcie
nasz miejscowy Team Ciechocinek. Zespo∏y zagra∏y
systemem "ka˝dy z ka˝dym". Ciechociƒska dru˝yna
Paƒ nie mia∏a sobie równych. Nasze zawodniczki zdo-
by∏y pierwsze miejsce. Na drugiej pozycji uplasowa∏a
si´ dru˝yna z Radziejowa, a na trzeciej z Kruszwicy.

Wszystkie dru˝yny otrzyma∏y puchary, a trzy najlep-
sze zespo∏y pamiàtkowe medale ufundowane przez
OSiR w Ciechocinku. By∏y równie˝ nagrody rzeczowe
dla wszystkich uczestniczek turnieju, które zorganizo-
wa∏a dru˝yna Team Ciechocinek oraz liczni sponsorzy
turnieju. Najlepszà zawodniczkà zosta∏a wybrana Pa-
trycja Rojek (Team Ciechocinek), najlepszà przyjmu-
jàcà Ranata Krzewiƒska (Lejdis Radziejów), a rozgry-
wajàcà Kuêniecka Aniela (GrzeÊki Kruszwica).

   Tekst i fot. M. Wzi´ch
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Kobieca rywalizacja pod siatkà
20 czerwca w Hali Sportowej odby∏ si´ II Wojewódzki Turniej Pi∏ki Siatkowej Kobiet 30+.

Swojà przygod´ z tym sportem Stefanek rozpo-
czà∏ w wieku 4 lat. Wszystko za sprawà starszego bra-
ta Szymona, który gra∏ ju˝ wczeÊniej. Podczas jednego
z treningów brata, Stefanek bardzo chcia∏ poodbijaç
pi∏k´ rakietà. ByliÊmy zdziwieni, ˝e syn tak Êwietnie
sobie radzi. Widzàc, jak wspaniale si´ przy tym bawi,
postanowiliÊmy jego równie˝ zapisaç na kilka lekcji.
Okaza∏o si´, ˝e to strza∏ w dziesiàtk´. Stefanek poko-
cha∏ tenis. - zdradzi∏a mama ch∏opca. Nikt nie przypusz-
cza∏, ˝e ta pasja rozwinie si´ w tak zaskakujàcy sposób.

Na spotkanie z nami Stefanek przyby∏ ze swojà ra-
kietà i wszystkimi medalami oraz pucharami. Pierwszy
turniej rozegra∏ w wieku 5 lat w ¸odzi. Co prawda nie
zdoby∏ miejsca medalowego, jednak to nie zniech´ci-

∏o ma∏ego sportowca do kolejnych zmagaƒ na korcie.
Z  Turnieju w Lubiczu w grudniu 2014 r. wróci∏ ze sreb-
rem. W kolejnych zawodach równie˝ zajmowa∏ miejsca
medalowe. Niedawno - 4 lipca 2015 r. w dzieci´cych
zawodach towarzyszàcych 21. Mi´dzynarodowemu
Turniejowi Tenisowemu „Bella Cup” zdoby∏ III miejsce.
Obecnie bierze udzia∏ w cyklu turniejów mini-tenisa
„HEAD CUP o puchar Magdy Linette” w Poznaniu.
Do tej pory odby∏y si´ 3 turnieje z 8, po których m∏o-
dy zawodnik z Ciechocinka zajmuje pierwsze miejsce
w swojej kategorii wiekowej. Kolejny turniej cyklu od-
b´dzie si´ 30 sierpnia. Trzymamy kciuki!

Na takie wspania∏e sukcesy w tak m∏odym wieku
Stefanek ci´˝ko pracuje. Cztery razy w tygodniu odbywa
treningi ze swojà trenerkà Joannà Maciejewskà, mamà
20-letniej Zuzanny Maciejewskiej, wielokrotnej meda-
listki mistrzostw Polski w tenisie.

Karierze ma∏ego tenisisty kibicuje ca∏a rodzina: ro-
dzice oraz bracia - pi´tnastoletni Szymon oraz trzyletni
Florian. Wszyscy bardzo prze˝ywajà turnieje, w których
startuje Stefanek. Rodzice ch∏opca w niezwykle rozsàd-
kowy sposób podchodzà do pasji syna. Cieszà si´ z je-
go sukcesów, zale˝y im jednak na tym, by ch∏opiec
czerpa∏ przede wszystkim radoÊç z grania.

Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy m∏odego talen-
tu z Ciechocinka! Kto wie, mo˝e za kilkanaÊcie lat b´-
dziemy kibicowaç Stefankowi na kortach Wimbledo-
nu…       Red.

Sportowy talent z Ciechocinka
Ma zaledwie 6 lat, a na swoim koncie zapisa∏ ju˝ pierwsze znaczàce sukcesy sportowe. Mowa

o Stefanku Mas∏owskim z Ciechocinka, który tak jak jego idol Rafael Nadal, pasjonuje si´ tenisem.
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Team Ciechocinek

Stefanek wraz z braçmi prezentuje swoje medale. Od lewej:
Szymon, Stefanek i Florian.


