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Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, 1 maja 2013 roku

17 kwietnia firma Skanska rozpo-
częła prace drogowe w ramach II
etapu modernizacji byłych dróg wo-
jewódzkich w naszym mieście. Obec-
nie trwają prace na ulicy
Kętrzyńskiego - przy budowie no-
wego chodnika, oraz na ulicy Party-
zanta. Tam firma kładzie nową
kanalizację deszczową. 

Prace na Partyzanta ruszyły
pełną parą 22 kwietnia - od tego
dnia obowiązuje w mieście nowa
tymczasowa organizacja ruchu
kołowego.

Ulica Partyzanta wyłączona
jest z ruchu kołowego. Remont
ma potrwać 2,5 miesiąca. Aby
zminimalizować utrudnienia z
objazdem tego odcinka, zmiana
organizacji ruchu będzie wpro-
wadzana w trzech etapach.

W pierwszym - etapie ul. Par-
tyzanta będzie zamknięta od

skrzyżowania z ul. 1 Maja do ulicy Mic-
kiewicza. Na tym etapie przejazd ulicą
Mickiewicza będzie jeszcze możliwy, ale
z ul. Żeromskiego nie wyjedziemy już na
ul. Partyzanta. Objazd ul. Matejki.

W drugim – cała ulica będzie wyłą-
czona z ruchu, czyli od ul. 1 Maja do ul.
Mestwina. Od tego etapu przejazd ul.
Mickiewicza będzie niemożliwy aż do

zakończenia remontu. Ruch kołowy pro-
wadzony będzie przez Mestwina – Ko-
pernika – Wolności – Matejki.

W trzecim etapie  nieprzejezdny bę-
dzie odcinek od skrzyżowania Party-
zanta z ul. Żeromskiego do ul.
Mestwina.Objazd ulicy Partyzanta bę-
dzie możliwy przez: Mestwina – Koper-
nika – Wolności – Matejki –
Żeromskiego.

Zmiany organizacji ruchu drogowego
na pozostałe ulice, które będą remonto-
wane zostaną określone w późniejszym
terminie. Ale już dzisiaj wiadomo, że w
czasie remontu będą przejezdne.

Gruntowny remont byłych dróg woje-
wódzkich prowadzimy od zeszłego roku.
Środki na cel zapewnił nam Urząd Mar-
szałkowski. Z 6,537 km dróg, które prze-
jęliśmy, 4,254 km wyznaczono do
remontu. Jego koszt to kwota ok. 7 mln
zł.

17 kwietnia ruszyły remonty ulic

Zmiana organizacji ruchu

Ulica Kętrzyńskiego Ulica Partyzanta

Absoluto-
rium dla
Burmistrza
czytaj. str. 12

Majówka 2013
Program - str. 11

Najlepsi absolwenci
str. 16
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Całkowity koszt budowy tej
drogi zgodnie z kosztorysem
inwestorskim szacowany był
na kwotę 2.210.222,00 zł.

Wniosek nasz uzyskał ak-
ceptację Urzędu Marszałkow-
skiego na dofinansowanie.
Partycypacja kosztów wynosi
w tym projekcie 50 %.

Zgodnie z decyzją Woje-
wódzkiego Konserwatora Za-
bytków przeprowadzone
zostały badania archeolo-
giczne wyprzedzające inwe-
stycję budowy drogi na
stanowiskach nr 22 i 23 w
Wąbrzeźnie. Koszt robót ar-
cheologicznych stanowi
kwotę – 9.613,72 zł.

Po przeprowadzonym
przetargu publicznym wyło-
niono wykonawcę wszystkich
robót budowlanych i
5.08.2011r. podpisano
umowę z Przedsiębiorstwem
Robót Drogowych DROBUD
Sp. z o.o. w Wąbrzeźnie na
kwotę 1.663.691,30 zł. W tym
dniu podpisana została także
umowa na pełnienie nadzoru
inwestorskiego z firmą RAF-
BUD na kwotę 13.900 zł.

5.08.2011 r. przekazano
Wykonawcy plac budowy. Do
30.12.2011r., zgodnie z
umową, wykonano ponad
30% całego zadania. Prace
zostały wznowione na po-
czątku 2012 roku. 30 maja
2012r. inwestycja została

odebrana.
Po okresie zimowym prace

zostały wznowione. Zgodnie
z podpisaną umową na wyko-
nanie przedmiotu zamówie-
nia, termin zakończenia robót
to 30 maja 2012 r. Roboty wy-
konane zostały w terminie i
bezusterkowo odebrane.

Zakres wykonanych
prac:

- wykonanie koryta i pod-
budowy drogi – na pow. cał-
kowitej -  4038 m2;

- wykonanie bitumicznej
nawierzchni jezdni o szer. 6.0

m, na odcinku 634 mb,   pow.
całkowita -  4038 m2;      

- wykonanie chodnika i
ścieżki rowerowej z kostki be-
tonowej  - 2606 m2;

- wykonanie skarp i nasy-
pów -  3778 m2;

- wykonanie odwodnienia
drogi – kanalizacja
deszczowa grawitacyjna Ø
300 mm o długości -  655 mb
wraz z przykanalikami do
wpustów ulicznych Ø 200
mm o długości 94 mb,  stud-
nie rewizyjne z kręgów beto-
nowych 16 szt.;

- wykonanie oświetlenia
ścieżki pieszo-rowerowej,
słupy oświetleniowe z lam-
pami - 19 szt.;

roboty towarzyszące: 
- ułożenie nawierzchni z

masy asfaltowej (warstwy
ścieralnej) na odcinku ul.
Okrężnej – 1159 m2;

- wykonanie chodnika
wzdłuż ul. Okrężnej z kostki
betonowej – 346 m2;

- wykonanie podbudowy i
ułożenie bitumicznej na-
wierzchni odcinka ul. Buko-
wej – 726 m2. 

INWESTYCJE 2012 i 2013

Ulica ks. gen. W. Kiedrowskiego 

Budowa ulicy
Bukowej
Razem z budową ulicy ks. gen. Kiedrowskiego wykonany

został 132 m odcinek ulicy Bukowej  - o szerokości 5,0 mb
z masy asfaltowej wraz z poziomym i pionowym oznakowa-
niem.

Wykonawcą robót był PRD Drobud Wąbrzeźno. Inwesty-
cja ta kosztowała – 39.753,53 zł.

Roboty zostały wykonane w terminie i odebrane
25.05.2012r.

W 2010 r. miasto złożyło wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na budowę drogi w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Do wniosku dołączona została do-
kumentacja techniczna i studium wykonalności. Na opracowaną dokumentację miasto uzyskało pozwolenie na bu-
dowę.

Uroczyste oddanie nowych ulic do użytku odbyło się 30 maja 2012 roku
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Pracownicy Miejskiego Zakładu
Komunalnego wykonują w naszym
mieście szereg remontów i moderni-
zacji. Poza remontami w szkołach i
innych jednostkach samorządowych,
firma prowadzi drobne roboty dro-
gowe, buduje, modernizuje chodniki,
place, parkingi i inne tereny komu-
nalne.

W zeszłym roku, dzięki m.in. materia-
łom wyprodukowanym w betoniarni, w
mieście przebudowano setki metrów
chodników, powstało wiele nowych
miejsc parkingowych, wybudowano i
zmodernizowano przejścia nad jeziora.

Największą ubiegłoroczną inwestycją
MZUK była budowa parkingu oraz chod-
ników na ul. Bukowej. Wybudowano tam
346 m2 nowych chodników oraz parking
na 50 miejsc o powierzchni 500 m². Po-
zostałe prace to m.in.:

- budowa chodnika o dł. 46,5 m i
szer.1,5 m na ul. Żeromskiego, 

- przebudowa wjazdu z ulicy Mickie-
wicza w ulicę Krasińskiego,

- modernizacja ok. 40 m odcinka
chodnika na ul. Matejki - zniszczona na-
wierzchnia asfaltowa zastąpiona została
kostką polbruk,

- modernizacja schodów przy ul. Że-
glarskiej – zniszczoną nawierzchnię be-
tonową zastąpili kostką polbruk o pow.
140 m2,

- budowa chodnika o długości 143 m
i  szerokości 1,1 m – 2,0 m przy boisku
sportowym Szkoły Podstawowej nr 2
(przejście nad  j. Frydek),

- budowa parkingu o powierzchni 140
m2 przy ul. Chełmińskiej – z trylinki wy-
produkowanej w betoniarni MZUK,

- modernizacja chodnika na długości
96,5 m i szerokości 1,6 m wzdłuż par-
kingu przy ul. Grudziądzkiej – wbudo-
wany został nowy krawężnik, a
zniszczoną nawierzchnię wymieniono
na kostkę polbruk,

- modernizacja chodnika na odcinku
o pow. 75 m2 na ul. Grudziądzkiej – ze-
rwano zniszczoną nawierzchnię beto-
nową i położono kostkę polbruk,

- modernizacja odcinka chodnika o
długości 10 m i szerokości 2,0 m na ul.
Jastrzębiej - 

położono nowy krawężnik i kostkę
polbruk,

- budowa miejsc postojoweych o pow.
154 m2 na ul. Grudziądzkiej (z kostki
polbruk),

- modernizacja chodnika na ul. Nie-
działkowskiego, na odcinku o długości
157 m i szerokości 2,9 m - zarwano

zniszczoną nawierzchnię asfaltową,
wbudowano nowy krawężnik i położono
kostkę polbruk (z odzysku),

- modernizacja chodnika na ul. Mic-
kiewicza (obustronnie), na odcinku o
długości 37 m i  szerokości 1,1 m,  po-
między ul. Partyzanta i ul. 1 Maja – ze-
rwano zniszczoną nawierzchnię,
wbudowano nowy krawężnik i położono
kostkę polbruk.

Jedno z ostatnich zadań MZUK w
2012 roku to modernizacja chodnika
przy ul. Tysiąclecia (obustronnie) na od-
cinku o długości około 170 m i szeroko-
ści od 1,5 – 4,0 m pomiędzy ulicą
Grudziądzką a ulicą Spokojną. Pracow-
nicy MZUK zmodernizowali też plac
apelowy w Szkole Podstawowej nr 3.
Wymienione są tam nawierzchnie placu

apelowego i alejek - w sumie o pow.
około  400 m2. Zniszczona płytka beto-
nowa zamieniana jest na kostkę pol-
bruk.

Do prac tych, poza etatowymi pra-
cownikami MZUK, kierowane były osoby
bezrobotne. Burmistrz Leszek Kawski,
dzięki porozumieniu z Powiatowym
Urzędem Pracy, na prace interwencyjne
i roboty publiczne zawarł umowy z 20
osobami. Zasilili oni nie tylko brygadę
remontową, ale wspomogli w pracach
porządkowych, przy utrzymaniu zieleni i
przy produkcji na betoniarni.

Cd. na str. 6 

Parkingi i chodniki, place, przejścia... 

Wiosną 2012r. wykonany został parking dla samochodów osobowych i chodnik wzdłuż
nowobudowanej ulicy Bukowej.

Parking na 50 miejsc, o powierzchni 500 m² - wykonany został z trylinki betonowej,
natomiast chodnik - o powierzchni 285 m², wykonano z kostki betonowej. 

Przy ul. Chełmińskiej wybudowano parking o powierzchni  110 m² dla 9 miejsc parkingowych
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Wniosek na modernizację targowiska
miejskiego złożyliśmy w sierpniu 2012
roku. Projekt dostosowany jest do zasad
określonych przez Ministerstwo Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. W jego tworzeniu
– na zaproszenie burmistrza Leszka
Kawskiego – brały udział osoby zajmu-
jące się handlem i przedsiębiorczością.

Kilkakrotne konsultacje pozwoliły na wy-
pracowanie optymalnie funkcjonalnego
targowiska.

Warunkiem przyznania dofinansowa-
nia było zachowanie definicji targowiska.
Dlatego projekt zawiera takie elementy
jak: oświetlenie, utwardzona powierzch-
nia, przyłącza do sieci wod.-kan. i elek-

troenergetycznej, miejsca parkingowe,
urządzenia sanitarne czy też odpływ
wody deszczowej. Ważnymi czynnikami
był podział przyszłego targowiska na po-
szczególne rodzaje towarów oraz wybu-
dowanie zadaszenia na minimum 50%
powierzchni.

Na naszym targowisku sektor rolno-
spożywczy zajmie 55% ogólnej po-
wierzchni, a chemiczno- odzieżowy
45%. Powierzchnia handlowa będzie
zadaszona w 62%. Teren będzie ogro-
dzony, a jego cechą szczególną będzie
brama wjazdowa – jako element charak-
terystyczny dla targowisk zmodernizo-
wanych w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013.

Zarząd Województwa Kujawsko-Po-
morskiego przyjął nasz wniosek na
„Przebudowę targowiska miejskiego
przy ul. Matejki w Wąbrzeźnie” i przy-
znał dofinansowanie w wysokości 1 mln
zł, nie więcej jednak niż 75% ostatecz-
nie poniesionych kosztów kwalifikowa-
nych. 30 stycznia 2013 roku burmistrz
Leszek Kawski podpisał umowę z mar-
szałkiem Piotrem Całbeckim na realiza-
cję tego zadania.

W kwietniu 2013 roku zakończyła się
procedura przeratgowa. Przetarg wy-
grała ASTA-BUD Sp. z o.o. z Warszawy.
Firma wykona inwestycję za
1.516.285,77 zł. Nowe targowisko zo-
stanie oddane jeszcze w tym roku.

Modernizacja targowiska

Targowisko w naszym mieście od wielu lat oczekuje na gruntowną przebudowę i modernizację. W 2011 r. pojawiła
się możliwość pozyskania dotacji na „budowę, przebudowę, remont i wyposażenie targowiska” w ramach działania
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Miasto zgłosiło przystąpienie do programu. Zecono firmie Geotechnica z Torunia dostosowanie
istniejącego projektu do wymogów programu PROW. Koszt projektu – 24.600 zł. Dokumentacja została wykonana.
Zbiorcze zestawienie kosztów dla projektowanej przebudowy targowiska określono na kwotę 2.234.503,41 zł brutto.

Wizualizacja targowiska

30 stycznia 2013 roku w Przysieku burmistrz
Leszek Kawski i skarbnik miasta Mariola Fran-
kowska podpisali  umowę z marszałkiem Piot-
rem Całbeckim na modernizację targowiska
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1 stycznia 2012 r. przejęliśmy na te-
renie całego miasta drogi wojewódzkie.
W zamian oddaliśmy pod zarząd woje-
wództwa, wybudowaną wspólnie ze Sta-
rostwem Powiatowym, obwodnicę
Wąbrzeźna. Miasto uzyskało dotację na
wykonanie remontów przejętych dróg  z
Urzędu Marszałkowskiego w kwocie
7.700.000 zł. Przejęte drogi to: 

- ul. Grudziądzka – od ul. Bocianiej do
ul. Żurawiej – od km 30,362 do km
30,865, tj. 503 mb,

- ul. Partyzanta – od ul. Mes-
twina do ul. 1 Maja – od km
31,884 do km 32,312, tj. 428
mb,

- ul. 1 Maja – od ul. Party-
zanta do drogi powiatowej nr
1715C – od km 32,312 do km
32,872, tj. 560 mb,

- ul. Kętrzyńskiego – od drogi
powiatowej nr 1715C do obwod-
nicy Wąbrzeźna – od km 32,872
do km 34,120, tj. 1.248 mb,

- ul. 1 Maja – nitka powrotna
od ul . Partyzanta do ul. Mes-
twina –  od km 0,000 do km
0,402, tj. 402 mb,

- ul. Chełmińska – od ul. Mi-
kołaja z Ryńska do ul. Górnej –
od km 30,210 do km 30,840 tj.
630 mb,

- ul. Mikołaja z Ryńska – od
ronda obwodnicy do ul. Cheł-
mińskiej –  od km 62,794 do km
63,277, tj. 483 mb.

Łącznie przejęliśmy 6,537 km
dróg, z czego 4,254 km zostanie
wyremontowanych.

Zakres prac obejmuje:
- frezowanie istniejącej nawierzchni

bitumicznej gr. śr. 4 cm – 34.474,6 m²,
- oczyszczenie mechaniczne warstw

konstrukcyjnych jezdni na powierzchni
103.428,8 m²,

- krawężniki betonowe wystające o
wymiarach 15x30 cm – 7374 mb,

- krawężniki betonowe wtopione o
wymiarach 15x25 cm – 2806  mb,

- wykonanie bitumicznej nawierzchni
jezdni dwuwarstwowo tj. (4 cm warstwa
wiążąca i 4 cm warstwa ścieralna)  na
długości  4.254 mb i łącznej powierzchni
– 34.474,6 m²,

- wykonanie chodnika i ścieżki rowe-
rowej z kostki betonowej (kostka dwuko-
lorowa), grubości 6 cm – 18.417,3 m2;

- wykonanie wjazdów i parkingów z

kostki betonowej , grubości 8 cm – 5253
m²,

- wykonanie ścieku ulicznego z kostki
brukowej betonowej w trzech rzędach -
6983 mb,

- wykonanie odwodnienia drogi – ka-
nalizacja deszczowa grawitacyjna Ø
300 mm do 400 mm o łącznej długości
– 1.412,5 mb, wraz z przykanalikami,
studniami rewizyjnymi i wpustami ulicz-
nymi,

- wykonanie oznakowania poziomego
za pomocą mas chemoutwardzalnych –
1.758,74 m²,

- ustawienie oznakowania pionowego
- 237 szt.

Roboty towarzyszące: 
Przygotowanie, zatwierdzenie przez

uprawniony organ i wprowadzenie tym-
czasowej organizacji ruchu na czas pro-

wadzenia robót budowlanych na po-
szczególnych drogach.

Po przeprowadzonym przetargu pub-
licznym podpisana została umowa o wy-
konanie robót budowlanych z firmą
Skanska S.A. z siedzibą w Warszawie.
Remont zaplanowano na lata 2012 i
2013. Powinien zakończyć się
30.10.2013r. Cała wartość kontraktu wy-
nosi 6.979.130,29 zł, w roku 2012 war-
tość wykonanych robót wyniosła
3.489.565,15 zł.

W pierwszym etapie remontom pod-
dano ulice: Grudziądzką, Chełmińską,
Mikołaja z Ryńska i 1 Maja – tzw. nitka
powrotna. W tym roku remont prowa-
dzony będzie na ulicach Partyzanta, 1
Maja, Kętrzyńskiego – do obwodnicy.

Remonty
dróg 

Ulica Grudziądzka przed i po remoncie
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Firma ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w
Sopocie wykonała w naszym mieście nowe oświetlenie.
Po skablowaniu ulicy Wolności przyszła kolej na wy-
mianę słupów oświetleniowych i likwidację sieci napo-
wietrznej, łącznie 66 słupów z nowymi oprawami. Ta
inwestycja we współfinansowaniu ze Starostwem Powia-
towym w Wąbrzeźnie kosztowała nas 600.000,00 zł
netto.

Oprócz ulicy Wolności, nowe lampy postawiono na:
Mickiewicza, Mestwina, Kukułczej, Sowiej, Strusiej, Ba-
żanciej, Łabędziej, Gen. St. Pruszyńskiego, Pod Młynik,
Strażackiej i Cisowej. Łącznie założono 100 nowych słu-
pów z oprawami oświetleniowymi.

Nowe lampy
uliczne

Parkingi i chodniki, place, przejścia... 

W 2012 roku – przy okazji remontu dróg wojewódzkich dodatkowo
wybudowano przy ul. Grudziądzkiej 3 parkingi o łącznej pow. 500 m².
W sumie powstały 33 nowe miejsca postojowe.

Przy schodach - zejście nad jezioro - na ulicy
Wodnej zamontowano poręcze.

Nowe lampy na ulicy Wolności kosztowały 600.000 zł
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6 marca 2013 roku bur-
mistrz Leszek Kawski pod-
pisał umowę na budowę
ścieżek rowerowych. Inwe-
stycję  wykona Trade Com-
pany „Delta” Sp. z o.o. z
Grudziądza.

- 22 kwietnia Firma Trade
Company „Delta” Sp. z o.o. z
Grudziądza rozpoczęła bu-
dowę ścieżek rowerowych.
Prace trwają na ulicy Gru-
dziądzkiej – mówi burmistrz
L. Kawski. – Cieszę się z tej
inwestycji i że udało się nam
zdobyć na nią dofinansowa-
nie. Podniesie ona nie tylko
poziom walorów rekrea-
cyjno-wypoczynkowych na-
szego miasta, ale przyniesie
radość, taką mam nadzieję,
z kolejnego miejsca do ak-
tywnego spędzania czasu
wolnego.  

Do przetargu na budowę
ścieżek rowerowych zgłosiło
się 16 firm. Ceny zapropono-
wane przez firmy wahały się
od ok. 1,8 mln zł do 2,9 mln

zł. Jedynym kryterium oceny
ofert była cena. Firmą, która
zdobyła 100 pkt. – maksy-
malną wartość, jest  Trade
Company „Delta” Sp. z o.o. z
Grudziądza. Firma wybuduje
nam ścieżki za 1.874.157,68
zł.

Plan budowy ścieżek ro-
werowych w Wąbrzeźnie
został podzielony na jedena-
ście odcinków. Dwa z nich
mamy już wykonane: odci-
nek nr 2 – od ul. Chełmiń-
skiej do plaży nad Jeziorem
Zamkowym – 0,871 km (wy-
konany w 2009), oraz odci-
nek nr 3: fragment ul.
Chełmińskiej do mostu nad
Jeziorem Zamkowym –
0,537 km (wykonany w
2010). Pozostałe powstaną
w tym roku i przebiegać będą
ulicami:

- odcinek nr 1 – od ul.
Chełmińskiej do ul. Strażac-
kiej o długości 0,525 km,

- odcinek nr 4 – na Wzgó-
rzu Zamkowym – 0,267 km,

- odcinek nr 5 – od ul.
Wroniej wzdłuż Jeziora Zam-
kowego do ul. Żurawiej –
1,385 km,

- odcinek nr 6 – ul. Żura-
wia – 0,245 km,

- odcinek nr 7– ul. Gru-
dziądzka – od granicy miasta
do ul. Kasztanowej – 0,830
km,

- odcinek nr 8– ul. Kaszta-
nowa – 0,170 km,

- odcinek nr 9– ul. Łabę-
dzia – od ul. Kasztanowej do
ul. Wroniej – 0,320 km,

- odcinek nr 10 – ulica
Wronia – 0,220 km,

- odcinek nr 11– od Stra-
żackiej do Wolności – 0,810
km.

Odcinki 1, 5 i 8 będą pie-
szo jezdniami, więc możliwy
tam będzie ruch samocho-
dów dostawczych i osobo-
wych. Przy ścieżce nad
jeziorem Frydek - od ul.
Chełmińskiej do ul. Wolności,
wybudowane będzie oświet-
lenie. Tam też, jak przy Je-

ziorze Zamkowym, posta-
wione będą ławeczki, po-
wstaną stanowiska dla
wędkarzy oraz tarasy wido-
kowe.  W ramach tej inwesty-
cji na plaży miejskiej stanie
nowy pomost o łącznej dłu-
gości 42,31 m i powierzchni
71,52 m2. Pomost będzie
oddany do użytku jeszcze
przed wakacjami, więc nasz
wypoczynek nad jeziorem
nie będzie zakłócony. 

Dzięki temu projektowi bę-
dziemy mieli ogólnie 6,18 km
ścieżek rowerowych. War-
tość całej inwestycji okre-
ślono na kwotę 3.904.266,28
zł. Zadanie współfinanso-
wane jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2007 –
2013. Zarząd województwa
przyznał nam wsparcie w wy-
sokości 1.999 448,25 zł. 

Ścieżki rowerowe
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Miasto złożyło wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o umieszczenie za-
dania inwestycyjnego pn. „ Budowa bo-
iska wielofunkcyjnego przy SP nr 2 w
Wąbrzeźnie” w katalogu Potrzeb Bazy
Sportowej Województwa Kujawsko –
Pomorskiego. Do wniosku dołączone
zostało Zbiorcze Zestawienie Kosztów
na kwotę 800.000,00 zł.

Po przeprowadzonych konsultacjach
z nauczycielami wychowania fizycznego
w SP 2 zlecone zostało wykonanie kon-
cepcji, a następnie dokumentacji tech-
nicznej budowy tego boiska. Projekt
wykonało biuro projektowe CONCEPT,
T. Porębny z Grudziądza. Wszystkie na-
wierzchnie boisk zaprojektowano z poli-
uretanu, są to nawierzchnie
przepuszczalne dla wody. Cały obszar
został ogrodzony płotem o wys. 3,0m,
obiekt posiada boiska do gry w piłkę
ręczną, siatkową i koszykową, a także
bieżnię do biegu na 60 metrów, skocznię
do skoku w dal i wzwyż. Od strony ulicy
Strażackiej zamontowany został pił-
kochwyt o wysokości 5,0 m. Dodatkowo
cały obiekt jest monitorowany.

Zgodnie z uchwałą  nr 28/393/10 Za-
rządu Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego z dnia 8 kwietnia 2010r. w
sprawie określenia zasad finansowania

inwestycji bazy sportowej Województwa
Kujawsko – Pomorskiego – poziom do-
finansowania ze środków budżetu woje-
wództwa wyniósł maksymalnie 30%
wartości inwestycji.

Wykonanie inwestycji zaplanowano w
latach 2011-2012. 

Do przetargu przystąpiło 10 firm bu-
dowlanych z całego kraju. Najniższą
ofertę na kwotę 749.070,00 zł złożyła
firma KASZUB Dariusz Kaszuba i ona
była wykonawcą tej inwestycji. Podpi-
sana umowa była ryczałtowa z jedno-
krotnym fakturowaniem w 2012 r.
26.07.2011r. przekazano wykonawcy
plac budowy. Koszt nadzoru inwestor-
skiego stanowi kwotę 4.900,00
zł.

Roboty prowadzone były
zgodnie z harmonogramem,
wykonano:

- roboty rozbiórkowe z de-
montażem istniejącej na-
wierzchni,

- zdjęcie humusu i roboty
ziemne,

- warstwy odsączające,
- podbudowy kamienne,
- ustawienie obrzeży,
- nawierzchnie z kostki beto-

nowej,

- nawierzchnie poliuretanowe,
- ogrodzenie terenu,
- wyposażenie boisk w urządzenia,
- monitoring.
Boisko wykonane zostało zgodnie z

dokumentacją techniczną jeszcze  w
2011 r. 19 grudnia 2011 r. dokonano od-
bioru technicznego wykonanej inwesty-
cji, przejmując od wykonawcy obiekt.
Końcowy odbiór odbył się, zgodnie z
podpisaną umową, 29 lutego 2012 r.

Całkowita wartość projektu –
763.971,15 zł. Dotacja to 30% kosztów
budowy, czyli 229.000,00 zł.

Boisko wielofunkcyjne przy SP 2
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Od 2012 roku wykonane zostały kanalizacje sanitarne
w ulicach: Mikołaja z Ryńska, Przejazdowej, Żwirki i Wi-
gury oraz w ul. Modrzewiowej. Wszystkie roboty sfinan-
sowane zostały przez Miejski Zakład Energetyki
Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji w Wąbrzeźnie. Do-
kumentację projektowo-kosztorysową na część zadań
zlecił i opłacił Urząd Miasta (ul. Przejazdowa – 10.980,00
zł, ul. Żwirki i Wigury – 22.263 zł, ul. Mikołaja z Ryńska -
3.690,00 zł).

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury,
Mikołaja z Ryńska i Przejazdowej

Wartość inwestycji około 830 tys. netto, z czego środki
własne około 208 tys. zł i pożyczka z WFOŚiGW około 622
tys. zł. Wartość brutto inwestycji wyniosła ponad 1mln 20 tys.
zł. Wykonawstwo z przetargu.

W ulicy Żwirki i Wigury wykonano 876 mb kanalizacji gra-
witacyjnej oraz 249 mb kanalizacji tłocznej wraz z tłocznią
ścieków t. Strate Avalift. Nowa sieć pozwoli 28 właścicielom
na doprowadzenie przyłączy do ich nieruchomości.  Wartość
inwestycji netto około 481 tys. zł.

W ulicy Mikołaja z Ryńska wykonano około 105,5 mb ka-
nalizacji grawitacyjnej oraz 59,5 mb kanalizacji tłocznej wraz
z tłocznią ścieków t. Strate Avalift. Wartość netto inwestycji
około 139 tys. zł. Natomiast w ulicy Przejazdowej położono
175 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 153 mb kanalizacji
tłocznej wraz z tłocznią ścieków t. Strate Avalift. Wartość
netto inwestycji około 210 tys. zł.

Modernizacja kanalizacji sanitarnej od ul. Matejki do
ul. Żeromskiego

W ramach tej inwestycji, z uwagi na zły stan kanałów sa-
nitarnych wymieniono 300 mb sieci kanalizacji sanitarnej z
rur betonowych Ø 400 na rury Ø 400 PP SN8 typ ciężki. War-
tość inwestycji wyniosła 120 tys. netto, co daje ponad 147
tys. zł brutto. Inwestycję wykonano w ramach środków włas-
nych. Firma prowadząca zadanie została wyłoniona w dro-
dze przetargu. 

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. 1 Maja
Modernizacja polegała na wymianie 11 przyłączy wodo-

ciągowych z rur ołowianych na rury PE. Dodatkowo  wymie-
niono 2 hydranty podziemne Ø 80 oraz 7 zasuw
odcinających. Wartość inwestycji wyniosła ponad 45 tys. zł

netto. Wykonano ją ze środków własnych i własną ekipą
monterów wodociągowych.

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitar-
nej w ul. Modrzewiowej i Jaśminowej

Budową tą zajęła się firma zewnętrzna, wyłoniona w prze-
targu. Koszt inwestycji to 75 tys. netto, MZECWiK pokrył go
ze środków własnych. W ramach inwestycji wykonano sieć
wodociągową 110 PVC – 286,5 mb oraz sieć kanalizacji sa-
nitarnej o długości 200 PVCU – 260,5 mb.

Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Partyzanta
Modernizacja polegała na wymianie 385 mb sieci wodo-

ciągowej z rur żeliwnych Ø 80 na rury 110 PVC oraz wymia-
nie 21 szt. przyłączy wodociągowych i 6 szt. zasuw
odcinających. Modernizacja została wykonywana  na zlece-
nie w części dotyczącej wymiany sieci wodociągowej metodą
przewiertu a w pozostałej części własną ekipą monterów
wodociągowych. Inwestycję sfinansowano z własnych środ-
ków, a jej wartość netto to ponad 60 tys. zł.

Wymiana wodomierzy wraz z nakładkami do radio-
wego odczytu na terenie miasta.

W roku 2012 MZECWiK rozpoczął wymianę wodomierzy
na wodomierze z nakładkami do radiowego odczytu. Łącznie
zamontowano 55 szt. wodomierzy jednostrumieniowych i 69
szt. wodomierzy objętościowych, na łączną kwotę około 8,5
tys. zł. W roku 2012 zakupiono program  do radiowego wy-
konywania odczytów stanów wodomierzy za kwotę około
14,5 tys. zł. Łączny koszt inwestycji to kwota około 23 tys.
netto, zadanie realizowane ze środków własnych i przy włas-
nym wykonawstwie.

Koszty realizacji ww. inwestycji w zakresie urządzeń
wodociągowo – kanalizacyjnych wyniosły ponad 1mln 209
tys. zł netto, co daje ponad 1mln 487 tys. brutto. Poza
tymi dużymi  inwestycjami, prowadzono jeszcze mniejsze,
jak chociażby: budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy
ul. Chełmińskiej 30 (około 7 tys. zł), przebudowa studni re-
wizyjnej kanalizacji sanitarnej w ul. Mikołaja z Ryńska (około
10 tys. zł) czy np. budowa odcinka kanalizacji deszczowej
przy ul. Towarzystwa Jaszczurczego (wartość około 7 tys.
zł). 

Kanalizacja: sanitarna, deszczowa,
wodna

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy
Mikołaja z Ryńska

Tłocznia ścieków na ul. Przejazdowej
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Co konkretnie w naszych propozy-
cjach:

2 maja – Dzień Flagi i Bieg Konsty-
tucji 3 Maja

Ten dzień zaczniemy od przemarszu
ulicami miasta. Uczestnicy marszu – do
udziału w nim zachęcamy wszystkich
mieszkańców – przeniosą 100-metrową
flagę. Wyruszą o godz. 14.00 z boiska
Gimnazjum nr 1. Towarzyszyć im bę-
dzie Orkiestra Dęta WDK. Przejdą
przez Plac Jana Pawła II oraz ulicami
Żołnierza Polskiego i Żwirki i Wigury na
stadion MKS Unia. Tam, po zwinięciu
flagi, zaprosimy Państwa na koncert
Orkiestry Dętej.

Zaraz po nim – o godz. 14.30 roz-
pocznie się Bieg Konstytucji 3 Maja.

W ramach imprezy odbędą się bieg
dla dzieci i młodzieży oraz bieg rekrea-
cyjny. Dystanse od 200 do 1500 m.
Udział w biegu można zgłosić pisemnie
na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul.
Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, lub
osobiście w dniu imprezy w biurze za-
wodów, na stadionie MKS Unia (ul. Ty-
siąclecia 3), do godz. 14.00.

Szczegółowe zasady udziału okre-
ślone są w regulaminie, który wraz z
kartą zgłoszenia i karteczkami do star-
tów zamieszczamy w załącznikach.
Materiały te dostępne są też we wszyst-
kich wąbrzeskich szkołach i w Urzędzie
Miasta (pokój nr 1).

Szczegółowe informacje również
pod tel. 56 688 45 18.

Regulamin XVII Biegu Konstytucji 3
Maja dostępny jest m,in. na stronie
www.wabrzezno.com oraz w Urzedzie
Miasta.

3 maja – 222. Rocznica Konstytu-
cji 3 Maja

Uroczystości rozpoczną się o godz.
12.00 mszą święta w intencji Ojczyzny.
Odprawiona będzie w kościele Matki
Bożej Królowej Polski. Po mszy

wszyscy przejdą na Plac Jana Pawła II.
Tam wysłuchamy przemówienia oko-
licznościowego burmistrza, delegacje
złożą wiązanki kwiatów pod Pomnikiem
Żołnierza Polskiego i wysłuchamy pro-
gramu patriotycznego, który zaprezen-
tują nam uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 3.

4 maja – Gra Miejska i Majówka na
Podzamczu

Sobotni majowy dzień rozpoczniemy
od ulicznej Gry Miejskiej „Podróż wokół
góry zmartwień – śladami Paula
Zecha”. Gracze wystartują o godz.
11.00 z Placu Jana Pawła II.

Gra oparta jest na autentycznych
wydarzeniach z biografii Paula Zecha i
jego pobytu w Wąbrzeźnie. Uczestnicy
otrzymają karty gry, niezbędne mate-
riały oraz wskazówki do rozwiązania
zadań, które napotkają na drodze do
mety. Wygra ten, kto pierwszy pozna
wszystkie jej tajemnice. Gra łączy
dobrą zabawę z poznawaniem historii i
może być okazją do odkrycia tego,
czego jeszcze nigdy nie zauważyliśmy
w Wąbrzeźnie. Jej organizatorem jest
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności
Społeczno-Artystycznej w Toruniu,
które otrzymało grant Burmistrza Wąb-
rzeźna w ramach konkursu dla organi-
zacji pozarządowych.

Na Majówkę zapraszamy na Pod-
zamcze na godz. 14.00. Czekać tam

będzie na nas sporo atrakcji. Na par-
kingu – przed wejściem na teren amfi-
teatru – odbywać się będzie Kiermasz
Ogrodniczy. Tam nie tylko będziemy
mogli zrobić zakupy, ale i też poznać
nowinki z branży ogrodniczej. Komenda
Powiatowa Policji  zaprosi nas na pokaz
tresury psów. Zobaczymy go na „Mal-
cie”.

W planie jest też wspólne grillowa-
nie. Na Podzamczu  stanie duży grill.
Będzie można kupić sobie kiełbaski czy
inne przysmaki. Można też przynieść
własnego grilla i przy nim spędzić czas
z bliskimi. Prosimy tylko o zachowanie
ostrożności z ogniem i zostawienie  po
sobie porządku na miejscu pikniku.

Przez cały czas głośno i gwarno bę-
dzie na scenie amfiteatru. Najpierw
poznamy laureatów Gry Miejskiej oraz
konkursu „Wąbrzeźno – przyjazne
wody”. Potem kibicować będziemy na
turnieju siłacza, obejrzymy pokaz Wąb-
rzeskiego Klubu Sportów i Sztuk Walki,
weźmiemy udział w konkursach „O bez-
pieczeństwie z wąbrzeską Policją”. Ca-
łość przeplatana będzie występami
klauna, iluzjonisty oraz zabawami dla
dzieci. Wieczorem zagrają dla nas roc-
kowy zespół – The Millers z Syke oraz
zespół country – Drink Bar z Torunia.
Koncerty te zakończą naszą majówkę.

Już dzisiaj życzymy Państwu dobrej
i spokojnej zabawy. Do zobaczenia na
Majówce!

Szczegółowy program na str. 11

Majówka
2013

Przed nami wyczekiwany majowy weekend – czas relaksu i okazja do nabrania sił i naładowania energii. Część z
nas wyjedzie poza miasto, wielu spędzi czas z rodziną i znajomymi na grillowaniu czy spacerach. Część, niestety,
będzie musiała pracować.

Pomysłów na spędzenie weekendu zapewne jest sporo i wszyscy liczymy na to, że będzie on ciepły i słoneczny.
Jak zwykle i my mamy dla Państwa propozycje na majowe dni. Przy pomocy i współpracy wielu osób i instytucji
przygotowaliśmy program na 3 dni. Są w nim m.in. uroczystości patriotyczne, imprezy sportowe, pokazy, koncerty,
wspólne  grillowanie czy np. kiermasz ogrodniczy.
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Absolutorium dla Burmistrza

Na sesji 24 kwietnia 2013
roku radni jednomyślnie
udzielili burmistrzowi Lesz-
kowi Kawskiemu absoluto-
rium z wykonania budżetu
za 2012 rok. Dziękowali mu
za gospodarność i dobre
zarządzanie.

Sesja absolutoryjna to
jedno z ważniejszych obrad w
roku i zawsze budzi pewne
emocje. Radni uchwalają bu-
dżet, a potem kontrolują i
oceniają jego wykonanie
przez burmistrza. Jeżeli
uznają, że został on wyko-
nany dobrze, udzielają bur-
mistrzowi absolutorium.
Praca burmistrza Leszka
Kawskiego została oceniona
przez radnych bardzo pozy-
tywnie. Potwierdzeniem nie
jest tylko jednomyślność przy
głosowaniu nad uchwałą w
sprawie udzielenia absoluto-
rium, ale i wypowiedzi rad-
nych w czasie debaty
budżetowej. Podkreślano w
nich, że miasto po raz pierw-
szy od ośmiu lat zmniejszyło

swoje zadłużenie, że wskaź-
nik zadłużenia z ok. 60%
spadł do ok. 53%, że w rozli-
czeniu zamiast długu poja-
wiła się nadwyżka
budżetowa. – Bardzo pozy-
tywnie oceniam też prowa-
dzone w mieście inwestycje –
mówił radny Kazimierz Przy-
było. –  Uważam, że był to
udany rok, miasto pozytywnie
zmieniło się w stosunku do
poprzedniego. Należy rów-
nież podkreślić, że inwestycje
te są nie tylko dobrze prowa-
dzone, ale i też dobrze rozli-
czane. Potwierdziła to każda
dotychczasowa kontrola w
Urzędzie. To bardzo ważne,
że nie musimy zwracać ża-
dnych pieniędzy z rozliczeń
dofinansowań, jak to musi
robić wiele gmin – dodał K.
Przybyło.  Miasto jest jednym
placem budowy – mówili jesz-
cze radni –  z każdej strony
coś się zmienia w naszej in-
frastrukturze i będzie zmie-
niać się nadal. Już ruszyła
budowa ścieżki rowerowej,
za chwilę  będziemy mieć

nowe targowisko. Wiele jesz-
cze jest potrzeb – zaznaczali
radni – ale, działania inwesty-
cyjne, posunięcia finansowe
czy organizacyjne – jak np. w
sprawie basenu – znalazły
uznanie wszystkich przyby-
łych na sesję radnych.

- Wynik tej sesji nie jest
wyłącznie moją zasługą –
mówi burmistrz L. Kawski. –
Przyczynili się do niego
wszyscy pracownicy Urzędu,
jednostek organizacyjnych,
spółek, szkół, przedszkola.
Dziękuję im za to. Szczegól-
nie dziękuję skarbnik miasta
Marioli Frankowskiej – za jej
doskonałe, fachowe prowa-
dzenie finansów. Radnym za
to, że zawsze mogę szczerze
i rzeczowo rozmawiać z nimi
na każdy temat dotyczący na-
szego miasta. Cieszę się, że
obdarzyliście mnie swoim za-
ufaniem i bardzo za to dzię-
kuję.

Rozliczenie finansów i bu-
dżetu za ubiegły rok nie były
jedynymi punktami programu
sesji. Radni podjęli też

uchwałę o udzieleniu dofinan-
sowania w wysokości 7 tys. zł
na działalność Wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego,
która prowadzona jest przez
Wąbrzeskie Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski. Ponadto wyrazili
zgodę na nieodpłatne  prze-
jęcie nieruchomości na rzecz
naszego miasta od Polskich
Kolei Państwowych oraz
Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Przejęcie tych nieru-
chomości niezbędne jest do
przeprowadzenia moderniza-
cji ulicy 1 Maja, budowy par-
kingu oraz ścieżki
pieszo-rowerowej. Radni
przyjęli też sprawozdanie z
realizacji programu współ-
pracy Gminy Miasto Wąb-
rzeźno z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność
pożytku publicznego za rok
2012.

Jak wyglądały finanse
miasta? - str. 13
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Dochody budżetu miasta w latach 2011 - 1012

Wydatki na opiekę społeczną
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Wydatki na Pływalnię

Wydatki na oświatę

Wydatki na administrację Urzędu Miasta

Wydatki budżetu ogółem

Dotacje dla organizacji pozarządowych
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19 kwietnia br. burmistrz Leszek
Kawski i wiceprzewodniczący Rady
Miasta Bolesław Künstler odebrali
nagrodę główną oraz wyróżnienie w
Konkursie 3P. Uroczysta gala fina-
łowa odbyła się w Warszawie.

Konkurs 3P, przeprowadzony w ra-
mach projektu systemowego Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, ma
na celu popularyzację formuły partner-
stwa publiczno – prywatnego oraz wy-
kształcenie dobrych praktyk w zakresie
przygotowania, realizacji oraz zarządza-
nia przedsięwzięciami ppp. W pierwszej
edycji tego konkursu – projekt Wąb-
rzeźna na budowę wielorodzinnego bu-
dynku mieszkalnego w ramach ppp
znalazł uznanie jury.

Do konkursu zgłoszonych zostało 10
projektów z całej Polski. Wszystkie zdo-
były wyróżnienie. Cztery spośród nich
otrzymały nagrody główne. W gronie
laureatów znalazło się również nasze
miasto. Nagrodą główną jest uzyskanie
darmowego, kompleksowego wsparcia
doradczego: prawnego, ekonomicznego
i technicznego na etapie przygotowania
przedsięwzięcia oraz wyboru partnera
prywatnego. Ze wsparcia będziemy
mogli korzystać do końca października
2014 roku.

Uznanie jury zdobyły projekty:

Przebudowa i rozbudowa Szpitala
Św. Michała Archanioła w Łańcucie –
przedsięwzięcie zgłoszone przez Cen-
trum Medyczne w Łańcucie,

Remont Rynku w Koźlu z ulicami
przyległymi– przedsięwzięcie zgłoszone
przez gminę Kędzierzyn-Koźle,

Budowa budynku mieszkalno-usługo-
wego przy ulicy Mieszka I w Pleszewie
– przedsięwzięcie zgłoszone przez
miasto i gminę Pleszew,

oraz nasz – Budowa budynku miesz-
kalnego w formule ppp.

- Realizacja inwestycji w ramach part-
nerstwa publiczno – prywatnego w Pol-
sce jest mało popularna. Brak jest
przykładów, modelowych rozwiązań czy
wskazówek – jak skutecznie i bezpiecz-
nie prowadzić zadania w ramach ppp.
Dlatego też przeprowadzenie procedury
wdrożenia ppp przy fachowej pomocy
będzie nieodzowne – mówi burmistrz
Leszek Kawski. – Nieodpłatna pomoc
prawna, którą zapewnił nam udział w
Konkursie 3P – jest dla nas bardzo
cenną nagrodą.

Wąbrzeźno wśród laureatów

W piątek 26 kwietnia 2013r. we wszystkich szkołach
ponadgimnazjalnych tegoroczni maturzyści żegnali się
ze szkołą.

Akademie na zakończenie roku szkolnego w klasach matural-
nych odbyły się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych w po-
wiecie wąbrzeskim. Udział w nich wzięli nie tylko uczniowie,
nauczyciele i dyrekcje, ale i rodzice oraz  przedstawiciele władz lo-
kalnych. Uroczystość ta była okazją do uhonorowania abiturientów
przede wszystkim za wysokie wyniki osiągnięte w nauce, sporcie
czy w innych dziedzinach życia szkolnego. Jak każdego roku, na-
grody najlepszym uczniom z Wąbrzeźna przyznał również bur-
mistrz. Tegorocznymi laureatami Nagrody Burmistrza Leszka
Kawskiego za bardzo dobre wyniki i wzorowe zachowanie zostali:

Anna Dorota Urbańska (na zdjęciu) – absolwentka Liceum
Ogólnokształcącego im. Zygmunta Działowskiego w Wąbrzeźnie;

Przemysław Kosiński – absolwent Zespołu Szkół Zawodowych
w Wąbrzeźnie

oraz Julia Rygielska – absolwentka Zespołu Szkół we Wroniu.
- W piątek odebraliście świadectwa szkolne, a niebawem odbie-

rzecie świadectwa maturalne i zamkniecie jeden z ważniejszych
etapów swojego życia – mówi burmistrz Leszek Kawski. - Niech te
dotychczasowe osiągnięcia będą dla Was źródłem satysfakcji i za-
powiedzią przyszłych równie dobrych wyników. Gratuluję Wam i
Waszym rodzicom oraz nauczycielom, którzy doprowadzili Was do

dzisiejszego sukcesu. Na egzaminie maturalnym życzę  prostych
pytań i jasnych odpowiedzi, polotu, siły i wytrwałości. Pamiętajcie,
że robicie to tylko dla siebie. Teraz decydujecie o swoim przyszłym
życiu.

Najlepsi

Od lewej: przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, Bożena Lublińska-
Kasprzak - prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Bolesław
Künstler - wiceprzewodniczący Rady Miasta Wąbrzeźno, przedstawiciele
samorządu Pleszewa, Ewa Stawska - Bąk - wiceprezydent miasta Kędzie-
żyn - Koźle, Stanisław Gwizdak - burmistrz Łańcuta i Leszek Kawski - bur-
mistrz Wąbrzeźna



Monitor                                                                                                                                                                                 17

Burmistrz Leszek Kawski zaprasza do udziału w kon-
kursie pn. „Najpiękniejszy ogródek Wąbrzeźna – edycja
2013”. Zgłoszenia przyjmowane będą od 2 maja.

- Każdy ogród jest wyjątkowy i ma swój niepowtarzalny
charakter, swoją historię – mówi burmistrz Leszek Kawski. –
Ładnie urządzony i zadbany podnosi walory estetyczne na-
szej posesji, naszego miasta. Często jest naszym miejscem
azylu i wypoczynku. Zachęcam do pokazywania takich
miejsc, aby podzielić się z nami pomysłami i rozwiązanymi,
które mogą sprawić, że nasz ogród czy kawałek zielonego
miejsca stanie się ciekawy i piękny.

- Konkurs „Najpiękniejszy ogród Wąbrzeźna” zostanie
przeprowadzony w trzech kategoriach: ogród przed domem
mieszkalnym jednorodzinnym, ogród przed domem wieloro-
dzinnym oraz ogród wewnętrzny i podwórkowy (patio, dzie-
dziniec dekoracyjny). W poszczególnych kategoriach zostaną
przyznane atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II i III
miejsca oraz za uzyskanie certyfikatu „Złoty ogródek Wąb-
rzeźna” – informuje Eliza Wojnowska-Tywanek z Wydziału
Rozwoju Miasta.

Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane od 2 do 31
maja 2013 roku. Można zgłosić ogródek swój lub sąsiada.
Każdy może wytypować jeden ogród. Propozycje należy kie-
rować do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Wąb-
rzeźno, przy ul. Wolności 18 (pokój nr. 15). Najpiękniejsze
ogrody Wąbrzeźna poznamy jesienią, najpóźniej do
20.10.2013r.

W tym roku zmodyfikowano dotychczasowy regulamin.
Przede wszystkim doszła trzecia kategoria konkursu – ogród
wewnętrzny i podwórkowy. Nie będzie już wyróżnień specjal-
nych ani tytułu Platynowy Ogród. Zmieniły się zasady przy-
znawania certyfikatu Złoty Ogródek. Od tegorocznej edycji
certyfikat  będzie mógł otrzymać ogród, który trzykrotnie zaj-
mie pierwsze miejsce w konkursie.

Szczegóły udziału w konkursie i kryteria ocen, jakie będą
stosowane przez komisję określone są w regulaminie. Jego
treść oraz druk zgłoszenia dostępne są w Wydziale Rozwoju
Miasta oraz na stronie wwwwabrzezno.com.

Szczegółowe informacje na temat konkursu – Wydział
Rozwoju Miasta, tel. 56 688 45 14 lub 56  688 45 40.

Najpiękniejszy ogródek
Wąbrzeźna – edycja 2013

Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił
zażalenie Małgorzaty Stempki. 

Pani Małgorzata Stempka – kandy-
datka na radną w ostatnich wyborach
uzupełniających w Wąbrzeźnie wniosła
protest wyborczy. Opierając się na art.
58 ust. 1 Ordynacji wyborczej twierdziła,
że burmistrz popełnił przestępstwo,
umieszczając w spisie wyborców osobę
nieuprawnioną do głosowania. Konkret-
nie chodziło o to, że Radosław Kędzia –
według ówczesnej kandydatki na radną
oraz osób ją w tym wspierających –
mając dom poza granicami miasta nie
miał prawa znaleźć się w spisie wybor-
ców i startować w uzupełniających wy-
borach samorządowych.

11 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy
w Toruniu oddalił protest wyborczy.
Stwierdził – na podstawie ustalenia
stanu faktycznego – że miejscem za-
mieszkania Radosława Kędzi jest Wąb-

rzeźno, bo „tam koncen-
truje się jego aktywność
zawodowa i rodzinna”,
bo „centrum życiowe Ra-
dosława Kędzi znajduje
się w Wąbrzeźnie”. Tym
samym ani burmistrz, ani
występujący w tej spra-
wie Radosław Kędzia nie
popełnili żadnego prze-
stępstwa. Od tego posta-
nowienia M. Stempka
złożyła zażalenie. Sąd
Apelacyjny w Gdańsku
całkowicie podzielił sta-
nowisko Sądu Okręgo-
wego. W uzasadnieniu
swojej decyzji zaznaczył fakt, że postę-
powanie nie tylko nie potwierdziło twier-
dzeń skarżącej, ale również nie
potwierdzili ich świadkowie wskazani
przez nią. Stwierdził też, że „Argumenty
zażalenia zmierzające do podważenia

zasadności zaskarżonego postępowa-
nia stanowią w istocie bezpodstawną
polemikę z prawidłowymi wnioskami wy-
prowadzonymi przez Sąd pierwszej in-
stancji”.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego
wydane zostało 17 kwietnia 2013 roku.

Protest wyborczy oddalony
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Przy pomniku ofiar dwóch totalitaryz-
mów w Brudzawkach, na dorocznej uro-
czystości religijno - patriotycznej spotkali
się samorządowcy, przedstawiciele władz
państwowych i wojewódzkich, duchowień-
stwa, służb mundurowych, reprezentanci
Rodzin Katyńskich. Nasz samorząd repre-
zentowali zastępca burmistrza Wojciech
Bereza, sekretarz miasta Dorota Stempska
i dyrektor Gimnazjum nr 1 Aleksandra Kli-
mek.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem
pieśni patriotycznych. Po nim odbyła się
msza święta, której przewodniczył ks. ka-
nonik płk Zenon Surma.  Po liturgii odczy-
tany został apel poległych, a po nim

uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i za-
palili znicze pod dębami symbolizującymi
pamięć ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar
katastrofy smoleńskiej. Asystę honorową
uroczystości zapewniła Kompania Hono-
rowa Wojska Polskiego z Chełmna oraz or-
kiestra wojskowa z Torunia.

Dzień ten był okazją też do podzięko-
wania wójtowi gminy Książki Jerzemu Pol-
cynowi za szczególną dbałość o miejsca
pamięci narodowej i podtrzymywanie pa-
mięci o ludziach, którzy oddali życie za
naszą Ojczyznę. J. Polcyn uhonorowany
został Złotym Medalem Opiekuna Miejsc
Pamięci Narodowej oraz medalem pamiąt-
kowym UKW Casimirus Magnus.

W piątek, 26 kwietnia 2013 roku oddaliśmy hołd ofiarom II wojny
światowej, Katynia i katastrofy smoleńskiej.

Oddaliśmy hołd

26 kwietnia w wąbrzeskiej bibliotece od-
było się kolejne spotkanie uczestników pro-
jektu grantowego „Moja biblioteka – mój
czas”.

Tym razem były to warsztaty plastyczne, których
tematem było tworzenie kronik i albumów rodzinnych,
elementy liternictwa i zdobienia oraz ogólne zasady
projektowania tego rodzaju rodzinnej dokumentacji.

Zajęcia prowadziła zaprzyjaźniona z biblioteką ar-
tystka malarka z Dębowej Łąki, pani Cecylia Szymań-
ska, która zaprezentowała przykładowe kroniki i
pamiątkowe albumy, a przede wszystkim podzieliła
się tajnikami swej wiedzy i zapewniła, że każdy może
odkryć w sobie różnorodne talenty. Podkreślała rów-
nież, jak bardzo istotne jest gromadzenie pamiątek
rodzinnych, zdjęć oraz zachowywanie ich dla następ-
nych pokoleń.

Biblioteka zakupiła wiele materiałów plastycznych,
które z pewnością przydadzą się do dekoracji albu-
mów. Mamy nadzieję, że wszyscy będziemy mogli
obejrzeć piękne prace, będące zwieńczeniem całego
projektu.

Już wkrótce – w maju –  zorganizowane będzie
spotkanie wyjazdowe, a uczestniczki projektu będą
miały okazję spotkać się z pisarką i dziennikarką Ka-
tarzyną Rodziewicz (z tych Rodziewiczów) w jej pięk-
nym Dworze Marzeń w Sielcach koło Żnina. Ona
również zajmuje się dokumentowaniem historii swego
rodu, próbując ocalić od zapomnienia cenne, także
pod względem historycznym, pamiątki.

Moja biblioteka 
– mój czas

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wy-
stawy fotograficznej Czesława Rekowskiego
pt. „Przyroda ziemi wąbrzeskiej z lotu ptaka”,
które odbędzie się 9.05.2013 r. o godz. 17.30
w Wąbrzeskim Domu Kultury (ul. Wolności
47).

- Zapraszamy do WDK 9 maja na godz. 17.30 –
mówi Gizela Pijar, dyrektor WDK. – Podczas wystawy
wyświetlone zostaną filmy pt. „Wąbrzeźno – nasze
miasto”, „Mini Wąbrzeźno” oraz „Lot wzdłuż Drwęcy”.
Realizatorami filmów są Studio SFC Marcina Zdu-
niaka i Czesław Rekowski. 

Z lotu ptaka

W maju Pływalnia Miejska czynna będzie:
1 maja w godz. 14.00 – 22.00, z przerwą dla

klientów indywidualnych w godz. 17.30 – 20.30
2 maja w godz. 7.00 – 22.00
3 maja w godz. 14.00 – 22.00
30 maja w godz. 14.00 do 22.00
W pozostałe dni codziennie od 7.00 do 22.00 

Basen w maju

Laureaci
W roku szkolnym 2012/2013

troje uczniów Gimnazjum nr 1 w
Wąbrzeźnie uzyskało tytuły lau-
reatów wojewódzkich konkur-
sów przedmiotowych
organizowanych przez Kujaw-
sko Pomorskiego Kuratora
Oświaty. 

To zaszczytne miano zdobyli
– Wiktor Godlewski, który uzys-
kał tytuł laureata z dwóch  przed-
miotów biologii i chemii, Maja
Matuszewska – także podwójna
laureatka, z języka niemieckiego i geo-
grafii, oraz Maciej Czarnecki, który
swój laur wywalczył z historii. W środę
na uroczystej gali, która odbyła się w
Toruniu, laureaci odebrali z rąk Kura-
tora Oświaty Anny Łukaszewskiej pa-
miątkowe statuetki oraz dyplomy. Tytuł
laureata to nie tylko splendor, ale i wy-
mierne korzyści. Przysługuje im zwol-
nienie z odpowiedniej części egzaminu
gimnazjalnego, ocena celująca na

świadectwie ukończenia szkoły z da-
nego przedmiotu oraz przyjęcie w
pierwszej kolejności do wybranej
szkoły ponadgimnazjalnej. Uczniowie
do konkursów przygotowywali się pod
kierunkiem nauczycieli: biologii – Ilony
Czarneckiej, chemii – Ewy Sajkowskiej,
geografii – Małgorzaty Walasek, języka
niemieckiego – Beaty Szewc, historii –
Małgorzaty Rutkowskiej

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Od lewej: M. Czarnecki, M. Matuszewska,
W. Godlewski
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Projekt przewiduje przeszkole-
nie, a następnie zatrudnienie w ra-
mach robót publicznych czterech
osób długotrwale bezrobotnych z
Wąbrzeźna. Osoby te, pod nadzo-
rem Regionalnego Wąbrzeskiego
Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego Sp. z o.o., przeprowadzą
w 2014 r. remont w budynków przy
ul. 750-lecia 22 i ul. Matejki 37. W
ramach zadania m.in. wymienione
zostaną stolarka okienna, drzwiowa
i poszycie dachowe. Przeprowa-
dzona zostanie również termoizola-
cja. Jeszcze w tym roku w ramach
szkoleń położone zostaną okładziny
na schodach zewnętrznych do bu-
dynku przy ul. 750-lecia oraz wyre-
montowana zostanie klatka
schodowa przy ul. Matejki 37.

Całkowita wartość projektu wy-
nosi ponad 178 tys. zł, z czego 118
tys. zł stanowi kwota dotacji. Pozos-
tałe środki pochodzić będą z bu-
dżetu Powiatowego Urzędu Pracy w
Wąbrzeźnie i budżetu Gminy Miasto
Wąbrzeźno. Projekt realizowany bę-
dzie przez Gminę Miasto Wąb-
rzeźno w partnerstwie z
Powiatowym Urzędem Pracy w
Wąbrzeźnie, Miejskim Ośrodkiem

Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie
oraz Regionalnym Wąbrzeskim To-
warzystwem Budownictwa Społecz-
nego Sp. z o.o.

Dotacja została przyznana w ra-
mach programu Ministra Pracy i Po-
lityki Społecznej „Aktywne Formy
Przeciwdziałania Wykluczeniu Spo-
łecznemu” pn. „Gminne programy
aktywizacji społeczno – zawodowej
na rzecz budownictwa socjalnego”.

To już trzecie zadanie, które bę-
dzie wykonane w ramach tego pro-
gramu. Pierwsze realizowaliśmy w
latach 2011 – 12. Drugie jest jesz-
cze w trakcie.  Dzięki temu progra-
mowi szkolenie przeszło 12 osób, z
których osiem zatrudniono na okres
sześciu miesięcy. Z grupy tej 1 oso-
bie przedłużono umowę o pracę na
kolejne 3 miesiące. Po zakończeniu
drugiego zadania – kolejna osoba
będzie miała przedłużoną umowę  -
tym razem o 6 miesięcy. 

Osoby biorące udział w progra-
mie pracowały przy remontach ko-
munalnych budynków mieszkalnych
przy ul. Wolności 37, ul. Dolnej 12,
obecnie wykonują remont  budynku
przy ul. Niedziałkowskiego 16.     

Po raz kolejny burmistrz Leszek Kawski uhonoruje wy-
różniające się osoby i instytucje w naszym mieście. Te-
goroczne Statuetki Burmistrza będą wręczane 8 czerwca
2013 roku w czasie obchodów Dni Wąbrzeźna.

Te prestiżowe nagrody przyznawane są w kategoriach:
Mecenas Kultury i Sportu, Lider Przedsiębiorczości oraz
Aktywny Obywatel/Aktywna Organizacja. Burmistrz może

również przyznać Nagrodę Specjalną. Ubiegać się o nie
mogą osoby, które mają na swoim koncie wartościowe doko-
nania w istotnych obszarach działalności publicznej.

Wnioski o przyznanie Statuetek mogą składać jednostki
samorządowe, organizacje pozarządowe, osoby prawne,
osoby fizyczne. O wyborze kandydatur zdecyduje Kapituła
Konkursowa, powołana przez burmistrza. Więc, jeżeli znacie
Państwo osoby lub wiecie o instytucjach, które aktywnie dzia-
łają na rzecz Wąbrzeźna, zgłaszajcie ich kandydatury. Na re-
komendacje czekamy do 15 maja. Formularz wniosku oraz
regulamin przyznawania Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna za-
mieszczamy poniżej. Materiały dostępne są również w Wy-
dziale Rozwoju Miasta, znaleźć je można też na naszej
stronie pod banerkiem „Formularze do pobrania”.   

Statuetki Burmistrza zostaną przyznane po raz dziesiąty.
Laureatami ubiegłorocznych są: Aleksandra Bacińska i Ste-
fania Smoleńska – Nagroda Specjalna; Ryszard Lewalski –
Lider Przedsiębiorczości; Zbigniew Izdebski – Mecenas Kul-
tury i Sportu; Czesław Rekowski – Aktywny Obywatel; Stowa-
rzyszenie Amazonek – Aktywna Organizacja. 

Regulamin i wnioski dostępne są na stronie www.wab-
rzezno.com oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta

Szansa na pracę
118.000 zł dostaniemy na realizację zadania publicznego pn. „Re-

montujemy gminny zasób mieszkaniowy w Wąbrzeźnie w ramach
robót publicznych”.

Statuetki Burmistrza

Dzieci z Przedszkola Miejskiego „Bajka” wy-
stąpiły na Festiwalu Tanecznym pn. „Pląsy Przed-
szkolaków”.

Impreza odbyła się 24 kwietnia w Brodnicy. Przed-
szkolaki z koła tanecznego pojechały na nią wraz z Jolą
Chrzanowską i Mirką Szuberlą – nauczycielkami pro-
wadzącymi zajęcia taneczne. – Dzieci wystąpiły w dwu
tańcach: „The Boy Does Nothing” oraz „Węże”. Na tę
okazję zostały uszyte nowe stroje, w których przedszko-
laki pięknie się prezentowały. Występ bardzo podobał
się widzom, którzy długo oklaskiwali reprezentację z
Wąbrzeźna. Przedszkole otrzymało dyplom za udział w
imprezie, a nauczycielki – podziękowania od organiza-
torów za przygotowanie tancerzy. Dla każdego dziecka
były też niespodzianki – pluszowe maskotki – informuje
Bożena Bereza. – „Bajka” od wielu już lat bierze udział
w Festiwalu w Brodnicy, co jest świetną okazją, by szer-
szemu gronu pochwalić się działalnością koła tanecz-
nego i pokazać, jak wiele potrafią 5- i 6-latki
uczestniczące w zajęciach dodatkowych pod kierun-
kiem zaangażowanych w to przedsięwzięcie nauczycie-
lek.

Przedszkolaki 
na festiwalu
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