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13 wrzeÊnia w uzdrowisku Êwi´towaliÊmy obchody
90-lecia Ciechociƒskiego Klubu Sportowego „Zdrój”.
W zwiàzku z tym przygotowano szereg atrakcji.

Obchody zainaugurowano tydzieƒ wczeÊniej, kiedy
to w koÊciele parafialnym p.w. Âw. Piotra i Paw∏a od-
by∏a si´ uroczysta msza Êwi´ta. Z kolei 13 wrzeÊnia
uroczystoÊci rozpocz´to akademià w Teatrze Letnim,
w trakcie której przypomniano 90-letnià histori´ klu-
bu. Z zaproszonych przez Zarzàd Klubu goÊci przybyli
m.in. senator RP Andrzej Person, pose∏ RP Janusz Dzi´-
cio∏, wicemarsza∏ek województwa kujawsko-pomors-
kiego S∏awomir KopyÊç, burmistrz Ciechocinka Leszek

Dzier˝ewicz, przewodniczàca RM Ciechocinka Aldo-
na Nocna, prezes PZPN Zbigniew Boniek, wiceprezes

PZPN i prezes KPZPN Eugeniusz Nowak, by∏y selekcjo-
ner reprezentacji Polski w pi∏ce no˝nej Stefan Majews-
ki, samorzàdowcy powiatu aleksandrowskiego i Cie-
chocinka, dzia∏acze oraz byli zawodnicy CKS „Zdrój”.

W trakcie akademii przypomniano histori´ wszyst-
kich sekcji „Zdroju”, jak i wspomniano wyró˝niajàcych
si´ sportowców. Og∏oszono równie˝ wyniki zorganizo-
wanego Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca
90-lecia CKS „Zdrój”. W kolejnoÊci najwy˝sze miejsca
zaj´li: Henryk J´drzejewski - podnoszenie ci´˝arów,
Marek Ochociƒski - pi∏ka no˝na, Joanna Maciejewska
- tenis ziemny, Ryszard Flak - pi∏ka no˝na, Tomasz
Szmidt - hokej na trawie. Prezesi PZPN wr´czyli równie˝
pamiàtkowe odznaczenia dzia∏aczom i by∏ym zawodni-
kom sekcji pi∏ki no˝nej.

Po akademii wszyscy uczestnicy udali si´ na deptak
przy ulicy Armii Krajowej, gdzie Zbigniew Boniek, od-
s∏aniajàc odcisk swojego buta pi∏karskiego wraz z pod-
pisem, otworzy∏ Ciechociƒski Deptak S∏aw. Pomys∏
jego utworzenia narodzi∏ si´ w ciechociƒskim magistra-
cie wiele miesi´cy temu. Burmistrz wraz z pracowni-
kami Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta postano-
wili po∏àczyç inauguracj´ Deptaku S∏aw z jubileuszem
CKS „Zdrój”, zapraszajàc znanà osobistoÊç ze Êwiata
sportu.

Kolejnym punktem obchodów by∏ mecz pi∏ki no˝-
nej by∏ych zawodników Zdroju i Polonii Warszawa.
Oldboye Zdroju nie okazali si´ goÊcinni i pokonali
dru˝yn´ ze stolicy 3:2 (bramki: 1:0 Hubert Nowakowski,
2:0 Romuald Jastrz´bski, 3:0 Romuald Jastrz´bski, 3:1
Andrzej Wróblewski, 3:2 Krzysztof Woêniak).

Po zakoƒczonym meczu mieszkaƒcy i goÊcie Cie-
chocinka do póênych godzin wieczornych bawili si´
na stadionie na 2. Ciechociƒskim Pikniku Rodzinnym.
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Klub Sportowy „Zdrój” zajmuje sta∏e miejsce w sercach wielu pokoleƒ mieszkaƒców Ciechocinka.
Z szacunkiem i sentymentem wspominamy prac´ tych, którzy 3 maja 1924 r. podj´li si´ dzie∏a jego
utworzenia. Ich Êladem sz∏y i nadal podà˝ajà nast´pne pokolenia. Z tym klubem wiàzali swoje ˝ycie
dzia∏acze, trenerzy, zawodnicy i tak jest do dziÊ, ju˝ od 90 lat.


