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8 czerwca poznaliśmy laureatów tegorocznych Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna. Wśród nagrodzonych są osoby pry-
watne i instytucje.
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Wakacje
No i stało się. W końcu utę-

sknione wakacje. Dzisiaj za-
brzmiał ostatni dzwonek,
rozdano świadectwa i można ko-
rzystać z „wolności”.

Pomysłów na spędzenie tych
dwóch miesięcy zapewne jest
wiele. Wyjazdy z rodziną  i przyja-
ciółmi, obozy, kolonie  czy inne wy-
prawy. Wybór ofert jak zawsze jest
duży, a z których skorzystają
dzieci, zwykle zależy od zasobno-
ści portfela rodziców. Każdego
roku w puli tych wszystkich propo-
zycji są również te przygotowane
przez nasze placówki oświatowe i
kulturalne.

Najatrakcyjniejsze z nich to wy-
jazdy na obóz harcerski, kolonię
zuchową, obóz wędrowny i obozy
sportowe. Nasi uczniowie będą na
nich spędzać czas w Giżycku, Sę-
pólnie Kajeńskim, deptać będą
Góry Świętokrzyskie, Stołowe i
Góry Złote. Na półkoloniach w
Przedszkolu Miejskim „Bajka”
cześć wakacji spędzą dzieci od 3
do 7 roku życia, a w Wąbrzeskim
Centrum Profilaktyki, Terapii i Inte-
gracji Społecznej dzieci ze szkół
podstawowych. Oferty te przygoto-
wane są głównie  na lipiec.

Na atrakcyjne spędzenie czasu
– szczególnie w dni deszczowe i
chłodne, można liczyć również w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece
Publicznej, Wąbrzeskim Dom Kul-
tury czy też  Pływalni Miejskiej.

Biblioteka cykl zajęć, które
przeprowadzi pod hasłem „Biblio-
teczni detektywi”, rozpocznie 15
lipca. Przez prawie dwa tygodnie w
tej placówce będą wyświetlane
filmy, prowadzone będą konkursy,
gry i zabawy, dzieci uczyć się będą
wykonywania prezentacji multime-
dialnych. Będą też bal i zajęcia ku-
linarne.

WDK proponuje zajęcia w ra-
mach programu „Wolontariat stu-
dencki”,  warsztaty filmowe,
taneczne i inne zajęcia prowa-
dzone przez animatorów kultury.
Realizować też będzie program
pn. „Wokół nas”. Pierwsze  waka-
cyjne spotkanie w WDK – 8 lipca.

Niespodziankę dla dzieci i mło-
dzieży ma też Pływalnia Miejska.
Co prawda początek wakacji to dla

tej placówki czas na przerwę tech-
niczną, ale – jak zapowiada prezes
MZECWiK – nie będzie ona trwała
zbyt długo. Ruszy prawdopodob-
nie już 15 lipca. Jedną z niespo-
dzianek, którą już dzisiaj możemy
ujawnić, będzie możliwość spędze-
nia wielu godzin w Pływalni za
cenę jednej.

- Wszystkim dzieciom – i tym
kilku, i tym -nastoletnim, ży-
czymy udanych, wesołych, peł-
nych przygód i przede
wszystkim bezpiecznych waka-
cji. Bawcie się dobrze i odpoczy-
wajcie, bądźcie ostrożni i
zachowujcie rozwagę. Dobrego
czasu i wielu słonecznych dni.

W numerze m.in.: o
pierwszym dogtrek-
kingu, Dniach Wą-
brzeźna, inwestycjach i
remontach, sukcesach i
porażkach sportowców
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Statuetkę w kategorii – Mecenas
Kultury Statuetkę Burmistrza otrzy-
mała: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Witalisa Szlachcikow-
skiego w Wąbrzeźnie. Nagrodę ode-
brały dyrektor Aleksandra Kurek i
Grażyna Chmiel.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Pub-
liczna od kilkunastu lat systematycznie
poszerza swoją ofertę oraz inicjuje inne
formy promujące czytelnictwo. Od 10
lat organizuje konkurs „Wyprawy lite-
rackie dla osób niepełnosprawnych”.
Realizuje wiele projektów, jak np. Bib-
lioteczna Akademia Malucha, Młodzi
dla Młodych, Biblioteczne Spotkania
Familijne, Wąbrzeska Jesień Literacka,
Dyskusyjne Kluby Książki; spotkania in-
tegracyjne i wielopokoleniowe „Czyta-
nie zbliża”, Klub 50+. Prowadzi
warsztaty z młodzieżą gimnazjalną i po-
nadgimnazjalną, organizuje spotkania
ze znanymi twórcami, pisarzami i artys-
tami. Szczególnie aktywnie angażuje
się w promocję lokalnych twórców, nie
tylko literackich. Popularyzuje historię i
współczesność ziemi wąbrzeskiej oraz
regionalne zbiory biblioteczne. Organi-
zuje również wystawy przypominające
o ważnych wydarzeniach, jak m.in. Rok
Czochralskiego, Dni Kopernikańskie,
Dzień Książki. Jak żadna inna biblio-
teka w regionie gromadzi, przechowuje
i udostępnia materiały regionalne, a za
pośrednictwem Miejskiej Telewizji Kab-
lowej informuje o najważniejszych wy-
darzeniach literackich. Poprzez
konkursy literackie propaguje zamiło-
wanie do słowa pisanego wśród
wszystkich mieszkańców. Tak szerokie
spektrum działalności Miejskiej i powia-
towej Biblioteki Publicznej im. Witalisa
Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie, nie
byłoby możliwe, gdyby nie zaangażo-
wanie wszystkich pracowników pla-

cówki z panią dyrektor Aleksandrą
Kurek na czele.

W kategorii – Mecenas Sportu
Statuetkę Burmistrza otrzymał:
Marek Rumiński – właściciel Zakładu
Stolarskiego MAREK RUMIŃSKI.

Marek Rumiński od ponad 15 lat
wspomaga finansowo i rzeczowo dzia-
łalność Miejskiego Klubu Sportowego
„UNIA” Wąbrzeźno. Jak zostało wska-
zane w rekomendacji, „Pan Marek jest
osobą bardzo czułą na problemy Klubu.
Nigdy nie odmówił pomocy, nawet w
okresach nie najlepszej koniunktury
gospodarczej”.

Firma „RUMIŃSKI” istnieje na rynku
od 1991 r. Na początku swojej działal-
ności zajmowała się świadczeniem
usług w postaci wykonywania zabu-
dowy kuchennej, mebli pokojowych i
schodów. Po zdobyciu uznania na
rynku lokalnym właściciel firmy – Marek
Rumiński zainteresował się nową, prze-
łomową w produkcji okien technologią.
W 1997 r. zakupił teren byłego zakładu
SKR w Stanisławkach z kompletnie
zdewastowanymi wiatami garażowymi.
Po zakończeniu remontu tego obiektu
pan Marek podjął ryzyko. W Stanisław-
kach ruszyła produkcja okien EURO w
systemie DJ 68 z drewna warstwowo-
klejonego. Kolejne lata działalności
firmy przynosiły jej sukcesywny rozwój.
Rok 2007 i 2008 były latami przełomo-
wymi. Dzięki poczynionym inwesty-
cjom, firma RUMIŃSKI została
nominowana do prestiżowej nagrody
Polwood 2008. Rozbudowano ówcześ-
nie część biurowo-socjalną w Stani-
sławkach, zakupiono nowoczesny
kombajn do produkcji okien, prasę i

wiele innych maszyn. W roku 2009 od-
dano do użytku nowe części lakierni,
montażowni i magazynu. Ofertę posze-
rzono o okna o zwiększonej energoosz-
czędności DJ 78 z pakietem
trzyszybowym. Rosnące zainteresowa-
nie produktami powoduje, że firma roz-
wija się, a dzięki oddanej i
wykwalifikowanej kadrze jest w stanie
urzeczywistniać projekty, których inni
nie mają odwagi się podjąć.

W kategorii Aktywny Obywatel
Statuetkę Burmistrza otrzymali:

Paweł Becker – wąbrzeźnianin,
młody historyk regionalista. Obecnie
kończy historię na Uniwersytecie Miko-
łaja Kopernika w Toruniu. Już od szkoły
podstawowej interesuje się historią
Wąbrzeźna i ziemi wąbrzeskiej. Brał ak-
tywny udział w konkursach regional-
nych organizowanych przez szkoły oraz
wąbrzeską bibliotekę. Jego prace kon-
kursowe – już jako gimnazjalisty – za-
wsze były twórcze i wnosiły wiele
nowych informacji na temat Wąbrzeźna
i okolic. Jako uczeń miejscowego Li-
ceum Ogólnokształcącego, aktywnie
uczestniczył w zespole autorskim pod
redakcją Aleksandra Czarneckiego przy
opracowaniu trzech kolejnych Zeszytów
Historycznych „Alfabet miejscowości
powiatu wąbrzeskiego”. Jest także au-
torem kilku ciekawych prac konkurso-
wych dotyczących Wąbrzeźna i okolic
w ramach bibliotecznego konkursu
„Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”.
Zbiera i opracowuje dotychczas nie-
znane ciekawostki i fakty historyczne,
przekazując je do zbiorów regionalnych
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pub-
licznej w Wąbrzeźnie im. Witalisa
Szlachcikowskiego, dzięki czemu mogą
korzystać z tego mieszkańcy. Zebrał i

Do tegorocznych Statuetek Burmistrza Wąbrzeźna zgłoszono 9 nominacji. Wnioski o ich przyznanie rozpatrywała
kapituła konkursowa, powołana przez burmistrza Leszka Kawskiego. 8 czerwca 2013r. – w czasie obchodów Dni
Wąbrzeźna, poznaliśmy laureatów tej prestiżowej nagrody.
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opracował publikację „Wąbrzeźno i
Syke w legendzie”. Współpracował z
panem Adamem Stenzlem w gromadze-
niu materiałów do książki „Pałace i
dwory ziemi wąbrzeskiej”. Jest autorem
książki „Wąbrzeźno – miasto Ojca Ber-
narda”, wydanej w 2011 r. oraz najno-
wszej pt. „Wąbrzeskie opowieści o
wielkich Polakach”. Bardzo chętnie
uczestniczy i działa w życiu publicznym
Wąbrzeźna, w projektach kulturalnych i
medialnych. Jest także autorem i reali-
zatorem kilku filmów o Wąbrzeźnie, kul-
tywujących dziedzictwo regionalne i
historyczne. Jak podkreślono w reko-
mendacji, „Pan Paweł ma niebywałe
umiejętności tzw. zbieracza informacji, a
także dokumentalisty i  najważniejsze
popularyzatora”;

Dawid Otremba – wąbrzeźnianin.

Od kilku lat regularnie zajmuje się orga-
nizacją turniejów charytatywnych, pod-
czas których zbierane są środki
finansowe na leczenie chorych dzieci.
Turnieje te z roku na rok rozrastają się
na coraz większą skalę. Przyjeżdżają na
nie znane piłkarskie sławy. W 2012 r. go-
ściliśmy w Wąbrzeźnie tak znane osoby,
jak Paweł Kryszyłowicz, Grzegorz Le-
wandowski, Jarek Chwastek czy Jacek
Ratajczyk. Dawid Otremba jest głównym
organizatorem Ligi Orlika dla dorosłych
oraz Halowej Ligi Piłki Nożnej. Z jego ini-
cjatywy od dwóch lat organizowany jest
również turniej piłki nożnej – memoriał
Jacka Brzuski.

W kategorii Aktywna Organizacja
Statuetkę Burmistrza otrzymali:

Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie 

– nagrodę odebrał komendant Sła-
womir Herbowski.

W 2012 r. minęło 20 lat od powołania
Państwowej Straży Pożarnej. W jej
strukturach funkcjonuje Komenda Po-
wiatowa PSP w Wąbrzeźnie, która od
chwili jej powołania aktywnie uczestni-
czy w życiu społeczności lokalnej, nie
tylko poprzez swoją działalność statu-
tową. W maju 2012 roku PSP zorgani-
zowała wystawy: pojazdów
pożarniczych, z okazji 20 lat PSP. Cy-
klicznie bierze udział w akcji „Bez-
pieczne wakacje”, ucząc wszystkich jak
bezpiecznie wypoczywać nad wodą.
Drzwi komendy są zawsze otwarte dla
dzieci ze szkół i przedszkoli, które chcą
poznać warunki służby strażaków,
sprzęt, jaki posiadają. Dowodem po-
dziękowania za mile i pożytecznie spę-
dzony czas są pozostawione
podziękowania, życzenia i laurki. Pre-
zentacje sprzętu ratowniczo – gaśni-
czego oraz technik ratowniczych
pokazywane są również przy okazji róż-
nych imprez. Relacje z działalności ope-
racyjnej, np. ćwiczenia na lodzie na
jeziorze Frydek lub ćwiczenia nocne w
przedsiębiorstwie ERGIS Eurofilms
S.A., mieszkańcy mogą również oglą-
dać na antenie Miejskiej Telewizji Kab-
lowej. Oceniając całokształt działalności
komendy, kapituła konkursowa stwier-
dziła, że jest ona przykładem aktywnej
organizacji działającej na terenie miasta,
przez co zasługuje na wyróżnienie;

Stowarzyszenie Rozwoju i Wspie-
rania Społeczeństwa Obywatelskiego
„Inicjatywa” – nagrodę odebrał Woj-
ciech Trzciński.

Od kilku lat Stowarzyszenie aktywnie
wspiera ideę społeczeństwa obywatel-
skiego. W roku 2012 było autorem wielu
bardzo ciekawych zarówno pod wzglę-
dem rekreacyjnym jak i edukacyjnym
imprez. Skorzystało z nich wielu miesz-
kańców. Dzięki tej organizacji, wąbrzeź-
nianie mogli wziąć udział w różnych
wyprawach i spotkaniach. Wśród najcie-
kawszych ubiegłorocznych inicjatyw są
np: wyjazd na Bałkany, zdobycie Twier-

dzy Grudziądz, Turniej Paintballa, spot-
kania z podróżnikami, rajdy rowerowe
czy udziały w marszach na orientację
oraz Wąbrzeski Festiwal Turystyczny.
Tylko w ramach tej ostatniej imprezy –
zorganizowano 9 spotkań z podróżni-
kami, wydano gazetkę festiwalową, wy-
stawy fotograficzne, pokazy zwierząt i
wycieczkę szlakiem atrakcji Wąbrzeźna
i okolic. O aktywności tej organizacji nie
świadczą tylko organizowane przez nich
imprezy dla mieszkańców. Ludzie w niej
skupieni chętnie biorą udział w innych
wydarzeniach i współpracują z innymi
organizacjami.

W kategorii Lider Przedsiębiorczo-
ści Statuetkę Burmistrza otrzymali:
Stefania i Jan Smoleńscy „AMPOL –
MEROL” Sp. z o.o.

Stefania i Jan Smoleńscy od wielu lat
prowadzą w Wąbrzeźnie przedsiębior-
stwo „AMPOL – MEROL” Sp. z o.o. Za-
rządzana przez Nich firma dynamicznie
się rozwija, odnosi sukcesy i jest nagra-
dzana w najbardziej prestiżowych kon-
kursach. Niezależnie od warunków
panujących na rynku, właściciele firmy
doskonale wyczuwają potrzeby klientów
i zaspakajają ich oczekiwania.

AMPOL – MEROL” Sp. z o.o. działa
nieprzerwanie od 1992 roku i realizuje
we współpracy ze swoimi kontrahentami
i klientami idee nowoczesnego rol-
nictwa. Głównymi odbiorcami są indywi-
dualne gospodarstwa rolne oraz firmy
handlowe działające na rynku rolnym.
Firma jest rzetelnym, wiarygodnym i
skutecznym partnerem i doradcą w
agrobiznesie. Posiada 23 punkty hand-
lowe na terenie Polski, z czego 12 na te-
renie województwa kujawsko -
pomorskiego. Podstawowa działalność
firmy opiera się o sprzedaż środków do
produkcji rolnej. Działa jako dystrybutor
nawozów sztucznych, zajmując jedno z
czołowych miejsc w dystrybucji nawo-
zów renomowanych firm krajowych i za-
granicznych. Wizytówką firmy jest
wysoka jakość świadczonych usług,
wszechstronna oferta handlowa, konku-
rencyjne ceny, przyjazne nastawienie
oraz przede wszystkim zrozumienie dla
zmieniających się potrzeb i oczekiwań
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klientów. Mając na uwadze troskę o śro-
dowisko naturalne oraz zrównoważony
rozwój, firma zakończyła inwestycję,
która zwiększa poziom innowacyjności
i konkurencyjności regionu. Pani Stefa-
nia Smoleńska dostrzegając potrzeby
drugiego człowieka przekazała daro-
wiznę dla fundacji Człowiek dla Czło-
wieka. Ponadto często sponsoruje
przedszkola, szkoły, jak również
gminne, powiatowe i wojewódzkie im-
prezy okolicznościowe.

Zgodnie z regulaminem przyznawa-
nia Statuetek, burmistrz może przyznać
Nagrodę Specjalną. W tym roku Le-
szek Kawski uhonorował nią Woje-
wódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu. Nagrodę odebrała prezes

WFOSiGW – Emilia Kawka – Patek.
Wojewódzki Fundusz wspiera co-

rocznie największe ekologiczne pro-
jekty w Wąbrzeźnie. Z działań
inwestycyjnych są to:

- dotacje na demontaż, transport i
unieszkodliwianie wyrobów zawierają-
cych azbest. 

- pożyczki dla MZECW i K na bu-
dowę kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej oraz sieci wodociągowej na terenie
Wąbrzeźna. 

- dotacje na zadrzewianie terenów
komunalnych.

Dzięki wsparciu Funduszu od kilku
lat w naszym mieście prowadzone są
działania z zakresu edukacji ekologicz-
nej. Są to:

- konkurs ekologiczny pn.: „Najpięk-
niejszy ogródek przydomowy Wąb-

rzeźna” ,
- konkursy ekologiczne dla dzieci i

młodzieży: „Zamień odpady na klasowe
wypady” oraz „Segreguj odpady według
nowej zasady”.

Gotowość Funduszu do współpracy,
wsparcie merytoryczne i finansowe, od
wielu lat są wsparciem dla samorządu
w pracy nad ochroną środowiska.   

Na ulicy Nadbrzeżnej wybudowano miejsca po-
stojowe dla 9 samochodów.

24 czerwca oddano do użytku kolejny zmodernizowany
parking w Wąbrzeźnie. Miejsca postojowe dla samochodów
zostały wybudowane na ulicy Nadbrzeżnej. Jest ich 9.

Nowy plac do parkowania ma 120 m2. Został wybudowany
przez pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
Wyłożony jest kostką polbruk o grubości 8 cm, na podbudowie
betonowej.

Koszt materiałów budowlanych wyniósł ok. 8 tys. zł. 

Kolejne miejsca parkingowe

Burmistrz Leszek Kawski
zaprasza wszystkich fotogra-
fów – bez względu na wiek i
na fakt, czy zajmują się foto-

grafią zawodowo czy ama-
torsko, do udziału w konkur-
sie. Tematem jest budowa
ścieżek rowerowych w Wąb-

rzeźnie. Jego nadrzędny cel
– to wzbudzenie zaintereso-
wania mieszkańców aktual-
nie powstającym w
Wąbrzeźnie miejscem do
uprawiania rekreacji rucho-
wej.  

Konkurs trwać będzie do
31 sierpnia 2013 roku. Zdję-
cia powinny być dostarczone
najpóźniej do 4 września.
Każdy uczestnik może zło-
żyć maksymalnie pięć foto-
grafii w formacie A4. Oceniać
je będzie komisja konkur-
sowa, powołana przez bur-
mistrza. Autor
najciekawszych ujęć otrzyma
nagrodę główną – rower. Po-
nadto osoby, których zdjęcia

będą wyróżnione otrzymają
nagrody rzeczowe.

Lista nagrodzonych zosta-
nie opublikowana na naszej
stronie internetowej. Tu bę-
dzie można też obejrzeć
wszystkie zdjęcia zgłoszone
do konkursu.

Szczegółowe zasady
udziału w konkursie zawarte
są w regulaminie, który do-
stępny jest na stronie
www.wabrzezno.com (pod
benerkiem KONKURSY). In-
formacje i kontakt z organi-
zatorem: tel. 56 688 45 05,
e-mail: zakrzewska@wab-
rzezno.com

Rower za najciekawsze ujęcie

1 lipca ruszył konkurs fotograficzny pn. „Bu-
dujemy ścieżkę rowerową”.
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Nowy pomost posta-
wiono na 32 palach i
ma 42,31 m długości.
Składa się z dwóch
części: pomostu wy-
ższego i pomostu niż-
szego. Ta druga część
w kształcie półkola wy-
posażona jest w siedzi-
sko. Pomost jest
odeskowany, stabilny.
Przy nim bojami wy-
znaczone będzie
miejsce do kąpieli. Do
pomostu domonto-
wane będą dwie dra-
binki, przy pomocy
których dostaniemy się

na niego bezpośrednio
z kąpieliska.

Pomost został po-
stawiony w ramach in-

westycji budowy ście-
żek rowerowych.

Pomost gotowy

Przedm remontem (zdjęcie zrobione wiosną)

W czasie remontu

Jak zapowiadano, firma Delta miała oddać pomost na Jeziorze
Zamkowym do użytku jeszcze przed rozpoczęciem wakacji. Słowa do-
trzymano, pomost jest gotowy.

24 czerwca burmistrz Leszek Kawski ogłosił przetarg na
sprzedaż trylinki sześciokątnej. Płyty, o wymiarach: szerokość
19 cm, długość boku 11 cm, długość przekątnej 22 cm, wy-

sokość 12 cm, wyprodukowano  w 2010 r. Z 33 sztuk można
utwardzić grunt o powierzchni 1 m2. Cena wywoławcza
(brutto) za ww. ilość wynosi  33.600,00 zł.

Przetarg odbędzie się 1 sierpnia 2013 roku o godzinie
11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wol-
ności 18 (sala nr 19). Postąpienie ustalone zostało w wyso-
kości nie mniejszej niż 340,00 zł. Przetarg ma być ważny bez
względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z
nich zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny
wywoławczej. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w wysokości 7.000 zł na konto nr 47 2030
0045 1110 0000 0219 3690 – najpóźniej do dnia 26 lipca
2013r.

Wszelkie informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach
przetargu udzielane są w siedzibie Urzędu Miasta Wąb-
rzeźno, ul. Wolności nr 18 (pokój nr 2), albo telefonicznie –
dzwoniąc na nr 56 688 45 28 lub 669 920 061.

Materiał wystawiony do sprzedaży można oglądać od 1 do
26 lipca 2013 r. w godzinach 9. 00 – 13.00, na placu przy
kotłowni miejskiej (dojazd od ulicy Okrężnej).

Szczegóły dotyczące przetargu zawarte są w ogłoszeniu,
opublikowanym na stronie: 

http://bip.wabrzezno.com/portal.php?aid=137231552151c
bdf81187dd

Trylinka do
sprzedaży
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Na odcinku Partyzanta - od ulicy 1 Maja do
ul. Mickiewicza - położona jest już kanalizacja
deszczowa. Ekipę, która buduje w ulicy de-
szczówkę, wymienili drogowcy. Ściągnęli
resztę starej nawierzchni jezdni i stare chodniki
po obu stronach ulicy. Na odcinku od 1 Maja
do Mickiewicza wbudowane są już nowe kra-
wężniki, położone są chodniki, a niebawem
sfrezowana będzie pozostała warstwa jezdni.
Prace prowadzone są w tempie i – jak zapew-
niają drogowcy – zgodnie z planem.

Gdy odcinek ulicy od 1 Maja do skrzyżowa-
nia z ul. Żeromskiego będzie gotowy, ekipa od
deszczówki będzie mogła dokończyć budowę.
Został jej jeszcze do wbudowania krótki odci-
nek kanalizacji  - od skrzyżowania Partyzanta
z ul. Mickiewicza do skrzyżowania z ul. Mes-
twina.

Na tym etapie robót nieprzejezdny będzie
odcinek od skrzyżowania Partyzanta z ul. Że-
romskiego do ul. Mestwina. Objazd ulicy Par-
tyzanta będzie możliwy przez: Mestwina –
Kopernika – Wolności – Matejki – Żerom-
skiego.

Remont byłych dróg wojewódzkich prowa-
dzimy od ubiegłego roku. Środki na cel zapew-
nił nam Urząd Marszałkowski. Z 6,537 km
dróg, które przejęliśmy, 4,254 km wyznaczono
do remontu. Jego koszt to kwota ok. 7 mln zł.

W pierwszym etapie inwestycji, czyli w 2012
roku wyremontowane zostały ulice: Gru-
dziądzka (od ul. Żurawiej do ul. Bocianiej),
Chełmińska (od ul. Mikołaja z Ryńska do ul.
Górnej), Mikołaja z Ryńska (od ronda do ul.
Chełmińskiej) oraz 1 Maja – tzw. nitkę po-
wrotną (od ul. Mestiwna do postoju taxi). Inwe-
stycja zakończy się w tym roku.

Trwają remonty ulic

Ulica Partyzanta w rozkwicie „przeobrażania”

Na ulicach 1 Maja i Kętrzyńskiego ściągnięto już całe torowisko. Jego
miejsce zajmie ścieżka pieszo - rowerowa

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 1 Maja
Budowa chodników i wjazdów do posesji na

ul. Kętrzynskiego
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Na Dni Wąbrzeźna pracownicy Miejskiego
Zakładu Energetyki Cieplenj, Wodociągów i
Kanalizacji odnowili i uruchomili fontannę w
Ogródku Jordanowskim. Do nowej fontanny
wprowadziły sie trzy delfinki. One, jak i wyko-
nane prace, to prezent dla dzieci od Miejskiego
Zakładu Energetyki Cieplnej, Wodociągów i
Kanalizacji.

Fontanna
odnowiona

Trzy delfinki wprowadziły się do
Ogródka Jordanowskiego.

Zwycięzcą konkursu została klasa
III a ze Szkoły Podstawowej nr 3 w
Wąbrzeźnie.

Uczniowie od 15 lutego do 30 kwiet-
nia 2013 r. zebrali 1232 odpady elek-
tryczne i elektroniczne za co uzyskali

najwięcej punktów. Laureaci konkursu
otrzymali bilet o wartości 2500 zł na wy-
cieczkę klasową o charakterze ekolo-
gicznym. Wykorzystali już nagrodę.
Spędzili dwa dni w zielonej szkole w
Myślęcinku.

Poza nagrodą główną były też wy-
różnienia. Otrzymały je klasy I b i IVa ze
Szkoły Podstawowej nr 3 oraz klasa
II a ze Szkoły Podstawowej nr 2.
Konkurs podzielony był na dwa etapy –
za osiągnięcie największej ilości punk-
tów w pierwszym nagrodą był wyjazd
na wycieczkę ekologiczno-edukacyjną
do Niedźwiedzia. Wygrała ją klasa IV a
z SP3.

Sponsorami głównej nagrody kon-
kursu są: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska w Toruniu, Przed-
siębiorstwo Usług Komunalnych i
Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o.
oraz Gmina Miasto Wąbrzeźno.

Wygrali Myślęcinek
8 czerwca 2013 r. uroczyście podsumowaliśmy konkurs ekologiczny „Zamień odpady na klasowe wypady”. Nagrodą dla

zwycięzców konkursu była wycieczka klasowa.

Maj 2013r.
URODZENIA: Patrycja Śmigiecka, Michał Stępniak, Adrian Kilanowski,

Amelia Lipińska, Mikołaj Łazarski, Zofia Szynkiewicz, Seweryn Dąbrowski,
Kacper Lewandowski, Kacper Skrok, Kallina Kulifer, Kamil Pokolenko, Anas-
tazja Jakubicz, Maja Winiarska, Tymoteusz Kurgan, Kornelia Kmiecik, Roksana
Zbrońska, Kornelia Dziekońska.

ZGONY: Walenty Chmura – 68 l., Jan Nowak – 96 l., Stanisława Grześlak
– 90 l., Piotr Kwiatkowski – 50 l.,  Waldemar Mejger – 42 l., Wiktoria Fijołek –
87 l., Krystyna Fiałkowska – 62 l., Kazimiera Czerwińska – 89 l., Mieczysław
Chmura – 63 l., Zbigniew Gołębiewski – 74 l., Krystyna Gołębiewska – 72 l.,
Eugeniusz Kłyza – 62 l., Henryk Przybyło – 86 l., Elżbieta Ostrowska – 55 l.,
Marianna Lewandowska – 89 l., Janina Słotkowska – 80 l., Henryk Łęgowski
– 85 l., Adela Przewięzikowska – 80 l., Adela Sądowska – 85 l., Zygmunt Bo-
żejewicz – 75 l.

Czerwiec 2013:
URODZENIA: Emil Woźniczka, Eliza Malinowska, Mateusz Gończ, Julian

Zygnarowski, Wiktoria Kryger, Szymon Głowacki, Mateusz Krukowski, Jakub
Grandzicki, Jakub Pytel, Oliwier Szwarz, Szymon Juda, Filip Nass, Julian
Świerczyński, Aleksander Cegielski, Jakub Dołęga, Borys Marszałek, Amelia
Zdanek, Stanisław Dąbrowski, Tatiana Grądzka.

MAŁŻEŃSTWA: Mirosław Błażejewicz – Bożena Jędrzejewska, Michał
Oleśniewicz – Monika Urbańska, Janusz Wzorek – Anna Długosz, Artur Waw-
rzyniak – Teresa Kuna.

ZGONY: Aleksander Klimek – 73 l., Benedykt Osiński – 84 l., Henryk Lu-
bawski – 68 l., Jan Wollandt – 71 l., Henryk Chojnicki – 67 l., Zenon Pawłowski
– 81 l., Władysław Sałek – 65 l., Bożena Kwiatkowska – 76 l., Radosław Ma-
salski – 66 l., Mariusz Nowatkowski – 50 l., Jadwiga Kłos – 87 l., Bronisława
Klimek – 88 l., Wojciech Orłowicz – 57 l., Zofia Budniewska – 91 l., Bogumiła
Mieczkowska – 75 l.

Informacje USC



2 czerwca jedenastoosobowa
grupa z Wąbrzeźna, wśród których
byli burmistrz Leszek Kawski, jego
zastępca Wojciech Bereza, wicesta-
rosta powiatu wąbrzeskiego Bożena
Szpryniecka oraz ks. dr Jan Kalinow-
ski, uczestniczyła w uroczystej Eu-
charystii, której przewodniczył ks.
bp Grzegorz Balcerek. Msza św. od-
była się w Lubiniu.

Obecnie w Kościele katolickim trwa
Rok Wiary, ogłoszony jeszcze przez pa-
pieża Benedykta XVI. Jak podają bracia
z Opactwa Benedyktynów, o. Bernard z
Wąbrzeźna został włączony w poczet

świadków wiary Archidiecezji Poznań-
skiej. Świadków wiary, czyli osób, któ-
rych życie stało się szczególnie
wyraźnym znakiem Bożej obecności i
działania. W miejscach związanych z
życiem „świadków wiary” odbywają się
nabożeństwa. Niedzielna msza święta
została odprawiona w 410 rocznicę
śmierci o. Barnarda. Wszyscy wierni
modlili się o rychłą Jego beatyfikację.
Ojciec Bernard jest  nierozerwalne złą-
czony nie tylko z naszym miastem, ale
i z Lubiniem, Grodziskiem Wielkopol-
skim i całą Wielkopolską. Kult ojca Ber-
narda zaczął się zaraz po jego śmierci
– od 2 czerwca 1603 roku i trwa do dzi-
siaj. Wierni ciągle wypraszają sobie za
jego pośrednictwem łaski Boże. Nato-
miast legenda, która wiąże o. Bernarda
z Grodziskiem Wielkopolskim jest
uwieczniona w centrum tego miasta, w
miejscu, gdzie – wg przekazu, dzięki
młodemu mnichowi miasto odzyskało
wodę w studni.

Starania o beatyfikację o. Bernarda
połączyły Lubiń i Grodzisko z naszym
miastem. Wierni parafii z tych miast,
władze samorządowe i przedstawiciele
środowisk naukowych, katolickich czy
innych od kilku lat systematycznie spo-
tykają się z okazji różnych uroczystości
związanych z postacią o. Bernarda. Tak
było i tym razem. Na mszę do Lubinia
grupa wąbrzeźnian pojechała na zapro-
szenie przeora Opactwa Benedyktynów
br. Izaaka Rafała Kapały. Pielgrzymi
zostali przyjęci bardzo serdecznie przez
braci zakonnych, parafian i burmistrza
Grodziska Wielkopolskiego Henryka
Szymańskiego. Dzięki nim mieli możli-

wość zwiedzenia Opactwa, obejrzenia
pięknego kościoła, wysłuchania jego
historii oraz odwiedzenia Grodziska.W
podziękowaniu za zaproszenie i gościn-
ność, burmistrz Leszek Kawski obdaro-
wał wszystkich, którzy wzięli udział we
mszy św., wąbrzeską bernardynką.
Sprawiła ona radość nie tylko dzieciom.
Każdy z ciekawością przyglądał się
ciastku, które kojarzone jest z o. Ber-
nardem.

Pielgrzymi przywieźli z Lubinia nie
tylko dobry nastrój, błogosławieństwo
biskupa, ale i pozdrowienia dla miesz-
kańców Wąbrzeźna i całego powiatu. 
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W niedzielę – 2 czerwca wraz z braćmi z Opactwa Benedyktynów modliliśmy się o beatyfikację
Sługi Bożego o. Bernarda z Wąbrzeźna.

Pielgrzymka do Lubinia
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Trwa budowa ścieżek rowerowych
w Wąbrzeźnie. Prace prowadzone są
zgodnie z planem. W ramach tej in-
westycji wybudowano pomost na Je-
ziorze Zamkowym.

Firma Trade Company „Delta” Sp. z
o.o. z Grudziądza rozpoczęła budowę
ścieżek rowerowych 22 kwietnia 2013r.
Prace zaczęły się na ulicy Grudziądz-
kiej. Plan budowy ścieżek został po-
dzielony na jedenaście odcinków. Dwa
z nich zostały wykonane w 2009 i 2010
roku. Tegoroczna inwestycja obejmuje
budowę ścieżek na pozostałych dzie-
więciu odcinkach:

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

- odcinek nr 4 – na Wzgórzu Zam-
kowym – 0,267 km,

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

- odcinek nr 6 – ul. Żurawia
– 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. Łabędzia – od ul.
Kasztanowej do ul. Wroniej – 0,320 km,

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

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

Odcinki 1, 5 i 8 będą pieszo jezd-
niami, więc możliwy tam będzie ruch
samochodów dostawczych i osobo-
wych. Przy ścieżce nad jeziorem Fry-
dek – od ul. Chełmińskiej do ul.
Wolności, wybudowane będzie oświet-
lenie. Tam też, jak przy Jeziorze Zam-
kowym, postawione będą ławeczki,
powstaną stanowiska dla wędkarzy

oraz tarasy widokowe.

Dzięki temu projektowi będziemy
mieli ogólnie 6,18 km ścieżek rowero-
wych. Wartość całej inwestycji okre-
ślono na kwotę 2.740.622,78 zł.
Zadanie współfinansowane jest ze
środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2007 – 2013. Zarząd wojewódz-
twa przyznał nam wsparcie w wysoko-
ści 1.638.507,28 zł.

Ścieżki rowerowe w budowie
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20 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się trzecia już edycja między-
szkolnego konkursu dla uczniów klas pierwszych -  „Pierwszak Omnibus”.

Pierwszak Omnibus

Siedmio- i sześciolatki, aby zakwalifikować
się do etapu na poziomie międzyszkolnym, mu-
siały najpierw zmierzyć się indywidualnie z  tes-
tami z wiedzy ogólnej. Na podstawie wyników
wybrano najlepsze drużyny, które reprezento-
wały swoją klasę na etapie międzyszkolnym.
Dzieci, poza wiedzą ogólną, musiały wykazać
się również bogatą wyobraźnią oraz umiejętno-
ścią współpracy w zespole. Pomimo upalnej
pogody, uczniowie nie byli znużeni, a ciekawe
i zróżnicowane kategorie konkursowe pobu-
dzały ich wyobraźnię i mobilizowały do wysiłku.
Zaszczytny tytuł „Pierwszaka Omnibusa” wy-
walczyła drużyna SP3 w składzie: Marta Blon-
kowska, Iga Molczyńska, Nikola Otremba oraz
Bartosz Ciupak. Organizatorki konkursu – p.

Lucyna Gajowczyk oraz p. Teresa Szkołyk za-
dbały o to, aby każda, nie tylko zwycięska dru-
żyna, otrzymała  dyplom oraz upominek.
Dodatkową atrakcją dla uczestników konkursu
były niewątpliwie lody, które ochłodziły nie tylko
rozgrzany organizm dzieci, ale również emocje,
a było ich niemało. Wszyscy uczniowie, bez
względu na wynik, wyszli z sali zadowoleni,
czego dowodem był głośny okrzyk „HURA”.
Pierwszakom gratulujemy wiedzy, a ich rodzi-
com i wychowawcom mądrych pociech.
Wszystkim dzieciom życzymy dalszego rozwi-
jania ciekawości poznawczej i indywidualnych
zainteresowań.

Karolina Bartoś

Informacje dotyczące
czynszów najmu pry-
watnych lokali miesz-
kalnych za I półrocze
należy złożyć do końca
lipca 2013 roku.

Do końca lipca 2013
roku do Wydziału Gospo-
darki Komunalnej i Miesz-
kaniowej Urzędu Miasta
w Wąbrzeźnie powinny
wpłynąć dane za I półro-
cze 2013 roku dotyczące
czynszów najmu lokali
mieszkalnych, w powią-
zaniu z lokalizacją, wie-
kiem budynku i jego
stanem technicznym oraz
powierzchnią użytkową
lokalu i jego standardem.
Obowiązek ich złożenia
spoczywa na właścicielu,
zarządcy nieruchomości.

Formularz, przy po-
mocy którego należy je
złożyć na stronie BIP w
zakładce Ogłoszenia bur-
mistrza -

http://bip.wabrzezno.c
om/innova/assets/info_bu
rmistrza/zal.1%20czyn-
sze_najmu_2013.rtf

Wypełniony druk powi-
nien być dostarczony do
Wydziału Gospodarki Ko-
munalnej i Mieszkanio-
wej, Urząd Miasta, ul.
Wolności 18, pok. 12. In-
formacje: tel. 56 688 45
45.

Uwaga zarządcy i
właściciele nierucho-
mości

DANE
O CZYN-
SZACH

Biuro zmieniło
siedzibę
Biuro Polityki Prorodzinnej i Przeciw-

działania Przemocy Urzędu Marszałkow-
skiego działa w nowej siedzibie –
budynku urzędu przy ul. M. Skłodow-
skiej 73 w Toruniu.

Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

funkcjonuje bez zmian pod numerem te-
lefonu 800 154 030 (można dzwonić co-
dziennie w godzinach 17-21).

Indywidualne porady prawne i psycho-
logiczne są udzielane w nowej lokalizacji,
w pokoju nr 9 (na parterze).

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciw-
działania Przemocy w Departamencie
Spraw Społecznych Urzędu Marszałkow-
skiego udziela pomocy prawnej i psycholo-
gicznej, podejmuje interwencje w
instytucjach, z którymi muszą kontaktować
się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje mię-
dzy stronami konfliktów. W uzasadnionych

przypadkach zapewnia zastępstwo proce-
sowe. 

Na konsultacje psychologiczne potrze-
bujący mogą liczyć w razie problemów i
konfliktów w rodzinie, przemocy domowej
oraz jej konsekwencji. Psycholodzy poma-
gają też osobom, w których rodzinach wy-
stąpiły syndrom współuzależnienia,
zaburzenia psychiczne, a także nadużycia
seksualne. Z biurem współpracuje także
specjalista do spraw sekt.

Prawnicy i psycholodzy dyżurują od po-
niedziałku do czwartku w godzinach 7.30 –
15.30 oraz w piątki w godzinach 7.30 –
14.00. Nr telefonu 56 656 10 57. 
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Na poniedziałkowe spot-
kanie z twórcą nordic walking
przyszła spora grupa miesz-
kańców. Marko Kantaneva
nie musiał większości z nich
przekonywać do chodzenia z
kijkami, bo forma tej rekreacji
znana jest im z praktycznej
strony. Od gościa chcieli do-
wiedzieć się szczegółów,
m.in. jaka powinna być pra-
widłowa wysokość kijków, jak
często i jak długo można
chodzić z kijkami, kiedy ćwi-
czyć – przed wyruszeniem, w
czasie chodzenia,  czy po.
Czy po prostu – jak chodzić
poprawnie. Ważne też były
korzyści, jakie dla organizmu
ludzkiego daje spacer z ki-
jami. – Kiedy chodzisz, pra-
cuje 90 % twoich mięśni –
mówił Marko. – Serce jest
sprawniejsze, mózg dotle-
niony. A kiedy jeszcze uśmie-
chasz się – możesz doliczyć
sobie całą resztę procentów
mięśni,  które pracują w cza-
sie takiego spaceru. Nordic
walking to sposób na ak-
tywny wypoczynek. – Ten
prosty sport – mówił Marko –
można uprawiać bez
względu na porę roku, na
wiek, na porę dnia. Dlaczego
więc ta prosta metoda – jak
zauważyli uczestnicy spotka-
nia, jest bardziej popularna
wśród kobiet? – Bo kobiety
są rozsądniejsze od męż-
czyzn – stwierdził Marko. –
Jest jeszcze jedna rzecz,
którą trzeba zauważyć. W
gronie osób, które chodzą z
kijami, są w większości
osoby po 40, po 50 roku
życia. – Bo dopiero w tym

wieku zauważa się, że z na-
szym organizmem dzieje się
coś niedobrego. Młodzi są
zabiegani, zaaferowani in-
nymi sprawami. A to błąd.
Nie mając czasu na np. si-
łownię, prościej jest wybrać
się na spacer z kijami. – A
wystarczy tylko pół godziny
dziennie – przekonywał M.
Kantaneva. – To też nie musi
być codziennie, może być 3,
4 razy w tygodniu.

Na spotkaniu było też tro-
chę informacji o historii nor-
dic walkingu oraz o
organizacji World Original
Nordic Walking Federation.
Marko przedstawił powód jej
powołania i zakres działania.
Poczucie humoru Marko i
ciekawy temat sprawiły, że

spotkanie trwało ok. 2 go-
dzin. Na jego zakończenie
burmistrz Leszek Kawski ob-
darował gościa upominkami.
Dla utrwalenia tego nieco-
dziennego wydarzenia – za-
proszono wszystkich do
wspólnego zdjęcia.

Marko przyleciał do Polski
na zaproszenie m.in. Krzysz-
tofa Walczaka – właściciela
portalu www.chodzezki-
jami.pl.Jego, jak i wielokrot-
nego mistrza Polski w Nordic
Walkingu Józefa Macieja
Brzezinę, też w poniedziałek
mieliśmy okazję poznać oso-
biście. Marko w naszym

kraju jest po raz drugi. Wąb-
rzeźno odwiedził dzięki
Grzegorzowi Chudzikowi z
toruńskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Aktywności Spo-
łeczno-Artystycznej, z którym
nasz urząd współpracuje.
Twórca nordic walkingu nie
przyjechał do nas tylko opo-
wiadać o sobie i technice
chodzenia z kijkami. Przyje-
chał też, by promować za-
wody, które odbędą się  w
Wąbrzeźnie 21 września
2013 roku. Impreza ta zorga-
nizowana będzie w ramach
Pucharu Bałtyku w Nordic
Walkingu, a jej koordynato-
rem jest Grzegorz Chudzik.

Chodzenie
z kijami to jak
raczkowanie

Jeśli chodzisz, możesz uprawiać nordic walking  – mówił na
spotkaniu w Wąbrzeźnie Marko Kantaneva. – I to wszystko. Wystar-
czy tylko sobie przypomnieć, że potrafimy to robić od momentu
raczkowania.

Więcej na temat samych zawodów napiszemy nie-
bawem. Teraz zapraszamy na stronę

http://www.wabrzezno.biegnie.pl/ – tam zamie-
szczane będą bieżące informacje o imprezie.
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Trwają kolejne nabory wniosków na bezzwrotne wsparcie na za-
łożenie działalności gospodarczej. Dotacje przyznawane są w ra-
mach projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu
kujawsko-pomorskiego”, prowadzonego przez Urząd Marszałkow-
ski.

Z tego projektu mogą skorzystać osoby bezrobotne. Na swój po-
mysł biznesowy mają szansę otrzymać bezzwrotne wsparcie w wy-
sokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie do
22 tys. zł). W tej chwili wnioski przyjmują powiatowe urzędy pracy
w Brodnicy, Inowrocławiu, Mogilnie, Świeciu i Wąbrzeźnie.

- Przedsięwzięcie realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu
w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w
regionie – informuje Beata Krzemińska rzecznik Urzędu Marszał-
kowskiego. – Cel projektu to stworzenie warunków do podjęcia
działalności gospodarczej dla 2,5 tysiąca osób bezrobotnych. Za-
strzyk kapitału w postaci dotacji na rozruch własnej firmy to efek-
tywna forma aktywizacji zawodowej. Na Kujawach i Pomorzu
przeznaczyliśmy na ten cel rekordowo duże środki, a rozdyspono-
wanie wsparcia powierzyliśmy powiatowym urzędom pracy w re-
gionie, co pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektu. Dzięki
temu do początkujących przedsiębiorców z naszego regionu trafi
najwięcej dotacji w skali kraju. Budżet projektu realizowanego w ra-
mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 50 milionów zło-
tych. Urząd Marszałkowski przeznaczył dodatkowe środki na ten
cel z krajowej rezerwy wykonania, które trafiły do naszego regionu
za sprawne wdrażanie programu w latach poprzednich.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:
- osoby do 25, lub powyżej 50 roku życia,
- osoby niepełnosprawne,
- kobiety,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- mieszkańcy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miesz-

kańcy miast do 25 tysięcy mieszkańców.
Preferowane są osoby należące do pierwszych trzech grup.

Wąbrzeźnianie, którzy chcą skorzystać z szansy powinni zgłosić
się do naszego Powiatowego Urzędu Pracy i złożyć formularz zgło-
szeniowy. Osoby, które przejdą proces rekrutacji, objęte zostaną
doradztwem zawodowym i wezmą udział w szkoleniu „ABC przed-
siębiorczości”.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej projektu:

http://www.przedsiebiorczosc.wup.torun.pl/

Dotacje na start
w biznesie

Zakończył się semestr letni roku akademickiego
2013/2014 dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku filii w Wąbrzeźnie. Na uroczystym podsumo-
waniu, które odbyło się 20 czerwca, studenci otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy z rąk dziekana doc. dr
inż. Cezarego Kościelaka.

- W tym semestrze nasi żakowie mieli okazję do
wysłuchania 9 wspaniałych wykładów z dziedziny
medycyny, historii, geografii i nie tylko – mówi Mar-
lena Tywanek z WDK.

– Poza wykładami zorganizowano, dzięki po-
mocy MZECWiK w Wąbrzeźnie, wyjazd do Byd-
goszczy, gdzie mogliśmy zwiedzić muzeum
fotografii WSG i Pałac w Ostromecku. Włączyliśmy
się też do akcji Ogólnopolskiego Marszu Nordic
Walking. W czasie przerwy wakacyjnej – już
29.06.2013 r. wspólnie z Klubem Seniora „Echo” or-
ganizowany jest grill integracyjny na Podzamczu, a
6.07.2013 r. UTW pojedzie do Golubia Dobrzynia,
tam zwiedzimy starówkę, muzeum Retro traktor,
Muzeum w Płonnem oraz Szafarnię.

Zapisy na drugi semestr 2013/2014 w WDK do
1.10.2013 r. Pierwszy wykład zaplanowany jest na
10 października.

Słuchacze UTW mają już wakacje. 20
czerwca odbyło się ostatnie spotkanie w
letnim semestrze.

Semestr letni 
zakończony
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16 czerwca 2013 r.  Orkiestra Dęta z WDK
wygrała I miejsce w XIV Festiwalu Orkiestr
Dętych im. Leona Landowskiego w Śliwi-
cach.

W konkursie udział wzięło 8 orkiestr. Repre-
zentowali: Brześć Kujawski, Skrwilno, Solec Ku-
jawski, Śliwice, Żnin, Świekatowo, Bysław i
oczywiście Wąbrzeźno. – Festiwal rozpoczął
się uroczystą mszą świętą w kościele parafial-
nym w Śliwicach – informuje Marlena Tywanek
z WDK. – Po mszy orkiestry przeszły od ko-
ścioła do amfiteatru GOK. Prezentacja orkiestry
w przemarszu była jednym z elementów oceny.
Każda z orkiestr zaprezentowała 3 utwory, w
tym jeden w aranżacji bądź autorstwa Leona
Landowskiego. Występy oceniało jury w skła-
dzie: Edward Ceglarek – przewodniczący, Elż-
bieta Ceglarek – sekretarz, Józef Błażejewski –
członek. Najwyższą ocenę otrzymała wąb-
rzeska Orkiestra Dęta. Gratulujemy naszym
muzykom I miejsca i życzymy dalszych tak
wspaniałych występów.

Orkiestra z WDK 
pierwsza

„Sceny z życia ojca Ber-
narda” to tytuł komiksu,
jaki należało wykonać w III
Ogólnopolskim Konkursie
Literackim. Jego organiza-
torem była Miejska i Powia-
towa Biblioteka Publiczna
w Wąbrzeźnie.

Uroczyste podsumowanie
konkursu i wręczenie nagród
jego zwycięzcom odbyło się
podczas mszy świętej w in-
tencji beatyfikacji ojca Ber-
narda. Msza odprawiona
została 9 czerwca 2013r. w
kościele św. ap. Szymona i
Judy Tadeusza.

Do konkursu zgłosiło się
kilkadziesiąt osób. – Prace
przez nie złożone dostępne
są w siedzibie naszej biblio-
teki, w wypożyczalni dla do-
rosłych – informują
Aleksandra Kowal-Budziwoj-
ska i Marzena Seroka. –
Wszystkich zainteresowa-
nych zapraszamy do zapo-
znania się  z tematyką
„świętości widzianej z bliska”.

Laureaci konkursu:
NAGRODY STAROSTY:
- Małgorzata Witkowska

„Megi” (12 lat) – Szkoła Pod-
stawowa w Jarantowicach

- Mirosława Banaś „Kre-
ciki z Wąbrzeźna” (47 lat) –
Zespół CAL grupa I w Wąb-
rzeźnie

- Adam Repec „Vrek”  (17
lat), Agnieszka Wiśniewska
„Wiśnia” (18 lat) – Liceum
Ogólnokształcące  w Wąb-
rzeźnie

NAGRODY BURMIST-
RZA:

- Klaudia Traczykowska,
Zuzanna Tarkowska „KLAU
ZULA” (16 lat) – Gimnazjum
nr 29 w Toruniu

- Grzegorz Dziankowski

„Wąbrzeźnianin” (12 lat) –
Szkoła Podstawowa nr 2 w
Wąbrzeźnie

- Michał Susarski, Paulina
Piotrowska „Michałki” (16 lat)
– Gimnazjum nr 29 w Toruniu

NAGRODA BIBLIOTEKI:
- Jarosław Makuracki –

Gimnazjum w Radzyniu
Chełmińskim, Aleksandra
Makuracka – Szkoła Podsta-
wowa w Radzyniu Chełmiń-
skim

WYRÓŻNIENIA:
- Mateusz Olszewski

„Mati” (11 lat) – Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w Wąbrzeźnie

- Nina Górska, Emilia Ko-
sela (13 lat) – Szkoła Podsta-
wowa nr 3 w Wąbrzeźnie

- Rafał Tylmanowski „Rafi”
(13 lat) – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 w Wąbrzeźnie

POZOSTALI:
- Kinga Kołodziejska, Oli-

wia Tryczak (12 lat) – Szkoła
Podstawowa nr 3 w Wąb-
rzeźnie

- Kacper Jurkiewicz, San-
dra Chyczewska „Kapselki”
(16 lat) – Gimnazjum nr 29 w
Toruniu

- Zofia Wiśniewska, Mar-
tyna Ośmiałowska  „Golder”
(15 lat) – Gimnazjum nr 29 w
Toruniu

- Piotr Błażejewski „Pet-
ros” (12 lat) – Szkoła Podsta-
wowa w Książkach

- Klaudia Rybicka „Rybka”
(11 lat) -  Szkoła Podsta-
wowa w Książkach

- Marcelina Zielińska „Cy-
chaa” (12 lat) – Szkoła Pod-
stawowa w Książkach

- Natalia Rutkowska
„Mewa” (12 lat) – Szkoła
Podstawowa w Jarantowi-
cach

Wyniki III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego

Sceny z życia o. Bernarda
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Liga Zadaniowa odbywa się nie-
przerwanie od  1987 roku i obejmuje
całe województwo kujawsko- pomor-
skie. Przeznaczona jest dla najbar-
dziej utalentowanej matematycznie
młodzieży, a jej założeniem jest roz-
budzanie zainteresowań matema-
tycznych i popularyzacja wiedzy
matematycznej. W bieżącym roku na
szczególne wyróżnienie zasługują
wyniki następujących uczniów:

1. Anny Rojek – Gimnazjum w Wąb-
rzeźnie (finalistka),

2. Tomasza Rydzewskiego – Gim-
nazjum w Wąbrzeźnie (III miejsce),

3. Piotra Zużewicza – Gimnazjum w
Książkach (III miejsce).

Wyróżnionym uczniom dyplomy i na-
grody wręczył zastępca burmistrza Woj-
ciech Bereza.

Liga Zadaniowa – już po zakończo-
nym konkursie – proponuje „na deser”
zadania „niespodzianki”. Za ten dodat-
kowy wysiłek zostali nagrodzeni ucznio-
wie:

1. Patryk Zając – Gimnazjum w My-
śliwcu,

2. Adrianna Paprocka – Gimnazjum
w Dębowej Łące.

Powiatowy Konkurs Matematyczny
organizowany był przez Gimnazjum nr
1 w Wąbrzeźnie po raz szósty. Z roku

na rok cieszy się coraz większym zain-
teresowaniem uczniów i nauczycieli.
Od 87 uczniów biorących udział w I
edycji konkursu, po ponad stu obecnie.
W ciągu roku szkolnego odbyły się trzy
spotkania. Do każdego etapu uczniowie
przygotowywali się pod kierunkiem
swoich nauczycieli, dzięki czemu mieli
możliwość systematycznego poszerza-
nia wiedzy i ćwiczenia umiejętności ma-
tematycznych.

Wyniki Powiatowego Konkursu
Matematycznego 2012/2013:

klasy I
1. Piotr Zużewicz– Gimnazjum w

Książkach ( I miejsce)
2. Aleksandra Maćkiewicz– Gimnaz-

jum w Wąbrzeźnie (II miejsce)
3. Natalia Nydza– Gimnazjum w Dę-

bowej Łące (III miejsce)
4. Marcin Król– Gimnazjum w Wąb-

rzeźnie (wyróżnienie)
5. Weronika Laskowska– Gimnaz-

jum w Ryńsku (wyróżnienie)
6. Damian Cisło– Gimnazjum w My-

śliwcu (wyróżnienie)
7. Patryk Zając– Gimnazjum w My-

śliwcu (wyróżnienie)
8. Radosław Dybka– Gimnazjum w

Zieleniu (wyróżnienie)
9. Daria Meka– Gimnazjum w Ziele-

niu (wyróżnienie)
klasy II
1.  Michał Bereza– Gimnazjum w

Wąbrzeźnie (I miejsce)
2. Anna Rojek– Gimnazjum w Wąb-

rzeźnie (II miejsce)
3. Hajdukiewicz Adrian – Gimnazjum

w Ryński (II miejsce)
4. Szymon Welter– Gimnazjum w

Wąbrzeźnie (III miejsce)
5. Julia Markowska– Gimnazjum w

Wąbrzeźnie (wyróżnienie)
6. Marek Świderski– Gimnazjum w

Dębowej Łące (wyróżnienie)
7. Martyna Bobińska– Gimnazjum w

Zieleniu (wyróżnienie)
8. Damian Karczewski– Gimnazjum

w Zieleniu (wyróżnienie)
klasy III
1. Dominika Kalinowska– Gimnaz-

jum w Książkach (I miejsce)
2. Bartłomiej Świerad– Gimnazjum w

Nowej Wsi Wielkiej ( I miejsce)
3. Magdalena Król– gimnazjum w

Zieleniu (I miejsce)
4. Sylwia Kierska– Gimnazjum w

Zieleniu (II miejsce)
5. Robert Drywa– Gimnazjum w Dę-

bowej Łące (III miejsce)
6. Remigiusz Musiałkiewicz– Nie-

publiczne Gimnazjum w Wąbrzeźnie
(wyróżnienie)

7. Iwona Górska – Gimnazjum w
Wąbrzeźnie (wyróżnienie)

8. Katarzyna Grochowalska – Gim-
nazjum w Wąbrzeźnie (wyróżnienie)

9. Wiktor Godlewsk i– Gimnazjum w
Wąbrzeźnie (wyróżnienie)

10. Daria Trzepałkowska – Gimnaz-
jum w Książkach (wyróżnienie)

Nie byłoby tych wyników, gdyby nie
ogromny wkład nauczycielskiej pracy.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 Aleksandra
Klimek wręczyła nauczycielom mate-
matyki gimnazjów powiatu wąbrze-
skiego dyplomy z podziękowaniem.

Zastępca burmistrza Wojciech Be-
reza pogratulował uczniom i ich nau-
czycielom wspaniałych wyników,
podkreślając, jak ważną i trudną nauką
jest matematyka.

Wyniki Ligi
Zadaniowej

Puchar Dyrektor Gimnazjum nr 1 zdobyło Kowalewo –
Pomorskie.

Jedną z pierwszych imprez sportowych zaproponowanych
na Dni Wąbrzeźna był turniej piłki nożnej dla pierwszych klas
gimnazjalnych. Zgłosiło się do niego pięć zespołów. Organi-
zatorem było Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie, a stawką gry
puchar dyrektor Aleksandry Klimek. Turniej rozegrano syste-
mem pucharowym. Wygrała reprezentacja Kowalewa Pomor-
skiego. Nasi gimnazjaliści z sześciopunktowym dorobkiem
znaleźli się na 3 miejscu.

Wyniki:
2-5 Kowalewo-Radzyń 2:1

3-4 Zieleń-Wąbrzeźno 1:6
1-2 Książki -Kowalewo 0:4
5-3 Radzyń -Zieleń 6:0
4-5 Wąbrzeźno-Radzyń 1:2
3-1 Zieleń -Książki 0:12
1-4 Książki – Wąbrzeźno 0:8
2-3 Kowalewo -Zieleń 12:0
5-1 Radzyń -Książki 4:0
4-2 Wąbrzeźno – Kowalewo 1:4
Klasyfikacja końcowa:
1.miejsce – Gimnazjum Kowalewo Pomorskie (12 pkt.)
2. miejsce – Gimnazjum Radzyń Chełmiński (9 pkt.)
3. miejsce – Gimnazjum Wąbrzeźno (6 pkt.)
4. miejsce – Gimnazjum Książki (3 pkt.)
5. miejsce – Gimnazjum Zieleń (0 pkt.)

Turniej gimnazjalistów

10 czerwca 2013 r. w WDK odbyło się uroczyste podsumowanie konkur-
sów matematycznych: Liga Zadaniowa oraz Powiatowego Konkursu Ma-
tematycznego.
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Autorzy najciekaw-
szych prac z poszczegól-
nych kategorii otrzymali
Nagrody Burmistrza i Na-
grody Starosty Wąbrze-
skiego. Dla osób, które
znalazły się poza podium
jury konkursu przyznało
również wyróżnienia.
Wręczali je burmistrz Le-
szek Kawski, starosta
wąbrzeski Krzysztof Mać-
kiewicz, wicestarosta Bo-
żena Szpryniecka,
dyrektor biblioteki Ale-
ksandra Kurek.

Laureatami Powiato-
wego Konkursu Literac-
kiego z cyklu „Wąbrzeźno
moje miejsce na ziemi” zostali:

Kategoria „Wąbrzeskie
fantasy”

Nagrody Burmistrza Wąb-
rzeźna

1.Mikołaj Biewald („Bestia z
jeziora”), SP nr 3

2. Angelika Becker (‘Wehikuł
czasu), Gimnazjum dla Doro-
słych Wąbrzeźno

3. Natalia Karczewska
(„Ukryci bohaterowie, przycza-
jeni najeźdźcy”), Gimnazjum nr
1 Wąbrzeźno

4. Daria Heberlejn („Pakt z
diabłem”), Gimnazjum nr 1
Wąbrzeźno

Wyróżnienia Burmistrza
1.Piotr Oskwarek („Uczucie,

które rozpaliło ogień”), Gimnaz-
jum nr 1 Wąbrzeźno

2. Nina Górska („Kruki prze-
śmiewcy”), SP 3

3. Barbara Jasieniecka (Nie-
samowite historie Wąbrzeźna)

4. Dorota Dąbrowska („Mor-
gano”), Gimnazjum w Myśliwcu

5. Tymoteusz Sul („Moja
żona jest mutantem”), Gimnaz-
jum nr 1 Wąbrzeźno

Nagrody Starosty Wąbrze-
skiego

1.Anna Tunowska („Miejsce
przepełnione magią”, LO Wąb-
rzeźno

2. Aleksandra Janiak („Wąb-
rzeskie fantasy”), SP 3

3. Artur Szwaba („O bohate-
rach podwąbrzeskich wsi”),
Gimnazjum w Nowej Wsi Kró-
lewskiej

4. Barbara Osińska („Tajem-
nicza kraina”, Gimnazjum w
Nowej Wsi Królewskiej

Wyróżnienie Starosty
1.Natalia Krzemień („Przy-

jaźń Matyldy z duchem”), LO
Wąbrzeźno

Kategoria „Domy mają
własną historię” oraz „O
czym mówią u nas”

Nagrody Burmistrza
1.Wojciech Lewandowski

(„O kamienicy na Placu Jana
Pawła II”), LO w Wąbrzeźnie

2. Emilia Michałowska
(„Teraz moja kolej – wąbrzeskie
dworce”), LO w Wąbrzeźnie

3. Marta Będziechowska
(„Mickiewicza 19”), Gimnazjum
w Wąbrzeźnie

4. Katarzyna Polkowska
(„Dworzec Wąbrzeźno Miasto”),
LO w Wąbrzeźnie

Wyróżnienie Burmistrza
1.Natalia Lewandowska

(„Historia kamienicy na Placu
Jana Pawła II 11”)

Wyróżnienia Biblioteki
1.Natalia Krzemień („Tutaj

pociągi już nie jeżdżą”), LO
Wąbrzeźno

2. Alicja Winiarczyk („Gmach
Sądu w Wąbrzeźnie”), LO Wąb-

rzeźno
Nagrody Starosty Wąbrze-

skiego
1.Aleksandra Szydzik („O

swoim domu rodzinnym”), SP
Jarantowice

2. Patrycja Pięta („Oblicza
desakralizacji w powiecie wąb-
rzeskim – historia kościoła
ewangelickiego w Wieldzą-
dzu”), ZSZ Wąbrzeźno

3. Wanda Kotłowska („Histo-
ria Domu Pomocy Społecznej”),
DPS Wąbrzeźno

Wyróżnienia Biblioteki
1.Magdalena Zarzeczna

(„Historia wąbrzeskiego szpi-
tala”), LO Wąbrzeźno

2.Damian Matyjas („Kościół
w Nowej Wsi Królewskiej”), LO
Wąbrzeźno

3. Joanna Cisło („Liceum
Ogólnokształcące im. Zyg-
munta Działowskiego”), LO
Wąbrzeźno

Konkurs krasomówczy
Na konkurs krasomówczy

zgłosiło się dwudziestu opowia-
daczy lokalnych historii. Swoje
prezentacje o ziemi wąbrzeskiej
i jej znanych postaciach przed-
stawiali w czasie podsumowa-
nia konkursu. Ich umiejętności
władania językiem ojczystym
oraz treść wypowiedzi oceniały:
Aleksandra Basikowska, Irena
Szymion i Paulina Grochowal-
ska. Opowiadali m.in. o Zyg-

muncie Działowskim, Wi-
talisie Szlachcikowskim,
Irenie Szymion i jej skan-
senie w Stanisławkach, o
dziejach wsi Wronie, Ja-
rantowic i pięknych zabyt-
kach tych osad.

Największe wrażenie
na jury wywarł Marek An-
gowski – uczeń Zespołu
Szkół Zawodowych w
Wąbrzeźnie. Jego swo-
boda wypowiedzi, świetna
– jak na młody wiek – pre-
zentacja sceniczna wy-
warły też duże wrażenie
na publiczności. Marek
nie tylko wygrał główną
Nagrodę Burmistrza, ale
przyznano mu też Na-

grodę Specjalną za debiut, su-
gestywność, poprawność
języka oraz dykcję.   

Laureatami konkursu kra-
somówczego są:

NAGRODY BURMISTRZA
Marek Angowski, ZSZ Wąb-

rzeźno        
Alicja Ratajczak, SP nr 2 w

Wąbrzeźnie
NAGRODY STAROSTY
Alicja Gołaszewska, SP Ja-

rantowice
Emilia Michałowska, LO

Wąbrzeźno
WYRÓŻNIENIA
Kinga Kamińska, Julita Li-

sewska, SP nr 3 Wąbrzeźno
Dominika Sochacka, SP nr 3

Wąbrzeźno
Angelika Potorska, SP Ja-

rantowice
- Jesteśmy pod ogromnym

wrażeniem tak licznego zaan-
gażowania młodych ludzi w ten
konkurs – mówi Aleksandra
Kurek. – To utwierdza nas w
przekonaniu o wartości naszej
pracy w rozpowszechnianiu kul-
tury. Wszystkim uczestnikom
oraz ich opiekunom serdecznie
dziękujemy.

Konkurs organizowany był
pod patronatem Burmistrza
Miasta i Starosty Wąbrze-
skiego, którzy byli jednocześnie
fundatorami głównych nagród.

Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi

7 czerwca uroczyście podsumowano kolejną edycję konkursu literackiego „Wąbrzeźno – moje miejsce na ziemi”. Podzie-
lono go na: konkurs literacki i konkurs krasomówczy.

W tym pierwszym do wyboru były trzy tematy: „Wąbrzeskie fantasy”, „O czym mówią u nas…, ”Domy mają własną histo-
rię”. Najpopularniejszym był „Wąbrzeskie fantasy”. Tu wyobraźnia uczestników – jak mówiła dyrektor biblioteki Aleksandra
Kurek – ożywiła jaszczurki, pomnik na rynku, wyłoniła z jeziora i innych zakątków przeróżne strachy i stwory. Najmniej do
gustu trafił temat „O czym mówią u nas…” – podjęła go tylko jedna osoba. Natomiast z kilkunastu prac dowiemy się historii
budynków np. byłego Sądu Rejonowego, liceum, gimnazjum, wąbrzeskich dworców  PKP czy kamienic z dziejami ich wła-
ścicieli. W sumie na konkurs wpłynęło 48 prac. Wszystkie trafiły do zbiorów regionalnych naszej Miejskiej i Powiatowej Bib-
lioteki Publicznej, gdzie każdy może je wypożyczyć i przeczytać.
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Zaproszenie na igrzyska
przyjęło 5 szkół. Gościliśmy za-
wodników szkół podstawowych
z Boguszewa, Brodnicy, Rudy
oraz drużyny gimnazjów z Har-
towca i Rudy. Szóstą drużyną
była oczywiście drużyna z
Dwójki. Zawody sportowe otwo-
rzył burmistrz Leszek Kawski,
życząc wszystkim sportowej
postawy, wysokich wyników i
dobrej zabawy.

Igrzyska rozpoczęto zmaga-
niami sportowymi. Zawodnicy
konkurowali w biegu na 60m,
skoku w dal, skoku wzwyż,
ringo, a towarzysko rozegrano
krótkie mecze piłki nożnej
chłopców. Wszystkie konkuren-
cje odbywały się przy gromkim
aplauzie kibiców – uczniów SP
2, którzy licznie przybyli na boi-
sko sportowe Dwójki.

Jednocześnie z zawodami
sportowymi odbywał się Kon-
kurs wiedzy o życiu i posłudze
Jana Pawła II. Trzyosobowe
drużyny szkół popisały się
ogromną wiedzą o naszym Pat-
ronie i zajęły następujące lo-
katy: szkoły podstawowe – I
miejsce SP Brodnica, II miejsce
– SP Wąbrzeźno, III miejsce –
SP Boguszewo; gimnazja – I
miejsce – Ruda, II miejsce –
Hartowiec.

Miłośnicy piosenki mogli w
tym czasie uczestniczyć w
Przeglądzie ulubionej pieśni
Jana Pawła II. Mini przegląd
otworzył zespół wokalny

Dwójki, który prowa-
dzą Dorota Pyć i Ja-
nusz Przybyło. Swym
pięknym programem
po raz kolejny za-
chwycił słuchaczy.
Ostatnim punktem
imprezy był Przegląd
wierszy o Janie
Pawle II. Było to wy-
jątkowe spotkanie,
gdyż recytowano
wiersze napisane
przez uczniów tychże
szkół. Recytatorzy
wykazali się niesły-
chaną umiejętnością
recytacji i interpretacji
tekstów. Autorzy

wierszy natomiast wykazali
swój kunszt pisarski, dzięki
czemu mieliśmy okazję wysłu-
chać wyjątkowych utworów,
tym bardziej pięknych, bo pisa-
nych przez dzieci.

Igrzyska zamknęła dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 2 Wie-
sława Wróblewska, wręczając
przedstawicielom drużyn pa-
miątkowe puchary oraz albumy
pt. „Pokolenie J. P. II.”, które
przekazane będą bibliotekom
szkół. Podkreśliła, że nie naj-
ważniejszą sprawą jest rywali-
zacja, zdobywanie miejsc, ale
wspólna zabawa i że tu zwy-
cięzcą jest każdy, bo chodziło
przede wszystkim o współist-
nienie w rodzinie szkół Jana
Pawła II.

Organizatorzy bardzo ser-
decznie dziękują sponsorom,
bez pomocy których niemoż-
liwy byłby zakup nagród oraz
poczęstunku dla zawodni-
ków: Radosławowi Kędzi –
przewodniczącemu Rady
Miasta Wąbrzeźno, Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, A.
A. Rybskim – właścicielom
Firmy Handlowej „Klar”,  Jani-
nie Bąk Mencel – właścicielce
piekarni „Profit”, p. Przeorskim
– właścicielom Piekarni Mecha-
nicznej, Danucie i Wojciechowi
Gajewskim – właścicielom firmy
handlowej „Delikat”, p. T. Czy-
żewskiej, p. B. Budniewskiej.

Lidia Jabłońska

Igrzyska Szkół
Jana Pawła II

Po raz pierwszy w naszym mieście odbył się
DogTrekking. Zawody przeprowadzone były w
ramach Dni Wąbrzeźna. Ich wyniki zaliczane są
do Polskiej Ligi DogTrekkingu.

Do Wąbrzeźna przyjechali m.in. zawodnicy z Trójmiasta, Pozna-
nia, Wrocławia, Bydgoszczy. Nasze miasto reprezentowało trzech
zawodników. Przygotowano trzy profile tras – FITNESS ok.10 km,
MID ok. 25 km oraz najdłuższa trasę – LONG ok. 40 km. Prowa-
dzono też specjalną klasyfikację dla rodzin.

Najszybciej z najkrótszą trasą poradziła sobie Małgorzata Gier-
szewska z psem Papi (Bydgoszcz), tuż za nią na mecie stanęła Jagoda
Piec z psem Stefan (Bydgoszcz). Na ostatnim miejscu na podium skla-
syfikowana została Pamela Sulska z psem Dino (Toruń).

W śród rodzin najszybciej trasę FITTNESS pokonali Wojciech Olech-
nowicz z synem Aleksem, którzy przyjechali do Wąbrzeźna z Gdyni. Na
drugim miejscu wśród rodzin znaleźli się Anna i Stanisław Bilscy z psem
Oskarem (Gdańsk). Tuż za nimi zameldowali się Małgorzata i Paweł
Thiem z psem Lajla z pod poznańskiego Dębienka.

Na trasę MID – ok. 25 km, zdecydowało się blisko 30 uczestników.
Wśród kobiet najszybsze okazały się: Emilia Olechnowicz (Gdynia) – I
miejsce, Edyta Makowska – II Miejsce (Bydgoszcz), a na trzecim miejscu
ex aequo wolontariuszki z Bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt – Iza
Mataśka, Marta Mrzygłocka, Magdalena Cieplicka, Natalia Rakowska
oraz Michalina Studzińska. Wszystkie wolontariuszki na trasę zabrały
„schroniskowe” psiaki.

Wśród mężczyzn najszybciej trasę pokonali Cezary Marczak z Prusz-
cza Gdańskiego – I miejsce, Łukasz Sądaj z Gdańska – II miejsce oraz
Grzegorz Dziedzianowicz – reprezentujący również Bydgoskie Schroni-
sko dla Zwierząt. Tu za podium znalazł się Józef Maciej Brzezina z So-
chaczewa, który – oprócz startów ze swoim psem podczas
DogTrekkingów – jest także wielokrotnym zdobywcą Pucharu Polski i
Mistrzem Polski w Nordic Walking.

Na trasie MID rywalizowały także rodziny. Najszybszą rodziną byli –
Anna i Artur Jurczykowie z Bydgoszczy, wspaniali propagatorzy biega-
nia. Na drugim miejscu sklasyfikowani zostali Adam i Magdalena Sza-
lińscy, również z Bydgoszczy, a tuż za nimi – Krzysztof i Małgorzata
Prażanowscy z Poznania.

Najdłuższą trasę wybrało trzech zawodników, wśród których były
dwie panie. Wśród pań zwyciężyła Magda Łazarska z Wrocławia, która
trasę pokonała z dwoma psami: Żubrem – psem rasy cziłała, oraz psem
Kraksa, który poruszał się na wózku inwalidzkim. Pies ten uległ wypad-
kowi i niewładne ma dwie tylne łapy, które zawieszone są na specjalnym
wózku, dającym mu możliwość aktywnego trybu życia.  

Na trasę LONG wyruszył jedynie jeden mężczyzna – Zbigniew Sku-
piński z psem Ozyrysem (Gdańsk), który – pomimo braku konkurencji –
większość trasy pokonał biegiem.

Szczegółowe wyniki zawodów zamieszczone są tutaj:
http://www.dogtrekking.org.pl/p/wyniki_23.html

Zawody DogTrekkingowe w Wąbrzeźnie sfinansowane były ze
środków Urzędu Miejskiego Wąbrzeźna w ramach realizacji zadań
publicznych oraz środków Stowarzyszenia Na Rzecz Aktywności
Społeczno-Artystycznej.

W duecie z psem

W Szkole Podstawowej nr 2 odbyły się V Ig-
rzyska Szkół Jana Pawła II. Po raz drugi nasza
szkoła była gospodarzem imprezy. Igrzyska po-
łączono z Dniem Dziecka.
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Bazą i miejscem nocle-
gowym była Szkoła Pod-
stawowa nr 3 w
pomieszczeniach której,
dnia 31 maja nastąpiło uro-
czyste otwarcie zlotu. W
zorganizowanym tego dnia
świeczkowisku, w śpie-
wach harcerskich piosenek
i prezentacji patroli uczest-
niczyli zaproszeni goście:
Zastępca Burmistrza Wąb-
rzeźna Wojciech Bereza,
Dyrektor SP nr 3 Ewa
Dorau i Komendant Hufca
Toruń hm Artur Majerowski.  

A potem był nocny wy-
marsz na  Górę Zamkową,
gdzie przeprowadzono grę
terenową „Cztery żywioły –
woda, ziemia, powietrze,
ogień”.

Następnego dnia druhny
i druhowie mieli za zadanie
wykonać stroje ekolo-
giczne z użyciem wyłącz-
nie papieru gazetowego
oraz namalować plakaty o
ekologicznej tematyce. Ko-
lejnym punktem sobot-
niego programu była gra
miejska o nazwie „Wspom-
nienia z PRL-u”, która po-
legała na odszukaniu
oznaczonych na mapie,
nieistniejących już obecnie
obiektów w naszym mie-
ście (bar mleczny, pocze-
kalnia dawnego dworca
kolejowego Wąbrzeźno Miasto itp.). Przypomniano również sobie popu-
larne w przeszłości zabawy, jak gra w kapsle, skakanie przez gumę i szu-
kanie na mapie miejsc widocznych na widokówkach.

Sobotnie popołudnie to pobyt w Stanisławkach u pani Ireny Szymion. I
tutaj również uczestnicy zlotu nie narzekali na brak zajęć. Zwiedzanie miej-
scowego skansenu, budowanie szałasów, strzelanie do tarczy z wiatrówki,
to tylko niektóre zrealizowane zadania. 

Ze Stanisławek jest niedaleko do Wronia, gdzie w tutejszych lasach z
powodzeniem można przeprowadzić marsz na orientację. A na koniec nie
mogło zabraknąć wieczornego ogniska na terenie wrońskiej leśniczówki.
W blasku ognia młodzi adepci harcerstwa złożyli przyrzeczenie harcerskie
i obietnicę zuchową. I było też podsumowanie wykonania zlotowych zadań
przez poszczególne patrole. Najlepsze z nich otrzymały nagrody rzeczowe
i symboliczne klucze do bram miasta.

Chociaż po zaliczonych wędrówkach i zabawach terenowych, zmęczenie na twarzach wielu harcerzy i zuchów było wi-
doczne, to jednak wszyscy oni obiecali spotkać się w przyszłym roku na kolejnym zlocie.

EM/JG

Na przełomie maja i czerwca zorganizowany został w naszym mieście II Zlot New Vambres Wąbrzeźno 2013.
Uczestniczyło w nim 84 harcerzy i zuchów reprezentujących drużyny harcerskie Poszukiwacze i Nieobojętni (Szkoła
Podstawowa nr 3), Wilki (Szkoła Podstawowa nr 2), Skarbiec ( DH z Książek ) oraz gromady zuchowe Młode Wilki
(SP nr 2) i Leśne Ludki (SP nr 3). 

Harcerski weekend 
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Pierwszy turniej odbył się w dniach
15-16 czerwca w Sierpcu. Nasi piłkarze
ręczni występu w Sierpcu nie mogą
jednak zaliczyć do najbardziej uda-
nych. Po ciężkiej walce z utytułowa-
nymi rywalami udało się zająć dopiero
VII lokatę.

W ubiegły weekend stanęli w szran-
kach jednego z największych turniejów
piłki ręcznej plażowej w Europie – V Mię-
dzynarodowego Festiwalu Sportów Pla-
żowych w Inowrocławiu. Wśród
mężczyzn o cenne punkty Mistrzostw Pol-
ski i EBT (European Beach Tour) rywali-
zowały najlepsze ekipy damskie i męskie
z całej Europy.

BHT Vambresia Wąbrzeźno trafiła do
ciężkiej grupy, w której znalazła się mię-
dzy innymi z Mistrzami Polski, a także
czwartym i szóstym zespołem tegorocz-
nego Finału Klubowych Mistrzostw Eu-
ropy. W grupie wąbrzeźnianie przegrali
tylko z Damy Radę Inowrocław, pokonu-
jąc pozostałych rywali (Salgótarjáni Stran-
dépítok BHC, Beach Boys Warsaw, Fuzję
Olsztyn i II zespół Inowrcławia).

II miejsce w grupie uprawniało zespół
do walki o finał. W półfinale zespół z Wąb-
rzeżna spotkał się z wicemistrzami Polski
– ekipą z Piotrkowa Trybunalskiego.
Mecz był niesamowicie zacięty, ale o włos
lepsi okazali się reprezentanci Piotrkowa

Trybunalskiego. W meczu o III miejsce
wąbrzeźnianie spotkali się z kolejną eu-
ropejską potęgą – Camelotem Tilburg
(Holandia). Po niesamowitych wyczynach
naszego bramkarza i konsekwentnej grze
w ataku, mecz wygraliśmy.

III miejsce w tak prestiżowym turnieju
cieszy podwójnie. Aktualnie w klasyfikacji
generalnej Mistrzostw Polski, BHT Vam-
bresia Wąbrzeźno zajmuje III miejsce. W
klasyfikacji generalnej Klubowych Mist-
rzostw Europy znajdujemy się w ścisłej
czołówce, co stawia nasz zespół w grupie
europejskich potęg.

Przed naszymi szczypiornistami ko-
lejne zmagania na piasku. W przyszłym
tygodniu turniej w Radomiu, następnie w
Warszawie, Świnoujściu, Holandii i Cze-
chach.

Wszelkie informacje na temat dru-
żyny – zdjęcia, filmy, wywiady i arty-
kuły, znajdziecie Państwo na
oficjalnym profilu naszych plażowych
szczypiornistów na facebooku:

https://www.facebook.com/pages/BHT-
Vambresia-W%C4%85brze%C5%BAno-
sekcja-pla%C5%BCowej-pi%C5%82ki-r
%C4%99cznej/197647203672707

Sukces plażowych
szczypiornistów

Plażowi szczypiorniści z Wąbrzeźna są po dwóch turniejach Mistrzostw Polski,
które jednocześnie były turniejami rangi europejskiej.

Puchary dla wędkarzy, po-
dziękowanie dla burmistrza.

TAKA RYBA
20 wędkarzy walczyło o Pu-

char Burmistrza Wąbrzeźna w za-
wodach spławikowych.

Nad brzegami Jeziora Zam-
kowego w sobotę 8 czerwca o 6.00
stanęło w szranki 20 wędkarzy – 8
juniorów i 12 seniorów. Wszyscy
chcieli wyciągnąć z wody jak naj-
większą ilość ryb, bo każdy kolejny
gram przybliżał do zdobycia pierw-
szego miejsca. Ryba jednak tego
dnia nie była skora do „wskakiwa-
nia” na haczyk. Jak mówili wędka-
rze – było za ciepło. Ale jak się
okazało przy podsumowaniu wyni-
ków – jedni mieli większe brania,
inni mniejsze albo wcale.

Po 5 godzinach wędkowania ko-
misja sędziowska, której przewod-
niczył Andrzej Duńczyk, ogłosiła
zwycięzców:

w kategorii junior:
I miejsce zdobył Robert Roch-

nowski – wyciągnął 81 ryb, co dało
mu 1820 pkt.,

II miejsce Tomasz Wąs – 23
ryby, 595 pkt.,

III miejsce Łukasz Wąs – 16 ryb,
545 pkt.

senior:
I miejsce Jarosław Dulski z Toru-

nia – 55 ryb, 4115 pkt.,
II miejsce Wojciech Jabłoński –

28 ryb, 1800 pkt.,
III miejsce Robert Sałach z Toru-

nia – 35 ryb, 1625 pkt.
Wszyscy otrzymali Puchary Bur-

mistrza Wąbrzeźna, które Leszek
Kawski wręczył zawodnikom osobi-
ście. Przed ogłoszeniem wyników
zawodów, Andrzej Duńczyk – pre-
zes Miejskiego Koła PZW wręczył
burmistrzowi nagrodę uznania,
przyznaną przez PZW za wkład w
rozwój wędkarstwa na naszym tere-
nie.

Zawody przebiegły w sympa-
tycznej i sportowej atmosferze.
Na zakończenie całą wędkarską
brać i ich gości A. Duńczyk za-
prosił na kiełbaski z grilla.
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W dniach 18- 22 czerwca 2013
roku w Kępnie odbywały się finały
Pucharu ZPRP dziewcząt rocznika
2000 i młodszych. Do finałów zakwa-
lifikowały się najmłodsze piłkarki
ręczne Vambresii Worwo po zwycię-
stwie w turnieju półfinałowym w
Gnieźnie.

W grupie nasze zawodniczki roze-
grały trzy spotkania: z Varsowią War-
szawa – nieznacznie przegrywając
20:18 (8:5), oraz dwa ciężkie, ale zwy-
cięskie mecze z UKS Dwójką Nowy
Sącz, 17:14 (10:9), i z MKS Zagłębiem
Lubin, 14:13 (7:5). Ten ostatni okazał
się szczególnie trudny i dramatyczny,
ponieważ bramka rozstrzygająca o
zwycięstwie Vambresii Worwo i o awan-
sie do najlepszej ósemki turnieju padła
na jedną sekundę przed końcową sy-
reną, a zdobyła ją – po upartym poje-
dynku z dwoma obrończyniami
Zagłębia – Oliwia Kowalkowska. Ra-
dość dziewcząt po końcowej syrenie
była ogromna.

Do najlepszej ósemki, poza naszą
drużyną, awansowały: UKS Varsowia
Warszawa, MKS Sambor Tczew, UKS
Tuzinek Gniezno, MOSiR Łaziska
Górne, KKS Polonia Kępno, MKS
Karczew, MKS Kusy Szczecin.

O rywalach dla naszych szczypior-
nistek miało zadecydować losowanie,

po którym okazało się, że o wejście do
najlepszej czwórki zagramy z MKS
Samborem Tczew, który rozgrywki w
swojej grupie zakończył na pierwszym
miejscu. Pozostałe pary to UKS Varso-
wia Warszawa i KKS Polonia Kępno,
UKS Tuzinek Gniezno i KKS Polonia
Kępno, MOSiR Łaziska Górne i MKS
Kusy Szczecin. Nasze dziewczęta grały
w tej fazie turnieju jak natchnione, idąc
na „fali wcześniejszych sukcesów w tur-
nieju”. Mecz z MKS Samborem Tczew
był bardzo zacięty, a jego wynik nie-
pewny do samego końca. Po pierwszej
połowie nasze szczypiornistki nieznacz-
nie prowadziły 7:6. Druga połowa
meczu była równie ciężka i losy wyniku
ważyły się praktycznie do ostatniej mi-
nuty. W 24 minucie zawodów wynik
11:10 dla Vambresii Worwo. W 29 mi-
nucie bramkę dla Vambresii zdobywa
pięknym rzutem z biodra Weronika
Weber i na minutę przed końcem
meczu Vambresia prowadzi 12:10. Ry-
walki z Tczewa co prawda zdołały zdo-
być jeszcze bramkę kontaktową, ale do
końca spotkania pozostały sekundy.
Nasze szczypiornistki awansowały do
najlepszej czwórki w Polsce.

O awans do finału Pucharu ZPRP
mieliśmy powalczyć z drużyną MKS
Kusy Szczecin. Okazało się jednak, że
rywal jest od naszych zawodniczek
znacznie silniejszy. Mecz rozstrzygnął
się już w pierwszej połowie i końcowy

wynik 19:10 (12:5) w sumie odzwier-
ciedlał to, co działo się na boisku. Dla
dziewcząt z Vambresii trudy turnieju i
zmęczenie dały znać o sobie już przed
tym meczem. Różne drobne i poważ-
niejsze urazy z poprzednich meczów
zaczęły dotkliwie dokuczać naszym za-
wodniczkom. Po prostu zwyczajnie nie
wystarczyło siły.

W meczu o brązowy medal z dru-
żyną MKS Karczew nasze dziewczyny
walczyły na kontakcie w zasadzie tylko
w pierwszej fazie meczu. Gdy kontuzji
kolana uległa Nadia Oliwa, piłkarki
ręczne z Karczewa skrupulatnie za-
częły wykorzystywać swoją przewagę i
do przerwy prowadziły już 21:12. Mecz
ostatecznie zakończył się wynikiem
32:16.

Nasze piłkarki zajęły bardzo wysokie
IV miejsce w Polsce. To drugi wynik
klubu i ogromny sukces naszych dziew-
cząt. Na wielkie słowa uznania za
wiarę, ambicję i walkę do końca zasłu-
guje cała drużyna. Ręce same składają
się do oklasków i gratulacji. Brawo,
brawo i jeszcze raz brawo.

Klasyfikacja końcowa turnieju o
Puchar ZPRP w Kępnie:

1.  KKS Polonia Kępno
2.  UKS Kusy Szczecin
3. MKS Karczew
4. UKS Vambresia Worwo Wąb-

rzeźno
5. UKS Varsowia Warszawa
6. MKS Sambor Tczew
7.  UKS Tuzinek Gniezno
8. MOSiR Polonia Łaziska Górne
9. KPR MOS Jelenia Góra
10. MKS Zagłębie Lubin
11.UKS Dwójka Nowy Sącz
12. SPR Olkusz
13. ZUKS Mutka Zielonka
14.KMKS Kraśnik
15.MOSM Tychy
16. UKS Olimpia Końskie
Decyzją trenerów zespołów biorą-

cych udział w finale zawodniczka Vam-
bresii Worwo Weronika Weber została
wybrana do „siódemki” najlepszych i
najwszechstronniejszych zawodniczek
turnieju.

Na turnieju w Kępnie Vambresię
Worwo Wąbrzeźno reprezentowały:

Monika Engelmann, Klaudia Ja-
rocka, Emilia Kosela, Martyna Klimek,
Oliwia Kowalkowska, Nadia Oliwa, Ka-
rolina Kępińska, Karolina Żurawska,
Julia Dedeńska, Weronika Weber, Oli-
wia Gocolińska, Lucyna Sobecka, Ja-
goda Kudłacz. Trener: Maciej Wiliński
oraz

kierownik zespołu
Robert Krzewiński

Nasze dziewczyny
4. w Polsce



Zespoły podzielono
na cztery grupy po
cztery zespoły. Awans
do finałowych rozgry-
wek uzyskiwały dwie
pierwsze drużyny, przy
czym pierwszy zespół
awansował z zalicze-
niem meczu. 

Wąbrzeźnianki, jak
na mistrza przystało,
kolejno rozprawiały się
z rywalkami. Pierwsze
spotkanie z Gimnazjum
Publiczne Rozbórz
Długi  (woj. podkarpac-

kie) zakończyło się wy-
nikiem 18:10. W dru-
gim pojedynku ograły
Gimnazjum Końsko-
wola (woj. lubelskie)
29:11. Trzeci to wysoka
wygrana z Gimnazjum
Dobrzeń Wielki (woj.
opolskie) 24:9. Po roz-
grywkach grupowych -
w grupie A, nasze
szczypiornistki połą-
czono w dalszej rywali-
zacji z zespołami grupy
"C".  Awans zapewniły
sobie z pierwszego

miejsca w grupie.
Dzięki temu w dalszej
rywalizacji miały doro-
bek + 2 pkt.

W dalszych roz-
grywkach reprezenta-
cja  Gimnazjum nr 1
Wąbrzeźno zmierzyła
się z Gimnazjum 3
Tychy (woj. śląskie),
odnosząc po ciężkiej
walce cenne zwycię-
stwo 18:14. W kolej-
nym spotkaniu
pokonały Publiczne
Gimnazjum nr 8

Radom (woj. mazo-
wieckie) różnicą ośmiu
bramek (20:12). Po
tych wszystkich wygra-
nych nasze zawod-
niczki dotarły do finału.
Tu czekał na nie poje-
dynek z Gimnazjum nr
6 Słupsk (woj. pomor-
skie). Niestety, tym
razem rywal okazał się
za mocny. Wąbrzeź-
nianki przegrały mecz
finałowy 20:25.

Wicemistrzostwo
Polski Szkół Gimnaz-
jalnych to ogromny
sukces.

Obserwując wyniki z
ubiegłych lat widzimy,
że w 2010 roku Gim-
nazjum nr 1 Wąb-
rzeźno zajęło 5 miejsce
w Polsce. Rok potem
było drugie. W 2012
roku dziewczęta były
najlepsze. W tym roku
srebrny medal. Jak
widać, w ostatnich
trzech edycjach Gim-
nazjady wąbrzeźnianki
nie schodziły z podium.
Tak dobre wyniki w roz-
grywkach zawdzię-
czamy temu, że
wszystkie piłkarki
uczęszczają do klas
usportowionych lub
sportowych w naszym
wąbrzeskim Gimnaz-
jum, a na co dzień tre-
nują w zespołach klubu
sportowego UKS Vam-
bresia Worwo Wąb-
rzeźno pod okiem
trenerów Macieja Wiliń-
skiego, Bogdana Ta-
czyńskiego i Jarosława
Rutkowskiego. Cały
zespół reprezentujący
Gimnazjum nr 1 w
Wąbrzeźnie to zawod-

niczki klubu sporto-
wego Vambresii
Worwo Wąbrzeźno,
występujące w tym se-
zonie w drużynach ju-
niorek młodszych oraz
młodziczek. Wszystkie
- bez wyjątku - zasłu-
żyły na pochwałę za
waleczność, nieustępli-
wość i sportową
postawę w IX Gimnaz-
jadzie.

W Radomiu zespół
zagrał w składzie: Ka-
tarzyna Majewska, Ale-
ksandra Sumińska,
Ewelina Król, Justyna
Kochańska, Jagoda
Krause, Alicja Gra-
bowska, Weronika Nie-
kludow, Monika
Kochańska, Kira Zieliń-
ska, Daria Urtno-wska,
Monika Dziura, Zu-
zanna Rutkowska, Jo-
anna Król, Olga
Wartecka. Opiekunami
zespołu byli nauczy-
ciele wychowania fi-
zycznego z
Gimnazjum: Elżbieta
Kochańska i Jarosław
Rutkowski.

Na koniec warto za-
znaczyć, że do sa-
mego końca ważyły się
losy wyjazdu drużyny
do Radomia z przyczyn
finansowych. Ostatecz-
nie dzięki Państwu Iwo-
nie i Andrzejowi
Kiwałom, firmie
WORWO oraz Stowa-
rzyszeniu Pomocna
Dłoń udało się drużynie
wystąpić w finale Gim-
nazjady. Jak widać po
osiągniętych wynikach,
nie były to pieniądze
wyrzucone w błoto.

Srebrne
gimnazjalistki

Porażka na zakończenie
Piłkarze Unii zakończyli rozgrywki klasy okręgo-

wej. W ostatnim pojedynku przegrali z  Promieniem
Kowalewo Pomorskie.

Mecz rozegrano 22 czerwca. Tego dnia na boisko po raz
ostatni w barwach Unii wyszli Sebastian Isbrandt i Jarek
Rybszleger.

Promień wygrał 3:1. Po spotkaniu zawodnicy z Kowalewa
otrzymali medale i nagrody pieniężne. Awans wywalczyli
również piłkarze Chełminianki.

Promień Kowalewo - UNIA Wąbrzeźno 3:1 (1:0)

Bramka: Gołąb
Unia: Zubrzycki - Kasprzak, Rybszleger J.(55' Archita), Chomicz, Ka-

linowski - Czarnecki, Literski (46' Gościński), Rybszleger B., Nowaczek,
Ciechacki (89' Isbrandt) - Gołąb (80' Hancyk).
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W dniach 16-19 czerwca 2013 roku w Radomiu odbyła się
IX Ogólnopolska Gimnazjada Szkolnego Związku Sportowego
w grach zespołowych. W tym gronie nie mogło zabraknąć pił-
karek ręcznych z naszego Gimnazjum – dziewczyny broniły
ubiegłorocznego tytułu Mistrza VIII Gimnazjady.



Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbyło się na Podzamczu 8
czerwca. Na uroczystość przyszli
prawie wszyscy zawodnicy wraz z
rodzinami. Nagrody wręczali bur-
mistrz Leszek Kawski, starosta wąb-
rzeski Krzysztof Maćkiewicz oraz
prezes Ogniska Miejskiego TKKF
Józef Molczyński.

W skład VIII Biegów o Grand Prix Wąb-
rzeźna wchodziło w sumie 5 biegów: Bieg
dla Serca, Bieg Jesienny, Polska Biega,
Bieg Konstytucji oraz Bieg Wiosenny. Do
ogólnej klasyfikacji punktowej zawodnicy
mieli zaliczane najlepsze wyniki z trzech
biegów. W poszczególnych kategoriach
Grand Prix Wąbrzeźna 2012/2013 zdobyli:

Grupa przedszkolna – 100 m
1. Ola Wiśniewska, SP 3
2. Oliwia Makowska, SP 2
3. Kornelia Granda, PM Bajka
1. Filip Karczewski, SP 2
2. Kacper Kuśmierski, SP 2
3. Jakub Jakóbek, SP 3

Klasy zerowe – 150 m
1.Nikola Otremba, SP 3
2. Zosia Warsicka, SP3
2. Oliwia Szymańska, SP 2
1. Dawid Ciupak, SP 2
2. Filip Gajewski, SP 3
3. Miłosz Wilmowski, SP 2

Klasy I – 200 m
1. Zuzia Sturmann, SP 3
2. Patrycja Morawiecka, SP 2
3. Wiktoria Onyszczuk, SP 2
1. Mateusz Laudański, SP 2
2. Jaś Wojnowski, SP 2
3. Bartosz Ciupak, SP 3
Maciej Głowacki, SP 3

Klasy II – 300 m
1. Nadia Laudańska, SP 2
2. Katarzyna Kleinowska, SP 3
3. Zuzanna Jurkiewicz, SP 3
Oliwia Ledwochowska, SP 2
1.Tymoteusz Wilmowski, SP 2
2. Jakub Nowak, SP 2
3. Olivier Ruchalski, SP 3

Klasy III – 400 m
1.Aleksandra Antosik, SP 3
2. Roksana Bielińska, SP 3
3. Julia Dzierżawska, SP 3
1. Patryk Kuczkowski, SP 3
2. Kacper Leis, SP 3
3. Michał Szlak, SP 2

Klasy IV – 4mm m
1.Rozalia Paczkowska, SP 2
2. Karolina Pietrzak, SP Ryńsk
3. Agnieszka Kamińska, SP3

1. Paweł Szachnitowski, SP2
2. Kacper Karczewski, SP 2
3. Szymon Jarke, SP 3

Klasy V – VI – 600 m
1.Lucyna Sobecka, SP 2
2. Weronika Kłyza, SP Ryńsk
3. Wiktoria Brunath, SP Ryńsk
1. Krzysztof Karaś, SP Ryńsk
2. Tomasz Wąs, SP3
3. Kamil Pietrzak, SP Ryńsk

Gimnazjum – 800 m
1.Julia Markowska
2. Joanna Król
3. Katarzyna Plewa
1. Miłosz Markiewicz
2. Kamil Piasecki
3. Patryk Potaczała
(wszyscy – Gimnazjum nr 1 Wąbrzeźno)

Szkoły ponadgimnazjalne – 800 m i
1500 m

1.Agnieszka Lubańska, LO Wąbrzeźno
2. Martyna Trosdowska, ZS Wronie
1. Szymon Kopczyński, ZS Wronie
2. Krzysztof Balicki, LO Wąbrzeźno
Kobiety – 1500 m
1.Paulina Karnas
2. Monika Karnas
Mężczyźni do 39 lat – 1500m
1.Robert Rutkowski
2. Michał Stenzel
Mężczyźni 40 i więcej – 1500 m
1.Dariusz Marciniak
2. Zbigniew Markiewicz
3. Brunon Jankowski

Gratulujemy!

Wąbrzeźno biega
8 czerwca poznaliśmy zwycięzców VIII edycji Biegów o Grand Prix Wąbrzeźna. Najlepsi zawodnicy całego cyklu

otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.
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Propozycji na tegoroczne
obchody święta miasta było
sporo. W pierwszych mog-
liśmy uczestniczyć już w
czwartek – 6 czerwca. Tego
dnia na stadionie MKS Unia
odbył się ostatni z biegów w
ramach Grand Prix Wąb-
rzeźna, w WDK zmierzyli się
szachiści, a w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicz-
nej otworzono wystawę
„Rodzina wąbrzeska na starej
fotografii”.

To było preludium do mara-
tonu, który rozpoczął się w piątek
rano. Już od 9.00 na Placu Jana
Pawła II na Jarmarku Staroci go-
ścili u nas kolekcjonerzy. Przed
południem w WDK i w przed-
szkolu Miejskim Bajka rozpoczęły
się konkursy. W domu kultury
podsumowywano konkurs „Wąb-
rzeźno – moje miejsce na ziemi’ i
słuchano opowiadaczy lokalnych
historii, a w Bajce dzieci popisy-
wały się wiedzą o Wąbrzeźnie i
Polsce. Potyczki trwały kilka go-
dzin. Podobnie było w SP 3 – tam
przeprowadzono konkurs mię-
dzyszkolny  pn. „Z dziejów miasta
Wąbrzeźno”. Na Orliku natomiast

rozegrano turniej piłki nożnej dla
I klas gimnazjalnych o Puchar
Dyrektora Gimnazjum nr 1. A na
Pływalni Miejskiej młodzi pływacy
walczyli o miano mistrza w  szyb-
kim zjeździe zjeżdżalnią wodną.
Po południu w Kręgielni Mango
rozegrano turniej. Najlepszym ze-
społem byli reprezentanci po-
wiatu wąbrzeskiego.
Wydarzeniem dnia były happe-
ningi  Teatru Stadia Form Nieza-
leżnych: „Ślady”  i „Mojemu PJP
II miastu na dobranoc”.

W sobotę zawody spławikowe
o puchar Burmistrza rozpoczęły
się już o 6.00 rano. Następnie
przy stołach stanęli tenisiści – tur-
niej dla nich zorganizowało Miej-
skie Ognisko TKKF. O godz.
10.00 rozpoczęły się miting pły-
wacki w Pływalni Miejskiej oraz
Ogólnopolski Konkurs Tańca w
WDK. W tym czasie na rynku
trwały przygotowania do startu
zawodników w dogtrekkingu. Po-
nieważ zawody odbywały  się w
ramach Polskiej Ligi DogTrek-
kingu do Wąbrzeźna zjechali mi-
łośnicy tej dyscypliny z całej
Polski.  Głównym wydarzeniem
Dni Wąbrzeźna była popołud-
niowa impreza na Podzamczu.

Tam w amfiteatrze wysłuchaliśmy
Orkiestry Dętej i koła wokalnego
oraz gitarowego z WDK, dzieci z
Przedszkola Miejskiego Bajka, ze
szkół podstawowych i Gimnaz-
jum. Poznaliśmy laureatów kon-
kursów „Zamień odpady na
klasowe wypady” oraz II Woje-
wódzkiego Festiwalu Konkursów
o Pszczołach. Z zainteresowa-
niem obejrzeliśmy pokaz zawod-
ników Wąbrzeskiego Klubu
Sportów i Sztuk Walki oraz okla-
skiwaliśmy zwycięzców całego
cyklu biegów Grand Prix Wąb-
rzeźna. Doniosłym momentem
była gala wręczenia Statuetek
Burmistrza. Po niej przyszedł
czas na koncert i hit wieczoru.
Pierwszy wystąpił Zespół ITD z
Inowrocławia – grupa profesjonal-
nych muzyków, z bogatym i cie-
kawym repertuarem. Po nich
scenę amfiteatru  przejął Lom-
bard. Tego sławnego zespołu
pop-rockowego nie trzeba ni-
komu przedstawiać.  

Trzeci dzień świętowania roz-
poczęliśmy od mszy św. w inten-
cji beatyfikacji ojca Bernarda z
Wąbrzeźna  odprawionej w ko-
ściele św. ap. Szymona i Judy Ta-
deusza. W czasie mszy

członkinie Młodzieżowego Dys-
kusyjnego Klubu Książki, działa-
jącego przy MiPBP,  przywołały
postać o. Bernarda, recytując
wiersze z ubiegłorocznego kon-
kursu o tym młodym benedykty-
nie.  Poznaliśmy też laureatów
tegorocznego konkursu literac-
kiego. Tym razem zadaniem
uczestników było przygotowanie
komiksu  pt. „Sceny z życia Ojca
Bernarda z Wąbrzeźna”. 

Niedzielne popołudnie spędzi-
liśmy w Wałyczyku,  w gospodar-
stwie agroturystycznym państwa
Topolewskich. Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Wąbrzeskiego było tam
gospodarzem festynu lotniczego.
Odbywał się on w ramach Dni
Wąbrzeźna, dlatego też Urząd
Miasta wsparł tę imprezę finan-
sowo, podobnie jak Urząd Gminy
Wąbrzeźno. Impreza trwała pra-
wie 10 godzin i w tym czasie
działo się wiele. Od AIR SHOW,
poprzez konkursy, koncerty, pre-
zentacje sprzętu lotniczego, po-
kazy ZUMBY, karateków, do
lotów balonem i aeroplaktem.
Frekwencja i zainteresowanie fe-
stynem przeszły najśmielsze
oczekiwania organizatorów.

Wielkie świętowanie za nami. Dni Wąbrzeźna upłynęły sportowo, rekreacyjnie i koncertowo. Pogoda dopisała,
więc chętnie braliśmy udział w różnych wydarzeniach.

Dni Wąbrzeźna
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