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Od 8. stycznia 2004 roku na sportowej mapie Cie-
chocinka funkcjonuje nowe stowarzyszenie sportowe
- Mi´dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy. Ponad
osiemdziesiàtka dziewczàt i ch∏opców z ciechociƒs-
kich szkó∏ samorzàdowych w ramach zaj´ç klubu tre-
nuje siatkówk´. Treningi prowadzone przez trójk´
szkoleniowców - Aleksandr´ Dobrzaƒskà, Iwon´ van
Gielle Ruppe i Ma∏gorzat´ Lebiedziewicz odbywajà si´
w salach gimnastycznych Szko∏y Podstawowej nr 1 i
Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku. Pi∏k´ odbi-
jajà ju˝ najm∏odsi, niespe∏na dziesi´cioletni brzdàce.
Ci wyje˝d˝ajà na zawody sportowe minisiatkówki
rozgrywane na niskiej siatce i mniejszà pi∏kà. Mogà
rywalizowaç ze swoimi rówieÊnikami w kategorii gier
pojedynczych, dwójek i trójek. Ich starsi koledzy i ko-
le˝anki startujà w zespo∏ach szeÊcioosobowych, w
turniejach towarzyskich i mi´dzyszkolnych. Najlepsi
majà szans´ wyst´powaç w rozgrywkach o mistrzos-
two województwa kujawsko - pomorskiego, organi-
zowanych przez Kujawsko - Pomorski Zwiàzek Pi∏ki
Siatkowej.

MUKS Ciechocinek zg∏osi∏ w bie˝àcym sezonie do
tych ostatnich rozgrywek dru˝yn´ dziewczàt w kate-
gorii m∏odziczek, czyli urodzonych w roku 1990 i
m∏odszych. W rywalizacji w tej kategorii wystartowa-
∏o dziewi´ç zespo∏ów z naszego województwa. W gru-
pie z ciechociniankami wyst´powa∏y dru˝yny „Pa∏acu”
Bydgoszcz, „Budowlanych” Toruƒ, „Jokera” Âwiecie i
drugi zespó∏ „Culmenu” Che∏mno. Cykl turniejów
rozgrywanych kolejno u poszczególnych dru˝yn wy∏oni∏
dwa najlepsze zespo∏y z tej grupy, które zakwalifikowa∏y
si´ do fina∏u. W eliminacjach dziewcz´ta z Ciechocin-
ka spisa∏y si´ bardzo dobrze. Na 12 rozegranych spot-
kaƒ przegra∏y tylko jedno, tracàc ogó∏em tylko trzy
sety. Dzi´ki temu zosta∏y gospodarzem jednego z
dwóch turniejów fina∏owych, w których rywalizowa-
∏y z zespo∏ami „Pa∏acu” Bydgoszcz, „Culmenu”
Che∏mno i „Skarpy” Toruƒ. Pierwszy z tych turniejów

rozegrany zosta∏ w Che∏mnie i nasze zawodniczki
zaj´∏y tam trzecie miejsce. Przegra∏y 0:2 z „Pa∏acem”,
1:2 z Che∏mnem i wygra∏y 2:0 z toruƒskà „Skarpà”.
Przed drugim turniejem fina∏owym, zaplanowanym
na 19 lutego w Ciechocinku, wydawa∏o si´, ̋ e szczytem
marzeƒ b´dzie zaj´cie drugiego miejsca, premiowanego
awansem do çwierçfina∏ów Mistrzostw Polski.

A jednak niemo˝liwe sta∏o si´ mo˝liwe. Dziewcz´-
ta z MUKS zaimponowa∏y wielkà wolà walki i determi-
nacjà. Na swojej sali wygra∏y pierwszy mecz z „Pa∏acem”
Bydgoszcz 2:0, a podczas meczu z Che∏mnem o ma∏o
nie doprowadzi∏y trenera przeciwnej dru˝yny do za-
wa∏u. Przy stanie setów 1:1 przegrywa∏y w tie-breaku
5:12. Przeciwniczkom brakowa∏o ju˝ tylko trzech pun-
któw do wygrania meczu i zdobycia tytu∏u mistrzyƒ
województwa. Trenerka ciechociƒskiej dru˝yny chy-
ba równie˝ straci∏a ju˝ nadziej´ na sukces. Wzi´∏a je-
dnak przerw´, aby ostatni raz zmobilizowaç dziewcz´-
ta z Ciechocinka. A te wysz∏y na parkiet jakby odmie-
nione. Nie odda∏y swoim rywalkom ju˝ ˝adnego pun-
ktu, same zdobywajàc ich kolejno 10. Pod∏amane po-
ra˝kà che∏mnianki przegra∏y swój kolejny mecz - z
Bydgoszczà 1:2 i wtedy przed zespo∏em z Ciechocin-
ka pojawi∏a si´ szansa nawet na tytu∏ mistrzowski.
Nale˝a∏o jednak wygraç bez straty seta z zespo∏em z
Torunia. I t´ szans´ ciechociƒskie zawodniczki wyko-
rzysta∏y. Pierwszego seta wygra∏y do 15, w drugim
odda∏y przeciwniczkom tylko 18 punktów. Po ostat-
nim gwizdku s´dziego mog∏y odtaƒczyç na parkiecie
taniec radoÊci, bo przy równych zdobyczach punkto-
wych trzech pierwszych dru˝yn ciechocinianki mia∏y
najlepszy stosunek setów. I dzi´ki temu, niedocenia-
ny przed rozgrywkami ciechociƒski zespó∏ pozostawi∏
w pokonanym polu dru˝yny „Culmenu” Che∏mno i
„Pa∏acu” Bydgoszcz.

Tytu∏ Mistrzyƒ Województwa Kujawsko-Pomors-
kiego okaza∏ si´ przepustkà do rozgrywek o Mistrzos-
two Polski. Od 9 kwietnia w çwierçfinale tych  zawo-
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MIEJSKIE PRZEDSI¢BIORSTWO WODOCIÑGÓW
I KANALIZACJI INFORMUJE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póên. zm.) i art. 24 ust. 1 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod´ i zbiorowym odprowadzaniu
Êcieków (Dz.U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z póên. zm.) Rada Miejska Ciechocinka w
dniu 28 lutego 2005 roku Uchwa∏à Nr XXII/224/05 oraz w dniu 14 marca 2005 r. Uchwa∏à
Nr XXIII/231/05 zatwierdzi∏a taryf´ cen i stawek za pobór wody i odprowadzanie Êcieków.

W okresie od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2006 r. obowiàzujà nast´pujàce ceny:

1) za wod´ pitnà pobranà z urzàdzeƒ stanowiàcych w∏asnoÊç Gminy Miejskiej 
Ciechocinek:
a) dla gospodarstw domowych - 1,73 z∏ + 7% VAT za 1 m³
b) dla pozosta∏ych odbiorców - 2,32 z∏ + 7% VAT za 1 m³

2) za Êcieki odprowadzane do urzàdzeƒ komunalnych nale˝àcych do Gminy Miejskiej
Ciechocinek:
a) dla gospodarstw domowych - 1,95 z∏ + 7% VAT za 1 m³
b) dla pozosta∏ych odbiorców - 2,97 z∏ + 7% VAT za 1 m³

Traci moc uchwa∏a Nr XIII/142/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 marca 2004
roku w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i stawek op∏at za pobranà wod´ i odprowadzane
Êcieki.
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dów zespó∏ z Ciechocinka rywalizo-
waç b´dzie z mistrzem Wielkopolski
i drugimi zespo∏ami z województw:
pomorskiego i zachodniopomors-
kiego. Do dalszej fazy rozgrywek
awansujà dwie dru˝yny.

Na swój wielki sukces dziewcz´ta
zapracowa∏y bardzo ci´˝ko. DwanaÊ-
cie godzin tygodniowo trenujà na
sali gimnastycznej, dodatkowo raz
w tygodniu çwiczà na si∏owni. Prawie
wszystkie weekendy od paêdzierni-
ka do lutego mia∏y zaj´te na mecze.
Startowa∏y w kilkunastu turniejach
towarzyskich (równie˝ tam odnosi-
∏y sukcesy - wygra∏y w Kwidzynie i
W∏oc∏awku, zaj´∏y drugie miejsca w
Miastku, S∏upsku i Âwieciu) i szeÊ-
ciu turniejach ligowych, co zaprocen-
towa∏o ograniem na siatkarskim par-
kiecie. Wyjazdy na turnieje to dla
dziewczàt z dru˝yny nie tylko okazja
do sportowej rywalizacji, ale tak˝e
mo˝liwoÊç nawiàzania nowych zna-
jomoÊci i przyjaêni oraz zwiedzenia
ciekawych miast w Polsce. Liczne
treningi i wyjazdy na mecze absor-
bujà wiele czasu, ale trzeba podkreÊ-
liç, ˝e zawodniczki z klubowej dru-
˝yny osiàgajà tak˝e najlepsze wyniki
w nauce i lepiej radzà sobie ze szkol-
nym stresem.        

Kibic

Do sukcesu dru˝yn MUKS Ciechocinek przyczynili si´ liczni miejs-
cowi sponsorzy. To dzi´ki ich ˝yczliwoÊci i wsparciu mo˝liwy by∏ za-
kup sportowych strojów, sprz´tu czy wyjazdy na mecze. W imieniu
dru˝yny bardzo serdecznie im dzi´kujemy. Wielkà pomoc okazali
dziewcz´tom zarzàdzajàcy  Przedsi´biorstwem Uzdrowisko Ciechoci-
nek, którzy ufundowali komplet strojów, udost´pniali swój transport
i wspomagali ciechociƒskà wodà mineralnà (jak widaç bardzo sku-
tecznà). Kolejne komplety strojów i sprz´t sportowy dziewcz´ta otrzy-
ma∏y dzi´ki dyrektorom Sanatoriów „Chemik” i „Krystynka”, w∏aÊci-
cielce Pensjonatu „Lila” i dyrektorowi Hotelu „Villa Park”. Dyrektor
22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego udost´pni∏ dziewcz´tom
wst´p na si∏owni´. Sprz´t i stroje fundowali Pan B∏a˝ej Szymczak z
firmy „Styro-mar” i Dariusz Kobiela z „Bet-budu” - prezes klubu, który
osobiÊcie wozi dziewcz´ta na zawody i dokarmia je na wyjazdach.
Dzi´kujemy za wsparcie w∏aÊcicielom i prezesowi bydgoskiej firmy
B-act, Pani Urszuli Krauze, Panu Wac∏awowi Stasiulewiczowi, Panu
Andrzejowi Soborskiemu,  Paƒstwu Zieliƒskim - w∏aÊcicielom piekarni
„POLKORN”, Pani Halinie Miedziƒskiej, Panu Markowi Brodzie, Panu
Tadeuszowi Tomalowi, dzi´kujemy rodzicom zawodniczek i sympaty-
kom klubu.

Dzia∏alnoÊç MUKS niemo˝liwa by∏aby bez ˝yczliwego wsparcia
Burmistrza Ciechocinka, Leszka Dzier˝ewicza, który pomóg∏ w zor-
ganizowaniu klasy o rozszerzonym programie sportowym. Dzi´ki
temu zawodniczkom zdecydowanie ∏atwiej udaje si´ pogodziç nauk´
ze sportem. Wiele zawdzi´czamy dyrektorkom ciechociƒskich szkó∏,
paniom El˝biecie Baryzie i Annie W∏adkowskiej.

A bezpoÊredni wk∏ad w sukces ma trenerka zespo∏u - Pani Ma∏go-
rzata Lebiedziewicz, która z dziewcz´tami çwiczy od trzech lat, nie
zra˝a∏a si´ poczàtkowymi pora˝kami, tylko konsekwentnie budowa∏a
zgrany, sympatyczny i silny sportowo zespó∏.


