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Mistrzostwa Polski
Nordic  Walk ing

W ramach IV Pó∏maratonu Uzdrowisko Cie-
chocinek 29 sierpnia odby∏y si´ równie˝ III Sa-
natoryjne Mistrzostwa Polski Nordic Walking.

Zawodnicy startowali spod muszli koncertowej,
nast´pnie kierujàc si´ parkiem Zdrojowym i wokó∏
t´˝ni, ponownie wracali w okolice restauracji Bristol,
pokonujàc 4300 metrów.

Po zaci´tej rywalizacji najszybsi okazali si´:
- reprezentacja 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowi-

skowo-Rehabilitacyjnego - I miejsce,
- reprezentacja Kliniki „Pod T´˝niami” - II miejsce,
-  reprezentacja MSWiA „ Orion” - III miejsce.
W klasyfikacji indywidualnej wygra∏ Micha∏ Nawro-

cki - reprezentant Szpitala Wojskowego.

Organizatorami imprezy byli: 22. Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjny i Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek.       Red.

M∏odzi biegacze
30 sierpnia w parku Zdrojowym odby∏y si´

Biegi M∏odzie˝owe w ramach IV Pó∏maratonu
Uzdrowisko Ciechocinek.

Na starcie stan´∏o ponad 130 m∏odych zawodników,
którzy rywalizowali w czterech kategoriach wiekowych
z podzia∏em równie˝ na klasyfikacj´ dziewczàt i ch∏op-
ców.

WÊród zawodników z Ciechocinka wspaniale za-
prezentowali si´:

- w biegu na 250 m dziewczàt I miejsce zdoby∏a
Maja Kawiak,

- w rywalizacji na 250 m ch∏opców III miejsce zajà∏
Kamil Pastwikowski,

- w biegu na 400 m dziewczàt a˝ dwie zawodniczki
z Ciechocinka stan´∏y na podium: I miejsce wywalczy∏a
Kalina Zi´tek, a III Zofia Lewandowska,

- na dystansie 400 m ch∏opców Mateusz Pastwiko-
wski zajà∏ II miejsce,

- w biegu na 800 m ch∏opców najlepszy okaza∏ si´
Radomir Zi´tek - I miejsce,

- w najd∏u˝szym biegu na 1200 m ch∏opców I miejs-
ce zdoby∏ Jakub Kwiecieƒ.

Pakiety startowe dla wszystkich uczestników oraz
nagrody dla najlepszych ufundowali: Przedsi´biorstwo
Uzdrowisko Ciechocinek, OSiR w Ciechocinku i Biuro
Kultury, Sportu i Promocji Ciechocinka.

       Red.

Charytatywny Bieg
i Marsz Karczemki

29 sierpnia po raz trzeci z Ciechocinka ruszy∏
Charytatywny Bieg i Marsz Karczemki zorganizo-
wany przez: Przedsi´biorstwo Uzdrowisko Ciecho-
cinek Sp. z o.o., komendanta powiatowego Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej w Aleksandrowie Kuj.,
Fundacj´ im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zaj´-
ciowej „Karczemka” oraz nieformalne Ko∏o Przyja-
ció∏ Karczemki.

Honorowy Patronat nad imprezà obj´li: Dariusz
Wochna - starosta powiatu aleksandrowskiego oraz
Andrzej Olszewski - wójt gminy Aleksandrów Kuj.

Jak co roku celem tego sportowego wydarzenia
by∏o wsparcie finansowe dla Warsztatu Terapii Zaj´cio-
wej. Na trasie wiodàcej przez malownicze tereny niziny

Reprezentacja MSWiA „Orion” - III miejsce.

Reprezentacja 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabili-
tacyjnego - I miejsce.

ciechociƒskiej bieg∏o i maszerowa∏o oko∏o 100 zawod-
ników. Na mecie wr´czano im pamiàtkowe medale
wykonane przez uczestników zaj´ç pracowni ceramicz-
nej z „Karczemki”.                     Red.
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