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Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, 1 października 2013 roku

Zadanie to ma spełnić dwa podstawowe
cele, a mianowicie poprawić standard
mieszkaniowy w budynkach należących do
gminnego zasobu mieszkaniowego oraz
zaktywizować osoby zagrożone wyklucze-
niem społecznym.

Do projektu wytypowano spośród bez-
robotnych 6 osób. Przechodzą teraz szko-
lenie z zakresu BHP, technologii i
materiałoznawstwa, metod i zasad prac re-
montowych. Szkolenie obejmuje część

praktyczną, polegającą na wykonaniu robót
remontowych takich jak: wykonanie obmia-
rów robót, przygotowanie zapraw, miesza-
nek, mas tynkarskich, wykonanie tynków
wraz z przygotowaniem podłoża. Z grupy,
która zakończy szkolenie, do dalszego
etapu przejdą cztery osoby, które zostaną
zatrudnione na 6 miesięcy w ramach robót
publicznych. Ich zakres czynności obejmo-
wać będzie prace remontowe w budynkach
komunalnych, wytypowanych do tego pro-

jektu. Tym razem będą to budynki miesz-
kalne przy ul. 750-lecia 22 oraz ul. Matejki
37. W ramach zadania zostanie wykonany
tam remont klatek schodowych, częściowy
remont podłóg w lokalach mieszkalnych,
wymieniona będzie stolarka okienna i
drzwiowa oraz położona będzie elewacja.
W miarę możliwości naprawione będą też
dachy.

Wartość zadania to kwota 178 089,20 zł,
w tym: środki z MPiPS – 118.000,00 zł,
środki własne gminy – 36.720,00 zł i środki
z PUP – 23.369,20 zł.  Projekt wykonywany
jest w ramach Programu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej „Aktywne Formy Prze-
ciwdziałania Wykluczeniu Społecznego –
edycja 2011-2015”. Naszymi partnerami
są: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wąbrzeźnie oraz Regionalne Wąbrzeskie
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. Rozpoczął się we wrześniu 2013
roku, zakończy za rok.

Aktywizacja
bezrobotnych

Po raz kolejny realizujemy zadanie publiczne pn. „Remontujemy gminny
zasób mieszkaniowy w Wąbrzeźnie w ramach robót publicznych”.

Nagrody im. Walthera Nernsta ‘2013 
str. 17
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19 września 2013 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Wąbrzeźnie swoje Złote Gody obchodzili  pań-
stwo Genowefa i Jan Kornaccy oraz państwo Ewa
i Dionizy Pępek.

Za zgodność i trwałość pożycia mał-
żeńskiego jubilaci zostali odznaczeni
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie, nadanymi przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu
Prezydenta medale wręczył burmistrz
Wąbrzeźna Leszek Kawski. Spotkanie,
podczas którego jubilatom towarzyszyły
rodziny, przebiegło w bardzo sympatycz-
nej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty,
upominki, życzenia oraz tradycyjna lam-
pka szampana. Państwo Kornaccy mają
dwoje dzieci i dwoje wnucząt, natomiast
państwo Pępek wychowali pięcioro
dzieci, mają trzynaścioro wnucząt i troje
prawnucząt.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z 50-letnim stażem małżeńskim. W związku z tym Urząd
Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie prosi o zgłaszanie jubilatów, którzy będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego w roku przyszłym
lub obchodzili wcześniej a nie otrzymali medali. Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za zgodą jubilatów) w tut.
Urzędzie – pokój nr 18. Do zgłoszenia należy przedłożyć aktualny odpis aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński został zawarty
poza miejscowym Urzędem Stanu Cywilnego oraz dowody osobiste jubilatów.

Na zdjęciu od lewej: G.i J. Kornaccy, burmistrz L. Kawski, E. i D. Pępek

W tegorocznym rankingu
„Wspólnoty” jesteśmy na
35. miejscu wśród zadłużo-
nych miast powiatowych.
Na koniec 2012 roku nasz
wskaźnik wyniósł 53,21%. I
jest to dobra wiadomość.
Nasze długi w stosunku do
dochodów budżetowych i
znacznych wydatków inwe-
stycyjnych z roku na rok
maleją.

Porównując dane z po-
przednich corocznych rankin-
gów, możemy stwierdzić, że
przez ostatnie dwa lata budże-
towe w finansach zrobiliśmy
milowy krok. W ubiegłorocz-
nym rankingu – za 2011, by-
liśmy na 15. miejscu
najbardziej zadłużonych miast
powiatowych w Polsce. W po-
przednich zajmowaliśmy
miejsca: 16., 12., 4., 2., 7., 5.,
33., a w 2006 roku wysoki
wskaźnik zadłużenia za 2005

rok uplasował nas na 1. nie-
chlubnym miejscu.

Doprowadzenie finansów
miasta do w miarę stabilnej
sytuacji nie było proste. Na
początku 2011 roku zadłuże-
nie sięgało ponad 59%. Do
tego doszły spłaty nieprawnie
pobranej subwencji oświato-
wej czy niezapłacone faktury,
np. za budowę bloku miesz-
kalnego na ul. Macieja Rataja.
Wszystko to miało wpływ na
to, że Wąbrzeźno znalazło się
w trudnej sytuacji finansowej.
Burmistrz podjął działania na-
prawcze. Przede wszystkim
musiał ograniczyć wydatki, by
znaleźć fundusze na sfinanso-
wanie zadań ważnych dla pra-
widłowego funkcjonowania
miasta, w tym również inwe-
stycyjnych. Działania te przy-
niosły w 2012 roku
1.222.034,00 zł oszczędności.
Pierwsze znaleziono w wyna-
grodzeniach pracowników

urzędu (530.186 zł), kolejne
m.in. w ograniczeniu zakupów
prasy, wydatkach na oświetle-
nie uliczne i w obiektach miej-
skich, czy w zmianach
sposobu utrzymania terenów
zielonych. Znaczne oszczęd-
ności, bo 453.601 zł, przynio-
sły negocjacje burmistrza z
bankami w sprawie obniżenia
oprocentowania kredytów, w
tym również zaciągniętych
przez WDK i MZECWiK. Nie
bez znaczenia dla budżetu
była zmiana banku. Dzięki
temu, że miasto nie ponosi
kosztów obsługi i prowizji, w
kasie miasta zostało 49.864
zł. Uporządkowane też zostały
zaległości najemców miesz-
kań komunalnych z tytułu
opłat za wodę, ścieki i energię
cieplną. Część długu  z
okresu 2007 - 2010 wobec
MZECWiK spłacono, pozos-
tałą kwotę w wysokości
138.765,28 zł od 2012 roku

spłacamy w ratach miesięcz-
nych.

-  Ważnym czynnikiem
wpływającym na zmniejszanie
długu – jak informuje skarb-
nik miasta Mariola Fran-
kowska – jest prowadzenie
bieżących oszczędności. Po-
zwoliło to uniknąć – zarówno
w 2012 roku jak i w roku bie-
żącym – wzięcia kredytów na
spłaty rat wcześniej zaciągnię-
tych pożyczek i kredytów.

Warto również zaznaczyć,
że na koniec pierwszego pół-
rocza 2013 roku wskaźnik za-
dłużenia miasta zmniejszył się
do 48,6%.  Ponadto kredyty i
pożyczki, które na 31 grudnia
2011 roku wynosiły
22.929.457,90 zł, na 16 paź-
dziernika 2013 roku zmniej-
szyły się do kwoty
20.260.970,72 zł. 

35. miejsce w rankingu
W tegorocznym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Wąbrzeźno znalazło się poza czołówką

najbardziej zadłużonych miast w Polsce.  35. miejsce w rankingu to nasz najlepszy rezultat od 2002 roku.

Złote Gody
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Gruzja Mellerów
Na spotkanie z Anną Dziewit-Meller i Marcinem Melle-

rem przyszło bardzo wielu wąbrzeźnian. Sala kolum-
nowa była pełna.

Małżeństwo Mellerów znane nam było przede wszystkim z
ekranu telewizyjnego i z prasy. Dzięki Festiwalowi Turystycznemu
i działalności Dyskusyjnego Klubu Książki mogliśmy poznać ich
osobiście. Sposobnością ku temu było spotkanie autorskie, które
zorganizowano na otwarcie Festiwalu Turystycznego w Wąbrzeź-
nie. Przyjechali opowiedzieć o podróżach do Gruzji i o swojej
książce, w której zapisali wszystkie wspomnienia z pobytu w tym
gościnnym i pięknym kraju.

- Okazali się niezwykle zgranym duetem – opowiadają o spot-
kaniu Marzena Seroka i Aleksandra Kowal-Budziwojska z
MiPBP. –  Bardzo fajnie i ciekawie mówili o Gruzji. Barwne i pełne
anegdot opowieści zapewne w wielu wyzwoliły wyobraźnię, dzięki
której mogliśmy chociaż przez chwilę „gościć” w tym małym, gó-
rzystym, uroczym i rozśpiewanym kraju. – Co nam utkwiło ze spot-
kania? – mówią dalej panie Marzena i Aleksandra. – Przede
wszystkim humorystycznie ujęta rzecz o specyficznym poczuciu
czasu Gruzinów oraz fakt, że to rzeczywiście kraj niebezpieczny…
a niebezpieczeństwo to polega na przejedzeniu, przepiciu i czę-
stych zmianach ustalonej trasy, bo nigdy nie wiadomo – kto spotka
Cię po drodze i „porwie” w swoje nadzwyczaj gościnne progi.

Wszystkie historie przekazane przez p. Mellerów można prze-
czytać w ich książce, którą przedstawili nam na spotkaniu -„Gau-
mardżos. Opowieści z Gruzji”. Ciekawie i lekko napisana, czyta
się ją naprawdę świetnie. Egzemplarz tej książki można było
nabyć w czasie spotkania w WDK.

Kino WDK
Od października Wąbrzeski Dom Kultury zaprasza

dzieci i osoby dorosłe na bezpłatne seanse filmowe.

Projekcje dla najmłodszych widzów planowane są dwa razy
w miesiącu i będzie to kontynuacja ciszącego się dużym zainte-
resowaniem niedzielnego kina familijnego dla dzieci.

Repertuar kinowy przygotowano również dla dorosłych.
Pierwsza projekcja odbyła się 29 września 2013r. 4 września
2013 r. podpisana została umowa z Motion Picture Licensing
Polska Sp. z o.o. dotycząca organizacji bezpłatnych seansów fil-
mowych dla podmiotów korzystających z usług WDK.

Informacje na temat dni, godz. i tytułu wyświetlanego filmu w
Dziale Animacji Kultury WDK, tel. 566881727, wew. 24 oraz por-
talach społecznościowych.

Suse Laue
burmistrzem
Syke

22 września br. w naszym partnerskim mieście Syke
odbyły się wybory burmistrza regionu Syke.

Na stanowisko to pretendowały cztery osoby. Zwyciężyła
Suse Laue, uzyskując ponad 54 % głosów. Gorące gratu-
lacje!

Panią S. Laue znamy od samego początku naszej
współpracy. Zawsze czynnie zaangażowana jest w rozwój
naszych kontaktów i budowanie bardzo dobrych stosunków
między naszymi miastami. Krótko przed wyborami pełniła
funkcję Oficjalnego Przedstawiciela Burmistrza Miasta
Syke, wcześniej przez wiele lat była zastępcą burmistrza.

Poniżej link do strony miasta Syke, na której podwie-
szone są szczegółowe wyniki wyborów:
http://www.syke.de/internet/

Suse Laue w czasie targów w Barrien

Do końca października WDK przyjmować bę-
dzie zapisy dzieci na naukę gry w szachy.

Zapisy przedłużone

- Wąbrzeski Dom Kultury przedłuża nabór dzieci do koła
szachowego WDK do końca października 2013 r. Podczas
zajęć – prowadzonych przez wykwalifikowanego instruktora
– dzieci będą rozwijać zdolności matematyczne, logicznego
myślenia oraz pamięć. Ponadto tego rodzaju spotkania uczą
odpowiedzialności, dyscypliny i uczciwego współzawod-
nictwa – informuje D. Otremba z WDK. – Wszystkich zain-
teresowanych prosimy o kontakt z Działem Animacji
Kultury WDK,  tel. 566881727, wew. 24.
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Obchody wieloletniej przyjaźni mię-
dzy tymi miastami rozpoczęły się 13
września w auli Ratusza od oficjalnego
powitania gości. Suse Laue serdecznie
witała delegacje z Francji, naszą z Wąb-
rzeźna oraz przedstawiciela rosyjskiego
miasta Znamensk w Obwodzie Kalinin-
gradzkim. – Jestem bardzo, bardzo
dumna z tego długoletniego związku z La
Chartre. Cieszę się również, że w tym świę-
cie mogą uczestniczyć nasi przyjaciele z
Wąbrzeźna i Znamenska – mówiła Suse
Laue. Podkreślała również, że fakt wspól-
nego świętowania bardzo wiele dla nich
znaczy i ważny jest dla integracji naszych
narodów.

Gèralt Brault – prezydent La Chartre
wyraził radość, że ponownie – wraz z
sześćdziesięciodwuosobową delegacją –
mogą gościć w pięknym mieście Syke.
Swoją przyjaźń budowali przez 40 lat i cie-
szy go fakt, że tak wielu przyjaciół mają
wśród rodzin. – To ważne, że dzisiaj nie
musimy walczyć przeciwko sobie, że mog-
liśmy sobie wybaczyć i zbudować przyjaźń
– mówił. – Niech żyje partnerstwo!

Przedstawiciel naszej delegacji – bur-
mistrz Leszek Kawski poparł słowa swo-
ich przedmówców. W swoim wystąpieniu
mówił m.in. – Dumny jestem z faktu, że to
właśnie Polska zapoczątkowała zamiany w
Europie, szczególnie w Środkowo-
Wschodniej. Dzięki nim dzisiaj budujemy ją
dla wszystkich. Rad jestem, że możemy
być świadkami integracji naszych państw.
Gratuluję 40-letniej przyjaźni mieszkańcom
Syke i mieszkańcom La Chartre. Mam na-
dzieję, że partnerstwo między naszymi
miastami trwać będzie równie długo i bę-
dzie ciągle się rozwijać.

Oficjalne rozpoczęcie uroczystości za-
kończyło się – jak pisała niemiecka prasa

– jedną lampką wina za przyjaźń. I był to
rzeczywiście czas wymiany serdecznych
słów, gestów, wspólnych zdjęć. Przeka-
zano wiele pozdrowień dla Polaków, miesz-
kańców Wąbrzeźna – co czynimy.
Szczególne podziękowania i pozdrowie-
nia dla wąbrzeźnian śle Gerd Gohlke –
będąc u nas przejazdem zachwycił się na-
szym miastem i gościnnością mieszkań-
ców. Podkreślał to nie tylko w czasie
rozmów, ale i w oficjalnej części spotkania.

Po uroczystym powitaniu naszych dele-
gacji, rozpoczęły się wizyty i spotkania. Dla
każdej przygotowany był oddzielny pro-
gram pobytu. Nasz był napięty, ale bardzo
ciekawy.

Tego samego dnia z ważniejszych wy-
darzeń czekały nas jeszcze udział w lokal-
nych targach gospodarczych, sadzenie
drzewka oraz zwiedzanie regionu Syke.
We wszystkie miejsca docieraliśmy rowe-
rami.

Z Ratusza  pojechaliśmy do Barrien.
Tam właśnie urządzono targi i mieliśmy
wziąć udział w uroczystym ich otwarciu.
Nasze stoisko na nich zostało przygoto-
wane przez Wydział Rozwoju  Miasta na-
szego Urzędu. Główną ich atrakcją były
wyroby firm – Piekarni Profit oraz Wy-
twórni Koncentratów Spożywczych „Za-
skocz”. Ciasta, pieczywo, powidła, dżemy,
smalec, ogórki kiszone, bernardynki –
wszystkim smakowały wyśmienicie. Bardzo
popularnym produktem okazał się również
miód, przekazany na targi przez wąbrze-
skich pszczelarzy. Targi czynne były do
niedzieli włącznie. Naszymi sąsiadami na
nich byli oczywiście nasi niemieccy i fran-
cuscy przyjaciele. Ci ostatni zaprezentowali
m.in. swoje winiarnie i wyroby mięsne oraz
„rywalizowali” z nami smalcem domowym.      

Z targów, przejeżdżając przez piękne i

bardzo zadbane wsie, odwiedzając też po
drodze rodziny, z którymi wcześniej mie-
liśmy kontakt, dotarliśmy do Geestrand.
Tam – na terenie należącym do Syke –  Le-
szek Kawski, Suse Laue i Andreas
Schmidt – burmistrz Geestrand in Oster-
holz, posadzili drzewo przyjaźni – orzech.
Symbol ten rozpoczął realizację programu
prowadzonego przez Syke. W miejscu tym
posadzonych będzie więcej drzew. Owoce
z nich będą przekazywane np. do świetlic
czy klubów oraz dla rodzin, które potrze-
bują pomocy socjalnej. – Drzewo to jest ko-
lejnym symbolem przyjaźni naszych miast
– powiedział burmistrz L. Kawski. –
Niech rośnie i owocuje tak dobrze, jak
dobrze rozwija się nasza współpraca.

Pierwszy dzień wizyty zakończył się
późnym wieczorem. Do Okel, gdzie zapla-
nowano wspólny grill u burmistrza Jür-
gena Schmock, dotarliśmy zmęczeni, ale
pełni wrażeń.

Sobota była równie intensywna. Do
Hannoveru wyjechaliśmy o 9.00 rano. W tę
podróż pojechaliśmy wszyscy – nasza de-
legacja, Francuzi i Niemcy. Zmieściliśmy
się w trzech autokarach. Głównym pun-
ktem tej wyprawy było zobaczenie skarbu
– złota sprzed trzech tysięcy lat, które wy-
kopano w czasie budowy gazociągu w
Syke – Gessel.  Zobaczyliśmy też stary ra-
tusz i gmach parlamentu. Udało się nam
wygospodarować trochę czasu i zobaczyć
stadion w Hannoverze. Zaraz po powrocie
do Syke zabrano nas do Büntemeyer. Tam
zaprezentowano nam ekologiczne gospo-
darstwo rolne. W gospodarstwie tym nie
tylko uprawia się i hoduje zwierzęta, ale i
produkuje żywność. Swojskie i świeże wy-
roby można kupić na miejscu w sklepie.
Właściciel gospodarstwa dostarcza je rów-
nież na zamówienie do mieszkańców. Przy
gospodarstwie od roku działa też tzw. dom
gościnny. Urządzane są w nim przede
wszystkim urodziny dla dzieci czy inne
spotkania.

15 września był najważniejszym dniem
obchodów 40-lecia współpracy Syke i La
Chartre. Rozpoczął się ekumenicznym na-
bożeństwem, odprawionym po polsku,
francusku i niemiecku, w kościele w Bar-
rien. Po mszy część naszej delegacji poje-
chała na targi, część do Syke na turniej buli
– popularnej francuskiej gry plenerowej. W
międzyczasie burmistrz Leszek Kawski
spotkał się jeszcze z burmistrzem Znamen-
ska – Kirillem Koslowem. Znamensk
otrzymał środki na rozwój miasta, głównie
budowę oczyszczalni ścieków, i jego bur-
mistrz był ciekawy jak taka infrastruktura
funkcjonuje u nas. Z targów i turnieju buli
wszyscy udali się do miejscowego domu
kultury w Heinligelfelde. Uroczystość roz-
poczęła się o 19.00 i trwała kilka godzin.
Był to czas podsumowań dotychczasowej
współpracy, podziękowań, prezentów oraz
określenia planów na przyszłość. – Chciał-
bym, aby za 100, 200 lat napisali o naszym
partnerstwie: Budowali mosty przyjaźni i
burzyli mury dzielące Europę – powiedział
na uroczystości Leszek Kawski.

Syke i La Chartre

Na zaproszenie Suse Laue – generalnego przedstawiciela burmistrza Syke
wzięliśmy udział w obchodach 40. rocznicy partnerstwa Syke z francuskim mias-
tem La Chartre sur le Loir.
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Dyżury
radnych

Radni ustali plan swoich dyżurów na
drugie półrocze 2013 roku.

Dyżury odbywają się w każdy wtorek w
godz. 15.00 – 16.00. Radni urzędują w pokoju
nr 9 Urzędu Miasta Wąbrzeźno (ul. Wolności
18, parter).

W poszczególne wtorki na mieszkańców
miasta czekać będą:

15 października – Józef Krawczyk

22 października – Bolesław Künstler

29 października – Zbigniew Markiewicz

5 listopada – Eleonora Orczykowska

12 listopada – Kazimierz Przybyło

19 listopada  – Andrzej Steinert

26 listopada – Paweł Śliwiński

3 grudnia – Janusz Śmieszek

10 grudnia – Janina Świekatowska

17 grudnia – Edward Wierak

7 stycznia 2014 roku – Marlena Zygna-
rowska

Przetarg na sprzedaż
nieruchomości

19 września 2013 roku Burmistrz Wąbrzeźna ogłosił pierwszy
nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własności do na-
stępujących nieruchomości:

1) gruntu o powierzchni 0,6031 ha (na którym znajduje się bagno),
położonego przy ulicy Chełmińskiej (działka ewidencyjna nr 67/3, KW
nr TO1W/00011655/8). Teren ten w  planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta przeznaczony jest pod zieleń nieurządzoną, łąki, pas-
twiska  i nieużytki w funkcji podstawowej oraz zalesienia w funkcji
uzupełniającej.

Cena wywoławcza  wynosi  133.000,00 zł. Wysokość wadium usta-
lono na kwotę  15.000,00 zł;

2) zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,0116 ha przy
ulicy Grudziądzkiej (działka ewidencyjną nr 474/10, KW nr
TO1W/00032077/5). Na działce są dwa boksy garażowe o powierzch-
niach użytkowych 41,2 m2 i 22,5 m2. Teren ten w planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta przeznaczony jest pod zabudowę
jednorodzinną, pensjonatową, wielorodzinną niskiej intensywności oraz
usługi nieuciążliwe.

Cena wywoławcza  wynosi  30.000,00 zł;  a wysokość wadium wynosi
3.000,00 zł.

Przetargi odbędą się 23 października 2013 roku w Urzędzie Miasta
Wąbrzeźno (ul. Wolności 18, pokój nr 19): o godzinie 11.00 na nieru-
chomość przy ul. Chełmińskiej, a  o godzinie 12.00 na nieruchomość
przy ul. Grudziądzkiej.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na
konto Gminy Miasto  Wąbrzeźno nr  47 2030 0045 1110 0000 0219 3690
– w terminie do 18 października 2013 roku włącznie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Geodezji,
Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miasta Wąbrzeźno w pokoju nr 2 przy
ulicy Wolności 18, tel. 56 688 45 28 lub +48 669 920 061 a także przez
pocztę internetową e-mail: gg@wabrzezno.com

Teksty pełnych ogłoszeń zostały opublikowane na stronie internetowej
www.bip.wabrzezno.com a także wywieszone zostały na tablicy ogło-
szeń tut. Urzędu.  

RSA Biofeedback
Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej od września 2013 roku uruchomiło nową formę

zajęć edukacyjno-terapeutycznych RSA Biofeedback.

Przezna-
czone są
one dla
dzieci i mło-
dzieży z
wąbrzeskich
szkół. Zaję-
cia prowa-

dzone są przez Paulinę Smosną oraz
Annę Tomaszewską – certyfikowanych
terapeutów RSA Biofeedback.

RSA Biofeedback to skuteczna me-
toda treningowa, dzięki której możliwe
jest uzyskanie synchronizacji pracy
serca z oddechem, co skutkuje rozwi-
nięciem możliwości adaptacyjnych or-
ganizmu, pobudzone zostają funkcje
obronne, możliwe jest uzyskanie ho-
meostazy – naturalnej równowagi za-
chodzących w organizmie człowieka
procesów. To idealna metoda dla osób,
które chcą uchronić się przed niepożą-

danymi skutkami stresu i napięcia emo-
cjonalnego, dążą do wydłużenia i po-
prawy jakości swojego życia. Jest
zalecana nie tylko osobom z proble-
mami zdrowotnymi, ale także jako sku-
teczna metoda profilaktyki schorzeń.
Regulacja oddechu z pracą serca po-
zwala na nieinwazyjne polepszenie
stanu zdrowia, wzmacnia kondycję oraz
stabilizuje stan emocjonalny.
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Głośne czytanie Zemsty
przyciągnęło na rynek
wielu wąbrzeźnian.
Wszyscy byli ciekawi, jak
poradzą sobie – w sumie z
trudnym tekstem – osoby
zaproszone do wystąpie-
nia w Teatrze przy Stole.

Inicjatorem tego wydarzenia
była Miejska i Powiatowa Biblio-
teka Publiczna w Wąbrzeźnie.
Organizacyjnie wspierał ją
Wąbrzeski Dom Kultury.

- Narodowe Czytanie Ze-
msty A. Fredry na długo zosta-
nie w pamięci mieszkańców
Wąbrzeźna  – mówi Aleksandra
Kowal – Budziwojska z MiPBP.
– To był jedyny w swoim ro-
dzaju skład aktorski, okazał się
„strzałem w dziesiątkę”. I przy-
zna jej rację każdy, kto przy-
szedł na czytanie Zemsty.
Wszyscy radzili sobie świetnie,
a szczególnie Bolesław Kün-
stler, który rolą Papkina wręcz
ujął publiczność.

- Jest to pierwsza taka im-
preza – mówi Aleksandra

Kurek, dyrektorka MiPBP  – i
mam nadzieję, że nie ostatnia.
W przyszłym roku chcemy włą-
czyć nasze miasto do Narodo-
wego Czytania dzieł Henryka
Sienkiewicza.

Będzie to trzecia edycja
ogólnopolskiej akcji Narodowe
Czytanie. Zainicjował ją prezy-
dent Bronisław Komorowski.
Odbywa się też ona pod Jego
honorowym patronatem.

- Dziękujemy aktorom Teatru
przy Stole za profesjonalne
przygotowanie, sprawienie nie-
zwykłej frajdy mieszkańcom

miasta – mówią organizatorzy.
–  Dziękujemy:

Cześnikowi: burmistrzowi
Leszowi Kawskiemu,

Rejentowi: staroście wąb-
rzeskiemu  Krzysztofowi
Maćkiewiczowi,

Podstolinie: Aleksandrze
Kurek,

Papkinowi: Bolesławowi
Künstlerowi,

Dyndalskiemu: Zbignie-
wowi Izdebskiemu,

Klarze: Gizeli Pijar,
Wacławowi: Pawłowi Bec-

kerowi,

uczniom wąbrzeskich
szkół:

Perełce, mularzowi 1: Fili-
powi Murawskiemu,

mularzowi 2: Tomaszowi
Rydzewskiemu

i młodym czytelniczkom z
Gimnazjum nr 1,  które w
strojach z epoki roznosiły
okolicznościowe ulotki i za-
kładki do książek z cytatami z
Fredry.

Dziękujemy również
wszystkim przemiłym wi-
dzom, bez Was nie byłoby
teatralnego natchnienia.

Narodowe Czytanie,
czyli Zemsta na rynku
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Wokół budynku WDK urządzono
ścieżkę edukacyjną. 

- Stworzyliśmy ją głównie dla uczniów
szkół podstawowych oraz osób niepełnos-
prawnych – mówi Dorota Otremba z Wąb-
rzeskiego Domu Kultury. – Głównym celem
podjęcia tej inicjatywy było stworzenie
miejsca do praktycznego nauczania wielu
przedmiotów. Ma ono stanowić niejako na-
turalną pomoc dydaktyczną lub swoiste
„laboratorium natury” dla szkół i dla WTZ
czy DPS. Ponadto dzieci, młodzież i osoby
dorosłe będą miały okazję do obcowania z
naturą oraz rozwijania swoich zaintereso-
wań poprzez „żywe” lekcje przyrody.

Na ścieżce postawiono 5 tablic informa-
cyjnych. Znajdziemy na nich opisy drzew i
żyjących tam zwierząt. Poznamy rys histo-
ryczny parku i zasoby przyrodnicze ziemi
wąbrzeskiej. Z innych tabliczek dowiemy
się o wyjątkowych okazach drzew znajdu-
jących się w parku. Na ścieżce organizo-
wane są lekcje przyrody.

– Pierwsze lekcje już się odbyły. O ko-
lejnych szkoły będą informowane na bie-

ząco - dodaje D. Otremba.

Ścieżka dydaktyczna powstała
dzięki dotacji otrzymanej z Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu.

Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna

Nowy
kanał TVP
Bydgoszcz

1 września br. uruchomiono nowy
kanał pod nazwą TVP Bydgoszcz. Co-
dziennie nadaje 18 godzin programu.

Oferuje programy przygotowywane przez
dziennikarzy bydgoskiego ośrodka TVP oraz
innych oddziałów Telewizji Polskiej. Program
TVP INFO jest odrębnym kanałem informa-
cyjnym. Sygnał TVP Bydgoszcz jest do-
stępny w naziemnej telewizji cyfrowej na
MUX 3 (kanał 36) .

TVP Bydgoszcz można również oglądać
na platformach cyfrowych nc+ na pozycji
220 oraz Polsacie Cyfrowym pod numerem
196.

Telewizja Polska S.A. w Warszawie
Oddział w Bydgoszczy
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W ceremonii powitania udział wzięli
wierni parafii św. ap. Szymona i Judy Ta-
deusza oraz Matki Bożej Królowej Pol-
ski, duchowni z ks. biskupem
Andrzejem Suskim na czele; ojcowie
Paulini, którzy przygotowywali kilka dni
wiernych do przyjęcia obrazu; przedsta-
wiciele władz samorządowych naszego
miasta i powiatu oraz goście z ościen-
nych miast i wsi. Matkę Bożą Jasno-
górską witały w Wąbrzeźnie tłumy.

Nawiedzenie rozpoczęło się w parafii
św. ap. Szymona i Judy Tadeusza. Dlatego
też pierwsze oficjalne słowa powitania
padły w Sanktuarium. W imieniu parafian
Matkę Bożą witał ks. Jan Kalinowski, nato-
miast w imieniu mieszkańców oraz lokal-
nych władz samorządowych miasta i
powiatu – burmistrz Leszek Kawski. Matkę
Bożą powitały również delegacje rodzin
wąbrzeskich, młodzieży i dzieci. Wizerunek
Matki Bożej Jasnogórskiej w każdej parafii
gościł dobę. W tym czasie w kościołach od-
bywały się msze święte oraz całodobowe
czuwania i modlitwy przy obrazie. Na mszę
pożegnalną, odprawioną przez ks. Kazi-
mierza Śmigeckiego w kościele Matki
Bożej Królowej Polski, przyszło również
bardzo wielu mieszkańców. Ci, którzy nie
zmieścili się wewnątrz świątyni, gromadzili
się przed na Placu Jana Pawła II. Słowa
podziękowania za czas nawiedzenia wypo-
wiedzieli – podobnie jak przy powitaniu –
przedstawiciele samorządów lokalnych i
grup kościelnych.

Wędrówka kopii cudownego obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej trwa od 1957
roku. Aktu tego nie przerwał nawet fakt
aresztowania obrazu przez władze komu-
nistyczne ówczesnej Polski. Sama idea pe-
regrynacji ma ścisły związek z
Jasnogórskimi Ślubami Narodu, złożonymi
26 sierpnia 1956 r. w 300. rocznicę Ślubów
Lwowskich Jana Kazimierza. Inicjatorem
peregrynacji był kardynał Stefan Wyszyń-
ski.

Matkę Bożą witały
i żegnały tłumy

Od 30 września do 1 października 2013 roku w wąbrzeskich parafiach gościł obraz Matki Bożej Jasnogórskiej.
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Miejski Punkt Informacji w Wąbrzeź-
nie powstał 25 sierpnia 2008 r. W tym
roku obchodził swoje piąte urodziny.

- Na samym początku MPI działał w
strukturach Urzędu Miasta, obecnie
prowadzi go Wąbrzeski Dom Kultury.
Oferuje szeroką gamę usług tury-
styczno – informacyjnych, w tym m.in.
udzielanie informacji o atrakcjach tury-
stycznych Wąbrzeźna i okolic, impre-
zach kulturalnych i sportowych, bazie
noclegowej i gastronomicznej miasta i
powiatu – mówi Dorota Otremba z
WDK. – Ponadto każdy klient może
otrzymać bezpłatne materiały rekla-
mowe dotyczące Wąbrzeźna oraz wo-

jewództwa kujawsko-pomorskiego, czy
może zakupić różnego rodzaju pamiątki
(breloki, smycze, długopisy, parasolki,
maskotki itp.). To również miejsce,
gdzie można zakupić książki wydane
przez mieszkańców miasta i regionu.
Na półkach znajdziemy oczywiście też
inne ciekawe publikacje i broszury pro-
mujące nasze najbliższe strony.

Punkt ma swoją siedzibę przy ul. Po-
niatowskiego 8. Czynny jest codziennie
– od wtorku do piątku włącznie w godz.
10.00 – 16.00, natomiast w poniedziałki
i soboty w godz. 9.00 – 13.00.

Od ubiegłego roku w Punkcie działa

tzw. komputer dla turysty. Otrzymaliśmy
go dzięki udziałowi w projekcie pn. „Bu-
dowa Polskiego Systemu Informacji Tu-
rystycznej i poddaniu się w 2011 roku
certyfikacji, po której Polska Organiza-
cja Turystyczna przyznała punktowi
dwie gwiazdki.

MPI drugi rok z rzędu aktywnie bie-
rze udział w kampanii pod hasłem „Ku-
jawsko-Pomorskie. Lubię tu być.”,
prowadzonej przez Urząd Marszałkow-
ski. To właśnie przy Poniatowskiego 8
można otrzymać Paszport Unijny, w
którym zbiera się pamiątkowe pieczątki
z miejsc wyznaczonych w kampanii do
zobaczenia. W tegorocznej edycji jed-
nym z nich jest również starówka Wąb-
rzeźna. Przy pomocy tej kampanii
Urząd Marszałkowski promuje miejsca
odnowione przy pomocy środków unij-
nych.

5. urodziny MPI

25 sierpnia 2013 roku
burmistrz Leszek Kawski
oraz jego zastępca Woj-
ciech Bereza uczestniczyli
w Gminno-Powiatowych
Dożynkach.

Tegorocznymi gospodarzami
Gminno-Powiatowych Dożynek
byli starosta wąbrzeski Krzysz-
tof Maćkiewicz i wójt gminy
Płużnica Marcin Skonieczka.
Uroczystości dożynkowe od-
były się 25 sierpnia w Płużnicy.
Rozpoczęły się mszą świętą
dziękczynną. Po nabożeństwie
wszyscy jej uczestnicy przeszli
w korowodzie dożynkowym na
stadion. Tam odbywały się
główne uroczystości. W części
oficjalnej padło wiele słów po-

dziękowań i wyrazów szacunku
dla rolników za ich trud i ciężką
pracę. Odbyło się też symbo-
liczne przekazanie chleba. Sta-
rostowie dożynek Małgorzata
Dudziak i Bogdan Kwiatkowski
przekazali go na ręce gospoda-
rzy uroczystości. Chlebem tym,
jak każe obyczaj, obdzielono
wszystkich uczestników doży-
nek.

Święto było też okazją do
wręczenia odznaczeń i wyróż-
nień. W tym roku odznakami
,,Zasłużony dla rolnictwa” uho-
norowano: Henryka Czerwiń-
skiego z Przydworza, Marka
Jastrzemskiego z Dębowej
Łąki, Bogdana Kwiatkowskiego
z Czapel, Janusza Makówka z
Bągartu, Gabrielę Piotrowską z
Wielkiego Pułkowa, Sylwestra
Soszyńskiego z Zielenia, Kata-

rzynę Sternicką z Wąb-
rzeźna i Tadeusza Tur-
bak z Łopatek.
Dyplomy uznania Wo-
jewody Kujawsko-Po-
morskiego  otrzymali:
Jolanta Góralska z Pły-
waczewa, Dariusz Gro-
dzicki z Płużnicy,
Urszula Muzalewska z
Małych Radowisk, Sła-
womir Rewer z Małego
Pułkowa, Ireneusz
Sowa z Dębowej Łąki,
Władysław Stachulak z
Kurkocina i Stanisław
Wyżykowski z Bielaw.

Wśród konkursów
organizowanych w
czasie dożynek swój
udział zaznaczyło rów-
nież Wąbrzeźno. Stu-
denci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku WSG
w Bydgoszczy filia w Wąbrzeź-
nie, zgłosili do konkursu swój
wieniec dożynkowy. Zgodnie z
tradycją, zrobiony został z czte-
rech zbóż, ozdobiony jarzębiną,
kukurydzą i słonecznikami.
Jego wykonanie wysoko oce-
niła komisja konkursowa, przy-
dzielając jego autorom:
Barbarze Kotowskiej, Annie
Chrostowskiej, Stanisławowi
Bączyńskiemu, Janinie i Stani-
sławowi Gutkowskim, Stanisła-
wie Lubińskiej, Marii
Sokołowskiej, Małgorzacie Wi-
lamowskiej, Renacie Bierna-

czyk – II miejsce.
Atrakcjami tych dożynek był

niewątpliwie korowód przygoto-
wany przez wszystkie sołectwa
gminy Płużnica, pokazy rycer-
skie oraz pirotechniczne, de-
gustacja potraw
przygotowanych przez panie z
kół gospodyń wiejskich. Do
późnych godzin wieczornych
goście bawili się z zespołem
Fortex, a przez cały dzień im-
prezie towarzyszyły stoiska z
produktami rolnymi, gastrono-
micznymi, wystawy twórczości
ludowej oraz wesołe mias-
teczko.

Uwaga.Porady prawne
w innych godzinach

Od września 2013 roku zmieniły się godziny przyj-
mowania interesantów w punkcie porad prawnych,
działającym w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno. 

Od września punkt porad prawnych otwarty jest w każdą
środę, w godz. 16.00 – 18.00.

Bezpłatnych porad- m.in. z dziedziny prawa rodzinnego,
prawa pracy, prawa spadkowego, prawa budowlanego oraz
prawa cywilnego, udziela radca prawny Marek Zgoliński.
Korzystać z nich mogą mieszkańcy Wąbrzeźna. 

Wieniec dożynkowy z Wąbrzeźna
na II miejscu
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Sześciu nauczycieli z wąbrzeskich
placówek oświatowych ubiegało się
o awans zawodowy na stopień nau-
czyciela mianowanego.

Postępowanie odbyło się 21 sierpnia
2013 r. w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno. Pre-
zentacje przedstawiające dotychczasowy

dorobek i osiągnięcia zawodowe z okresu
stażu zaprezentowali komisji następujący
nauczyciele:

Marcin Maliszewski – nauczyciel wycho-
wania fizycznego Gimnazjum nr 1 im. Ks.
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wąb-
rzeźnie;

Agnieszka Zrada – nauczycielka wy-

chowania fizycznego w Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Edmunda Wojnowskiego w
Wąbrzeźnie;

Karolina Borowiecka – nauczycielka
wychowania przedszkolnego w Szkole
Podstawowej nr 3 im. Edmunda Wojnow-
skiego w Wąbrzeźnie;

Joanna Bretes – nauczycielka języka
angielskiego w Szkole Podstawowej nr 3
im. Edmunda Wojnowskiego w Wąbrzeź-
nie;

Katarzyna Wagner – pedagog szkolny
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Edmunda
Wojnowskiego w Wąbrzeźnie;

Janusz Przybyło – nauczyciel wspo-
magający – oligofrenopedagog w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w
Wąbrzeźnie.

Pedagodzy odpowiadali również na
liczne pytania członków komisji, dotyczące
zarówno ich pracy, jak i obowiązujących
przepisów prawa oświatowego.

Wszyscy pomyślnie zdali egzamin, zdo-
bywając tym samym tytuł nauczycieli mia-
nowanych, co zostało potwierdzone
wręczonymi zaświadczeniami o uzyska-
nym awansie zawodowym.

Awans zawodowy nauczycieli

21 sierpnia pracownicy
Urzędu Miasta przeprowa-
dzili pomiar natężenia
ruchu rowerowego.

Liczyliśmy 
rowerzystów

Liczenie rowerzystów odbywało się w
godzinach od 8.00 do 20.00 na dwóch od-
cinkach ścieżek rowerowych. Konkretnie,
od ul. Chełmińskiej do plaży i po drugiej
stronie jeziora – od ul. Chełmińskiej do
mostu. Ścieżki te zostały wybudowane w
latach 2009 i 2010.

Natężenie ruchu rowerowego na tych
odcinkach w danych porach dniach było
różne. Rano ruch był niewielki. Przez
ścieżki przejechało zaledwie 14 rowerzys-
tów. Wieczorem natomiast wzrósł o ponad
800%.

W poszczególnych przedziałach godzi-

nowych natężenie ruchu wyglądało nastę-
pująco:

w godz. 8.00 – 10.00 -  przez ścieżki
przejechało 14 rowerzystów,

w godz. 10.00 – 12.00 – 37,
w godz. 12.00 – 14.00 – 43,
w godz.14.00 – 16.00 – 42,
w godz. 16.00 – 18.00 – 45,
w godz. 18.00 – 20.00 – 114.

Ogółem – w ciągu 12 godzin na tych
odcinkach ścieżek było 295 rowerzystów.
Większy ruch zanotowano na odcinku od
ul. Chełmińskiej do plaży – ścieżką tą w
czasie pomiaru ruchu przejechało 256 ro-
werzystów.

Jak
rozliczyć
dotację

9 września 2013 r. w Urzędzie
Miasta Wąbrzeźno przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych uczestni-
czyli w bezpłatnym szkoleniu pn.:
„System rozliczania dotacji”.

Skierowane było ono do organizacji poza-
rządowych i podmiotów wymienionych w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolon-
tariacie. Jego organizatorem był Urząd
Miasta Wąbrzeźno. 

Tematem szkolenia był zakres realizacji
zadań publicznych oraz sposób rozliczania
otrzymanej dotacji. Prowadziła go audytor
Emilia Niklas.
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W ramach projektu istnieje możliwość uzyskania wsparcia na założenie lub
przystąpienie do spółdzielni socjalnej w kwocie do 20 tys. zł oraz wsparcia po-
mostowego przez okres 12 miesięcy.

Ośrodek Wsparcie Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomorskim ofe-
ruje ponadto:

Doradztwo dla organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych z zakresu
prawa, rachunkowości i księgowości, marketingu.

Szkolenia dostarczające wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zakładania i
prowadzenia organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych.

Wizyty studyjne mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami.
Możliwość bezpłatnego korzystania z sali dla potrzeb tworzących się lub

działających spółdzielni i organizacji.
Usługi specjalistyczne:
Prawne – związane z postępowaniem rejestracyjnym w KRS, w tym ubie-

ganie się o status organizacji pożytku publicznego, itp.
Księgowe i finansowo-kadrowe – zatrudnianie pracowników, weryfikacja

prowadzonej dokumentacji księgowej, itp.
Marketingowe – doradztwo marketingowe obejmujące opracowanie mery-

toryczne m.in. ulotek, stron internetowych, filmów.
Doradztwo biznesowe – pomoc w przygotowaniu biznes planu i analizy

finansowej, zarządzanie zasobami ludzkimi, doradztwo personalne, kontrola
kosztów i innych zagadnień finansowych, planowanie i organizacja pracy.

Ponadto: Newsletter - cotygodniowe informacje o funduszach na finanso-
wanie działań organizacji pozarządowych.

Katalog produktów to możliwość promocji organizacji w Internecie http://od-
powiedzialnezakupy.pl/ Zapraszamy do kontaktu: Ośrodek Wsparcia Ekono-
mii Społecznej, ul. Brodnicka 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie.  tel. 690 960
917, e-mail: owes@tlok.pl

Więcej informacji na www.owies.eu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kowalewie Pomor-
skim zaprasza mieszkańców powiatów wąbrzeskiego, brodnic-
kiego, golubsko-dobrzyńskiego i rypińskiego do korzystania z
bezpłatnego doradztwa i szkoleń w zakresie zakładania i prowadze-
nia organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych.

Wsparcie dla orga-
nizacji i spółdzielni

Oddali
hołd

1 sierpnia 2013 roku przedstawiciele
władz powiatowych i naszego miasta od-
dali hołd walczącym w Powstaniu War-
szawskim.

Z okazji  69. rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego burmistrz Leszek Kawski, jego za-
stępca Wojciech Bereza, przewodniczący Rady
Miasta Radosław Kędzia, komendant Straży Miej-
skiej Krzysztof Grzybek oraz starosta wąbrzeski
Krzysztof Maćkiewicz, wicestarosta Bożena Szpry-
niecka i sekretarz powiatu Józef Krawczyk oddali
hołd poległym w czasie Powstania Warszawskiego
oraz wszystkim, którzy walczyli o naszą wolność.

Przedstawiciele naszych samorządów złożyli
wiązanki kwiatów i zapalili znicze przy tablicy po-
święconej żołnierzom AK oraz przy Pomniku Żoł-
nierza Polskiego. O godz. 17.00  – jak w całej
Polsce – zabrzmiały w Wąbrzeźnie syreny.

V Jarmark
Świąteczny

6 grudnia 2013 r. w godz. 12.00 – 18.00 na
Placu Jana Pawła II odbędzie się V Jarmark
Świąteczny.

Do udziału w nim WDK zaprasza koła gospodyń
wiejskich, pszczelarzy, piekarnie, ciastkarnie,
osoby indywidualne, zajmujące się produkcją eko-
logicznej żywności, a także podmioty zajmujące się
wyrobem różnego rodzaju bożonarodzeniowych
ozdób i suwenirów.

Wszyscy, którzy chcą bezpłatnie urządzić swoje
stoisko na jarmarku, proszeni są o zgłaszanie się
do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zgłoszenia przyj-
mowane będą do 28 listopada pod nr. tel. 56 688
17 27 wew. 24; 535 436 071. Szczegółowych infor-
macji udziela Dorota Otremba.

Karta zgłoszenia dostępna jest na stronie
www.wdkwabrzezno.pl. 

Projekt na budowę budynku
mieszkalnego dla 30 rodzin ma być
realizowany w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego (PPP).

Jak już wcześniej informowaliśmy,
zakłada on postawienie budynku na
ulicy Macieja Rataja w sąsiedztwie ist-
niejącego komunalnego bloku miesz-
kalnego. Połączone działania sektora
publicznego i prywatnego to jeszcze
rzadko stosowana w Polsce metoda,
dlatego też projekt zgłoszony został
do Konkursu 3P, organizowanego
przez Polską Agencję Rozwoju Przed-
siębiorczości. W konkursie tym – o
czym już pisaliśmy – zdobyliśmy
główną nagrodę – bezpłatne wsparcie
doradcze. Jest to dla nas cenna
pomoc.

Swoją opieką prawną i doradczą

projekt objęło konsorcjum Collect
Consulting S.A. z Katowic. Współ-
pracę z konsorcjum rozpoczęliśmy 18
lipca 2013 roku. Prawnicy przeanali-
zowali i zweryfikowali już program
funkcjonalno-użytkowy projektu oraz
założenia uwarunkowań formalno-
prawnych. Podjęto też działania, które
mają zidentyfikować inwestorów pry-
watnych, mogących być zaintereso-
wanymi udziałem w przedsięwzięciu
w charakterze partnera prywatnego.
Trwają też przygotowania do forum in-
westora, które zaplanowano na 21
października w Wąbrzeźnie.

W ramach doradztwa zaplanowane
zostało również wykonanie badania
społecznego, dotyczącego partner-
stwa publiczno-prywatnego. Przepro-
wadzane jest przy pomocy ankiety.
Od wczoraj można ją wypełniać –
oczywiście anonimowo. Umieszczona
jest na naszej stronie w zakładce An-
kieta PPP. Do udziału w badaniu za-
praszamy wszystkich mieszkańców
Wąbrzeźna oraz organizacje pozarzą-
dowe.

Ankieta
PPP
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W połowie lipca ruszyła budowa
nowoczesnego targowiska na ulicy
Matejki. Obecnie wybudowana jest
kanalizacja deszczowa, wylewane są
fundamenty pod stoły, robione są
podbudowy pod drogi i place hand-
lowe, ustawiono już krawężniki i opor-
niki. Ogólnie stan zaawansowania
prac można określić na ponad 40%. 

Jesteśmy jedną z dziesięciu miejscowo-
ści w naszym województwie, w której budo-
wane jest nowoczesne targowisko.
Inwestycję tę prowadzimy w ramach rządo-
wego programu „Mój rynek”. Wniosek na
modernizację targowiska miejskiego złoży-
liśmy w sierpniu ubiegłego roku. W tworze-
niu projektu – na zaproszenie burmistrza
Leszka Kawskiego – brały udział osoby zaj-
mujące się handlem i przedsiębiorczością.
Ogólne zasady budowy targowisk, okre-
ślone przez Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, oraz kilkakrotne konsultacje z
handlowcami pozwoliły na wypracowanie
optymalnie funkcjonalnego miejsca do
handlu.

Nowe targowisko zostanie podzielone na
dwa sektory: rolno-spożywczy, który zajmie
50% całej powierzchni, i chemiczno-odzie-
żowy, na który przeznaczono 45% po-
wierzchni. Powierzchnia handlowa
zadaszona zajmie 62%. Cały teren będzie
utwardzony, oświetlony, zamontowany bę-
dzie monitoring. Będą miejsca parkingowe i
postojowe dla samochodów dostawczych.
Wybudowane będą przyłącza do sieci wod.-
kan. i elektroenergetycznej, urządzenia sa-
nitarne. Teren będzie ogrodzony, a jego
cechą szczególną będzie brama wjazdowa
z logiem „Mój rynek”. Element ten jest zna-
kiem charakterystycznym dla targowisk
zmodernizowanych w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007
– 2013.

Zgodnie z umową, firma  ASTA – BUD
ma zakończyć prace w grudniu 2013 roku.
Wszyscy jednak liczymy na to, że  już w lis-
topadzie będziemy mogli korzystać z no-
wego obiektu. Czy jest na to szansa? 

- W czasie rozmowy z wykonawcą padła
obietnica, że budowa targowiska będzie
miała swój finał na koniec października –
mówi burmistrz Leszek Kawski. – Jednak
nie jestem do końca przekonany czy uda się
ją firmie dotrzymać.  Chciałbym, aby tak się
stało, ale nikt nie jest w stanie przewidzieć
wszystkich czynników, które mogą zajść,
czy zachodzą w toku budowy.

Póki co, tempo prac na targowisku jest
dobre. 

Całkowity koszt ma wynieść
1.563.271,77 zł brutto. Zarząd Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego przyznał nam
dofinansowanie w wysokości ok. 1 mln zł. 

Targowisko w budowie

W trakcie budowy 

Przed remontem
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Oferta
dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2013 Kujawsko-
Pomorski Fundusz Pożycz-
kowy wprowadził korzystne
zmiany w swojej ofercie po-
życzkowej.

Przedsiębiorcy korzystający z
pożyczek udzielanych przez Ku-
jawsko-Pomorski Fundusz Po-
życzkowy mogą liczyć m.in na
brak prowizji przy pożyczkach po-
chodzących ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko - Pomor-
skiego.

Ponadto w związku ze zmianą
stopy referencyjnej na podstawie
której ustalone jest oprocentowa-
nie pożyczki będą udzielane na
bardziej przystępnych warun-
kach. Oprocentowanie wynosi
obecnie od 4,18 do 6,38% w skali
roku.

Kontakt:
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń

tel.
56 622 71 62

pozyczki@kujawsko-pomorskie.pl

www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl
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Wspólnymi
siłami

Wraz z sześcioma przedsię-
biorcami wyremontowaliśmy
znaczną cześć ulicy Towarzy-
stwa Jaszczurczego.

Dzięki wspólnym działaniom przed-
siębiorców i naszego samorządu miej-
skiego wyremontowano 209 metrów
ulicy Towarzystwa Jaszczurczego
oraz wybudowano od podstaw 110
metrów dróg dojazdowych do maga-
zynów przy tej ulicy. Inwestycja kosz-
towała ok. 200 tys. zł. Z budżetu
miasta dołożono do niej 30 tys. zł. Po-
zostałą sumę wyłożyli właściciele firm:
Reflex Polska, Veroni, Ampol – Merol,
Szkoły Kierowców, PPHU „WO-Bud”

oraz ZPHU „Profit”. Prace wykonało
miejscowe Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych „Drobud”.

- Przygotowania do tej wspólnej in-
westycji trwały od zeszłego roku.
Przebudowa tego fragmentu drogi nie
byłaby możliwa bez znacznego
wsparcia finansowego właścicieli firm,
których siedziby znajdują się przy To-
warzystwa Jaszczurczego – mówi
burmistrz Leszek Kawski. –  Bardzo
wszystkim dziękuję za tak cenną ini-
cjatywę.  Dzięki niej nie tylko przedsię-
biorcy mogą dzisiaj korzystać z
porządnie wykonanej drogi, ale cała
nasza społeczność.

Nie podrzucaj
śmieci! Oddaj za
darmo do PSZO!

Przy boksach śmietnikowych na terenach
niektórych osiedli mieszkaniowych, ogródków
działkowych podrzucane są odpady, w tym
głównie wielkogabarytowe. Świadczy to o tym,
że nie wszyscy jeszcze wiedzą, że w naszym
mieście funkcjonuje Punkt selektywnej zbiórki
odpadów (PSZO). Punkt, w którym za darmo
odbierane są odpady.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów znaj-
duje się na ul. 750 – lecia Wąbrzeźna 21
(baza Ekosystemu). Czynny jest: od ponie-
działku do piątku w godzinach od 10.00 do
18.00; w soboty od 10.00 do 14.00, z wyjąt-
kiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Każdy mieszkaniec Wąbrzeźna ma prawo
dostarczyć tam nieodpłatnie np. takie odpady
jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeter-
minowane leki, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny, zużyte baterie i akumulatory,
chemikalia, zużyte opony, meble, inne odpady
wielkogabarytowe, tekstylia czy odzież. Wy-
starczy więc – zamiast kursu do „sąsiedniego”
śmietnika, podjechać na ulicę 750-lecia i bez
problemu zostawić tam odpady. Przypominamy
też, że dwa razy w roku – każdej jesienni i
wiosny – Urząd organizuje zbiórki odpadów
wielkogabarytowych – również nieodpłatnie.
Korzystając z tych możliwości ustrzeżemy się
przed mandatem czy innymi sankcjami porząd-
kowymi.

Więcej na temat segregacji, odbioru i wy-
wozu odpadów m.in. w broszurce  „Nowy sys-
tem gospodarowania odpadami komunalnymi
w Wąbrzeźnie”, którą otrzymali wszyscy wła-
ściciele nieruchomości. Można ją też pobrać z
Urzędu Miasta, pokój nr 13. W wersji elektro-
nicznej dostępna jest na stronie www.wab-
rzezno.com

Stulecie Szkoły
Podstawowej nr 2

Zbliża się 100-lecie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w
Wąbrzeźnie. Uroczystość obchodów rocznicy planowana jest na 6
września 2014 r.

Już teraz organizatorzy obchodów zwracają się do absolwentów szkoły,
emerytowanych nauczycieli oraz sympatyków i przyjaciół naszej Stulatki o wy-
pożyczenie pamiątek związanych ze szkołą, np. zdjęć, dokumentów, świa-
dectw, kronik klasowych, harcerskich mundurków, pasów, chust, zeszytów,
starych podręczników itp. Zostaną one skatalogowane, w przypadku zdjęć ze-
skanowane i przechowane w bezpiecznym miejscu do czasu zaprezentowania
na wystawie podczas obchodów 100 -lecia szkoły.

Pamiątki można dostarczać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2, ul.
Wolności 30 w godz. 8.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku. Osoby, które nie
mają możliwości osobistego dostarczenia, prosimy o kontakt pod numerem
tel.  56 688 18 23 lub na adres e-mail: sp2@wabrzezno.pl.

Osoby odpowiedzialne za pamiątki: Lidia Jabłońska, Katarzyna Kornacka.
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Jak funkcjonuje
ustawa śmieciowa

Burmistrz Leszek Kawski wziął udział w spotkaniu z ministrem
środowiska Marcinem Korolcem.

Minister M. Korolec rozmawiał z samorządowcami z całego województwa
kujawsko - pomorskiego na temat nowego systemu śmieciowego. Był cie-

kawy,  jak nowe regulacje działają w naszym regionie. Takie spotkania odbyły sie w kilku większych miastach Polski.  

Pierwszy tydzień wakacji
dla naszych zuchów i harce-
rzy był czasem aktywnego wy-
poczynku. Poznali ciekawe
miejsca w Górach Świętokrzy-
skich.

Opiekunowie wąbrzeskich
harcerzy i zuchów postanowili,
że ich podopieczni aktywnie
spędzą część tegorocznych wa-
kacji. Zaproponowali im wyjazd
w Góry Świętokrzyskie na obóz
harcerski „Jędrusie AK” i kolonię

zuchową „Na szlaku Orląt AK”. Z
możliwości tej skorzystało 16 zu-
chów i 24 harcerzy, reprezentu-
jących nasze szkoły
podstawowe oraz gimnazjum.
Opiekunami i organizatorami
obozu i kolonii byli: Jolanta i
Zdzisław Grabowscy, Ewa Mar-
kiewicz i Marta Rymecka.

- Wyjazd był możliwy dzięki
wsparciu finansowemu, jakie z
budżetu naszego miasta corocz-
nie otrzymują organizacje poza-

rządowe – mówi Ewa Markie-
wicz. – Dofinansowanie wypo-
czynku letniego umożliwiło
zuchom i harcerzom spędzenie
tygodnia wakacji poza miejscem
swojego zamieszkania. Celem
tegorocznego wyjazdu w Góry
Świętokrzyskie i na Kielec-
czyznę było zarówno poznanie
historii i kultury tego regionu, jak
i nauczenie młodzieży samo-
dzielności, zaradności, doskona-
lenie sprawności fizycznej oraz

poznanie zasad funkcjonowania
w grupie.

- Wędrując po Górach Świę-
tokrzyskich – mówi dalej E. Mar-
kiewicz – zdobyliśmy Łysicę
oraz Łysą Górę, dotarliśmy do
Świętej Katarzyny i Nowej Słupi.
Ciekawymi lekcjami historii dla
dzieci i młodzieży były niewątpli-
wie wizyty w Muzeum im. Orła
Białego w Skarżysko-Kamiennej
oraz Muzeum Pamięci Narodo-
wej w Kielcach. Odwiedziliśmy
też różne miejsca pamięci naro-
dowej na terenie województwa
świętokrzyskiego. Na trasie kie-
leckich wędrówek było Muzeum
Zabawek i Zabawy – jedyne
tego rodzaju muzeum w Polsce,
w którym zgromadzona została
kolekcja zabawek historycznych
i współczesnych z całego świata
oraz Jaskinia Raj, pełna unikal-
nych stalaktytów i stalagmitów.
Zadbaliśmy również o to – do-
daje E. Markiewicz – aby uczest-
nicy mieli możliwość zdobycia
sprawności harcerskich i zucho-
wych, np.: gońca/łącznika, mło-
dego obywatela, żołnierza,
białego orła i łazika. Organizo-
waliśmy gry i zabawy terenowe,
była olimpiada sportowa, w któ-
rej młodzi mundurowi zdobywali
sprawność olimpijczyka. Dopeł-
nieniem tego czasu były spotka-
nia przy ognisku, w trakcie
których królowała harcerska pio-
senka.

Na szlaku Armii Krajowej

Nowa ustawa – tzw. śmieciowa, po-
winna działać w każdej gminie od 1 lipca
2013 roku. Niektóre samorządy wprowa-
dziły ją już znacznie wcześniej – jak cho-
ciażby nasze miasto, a niektóre nie zrobiły
tego w wyznaczonym terminie, pomimo że
miały 1,5 roku na przygotowanie się do no-
wego systemu. Przede wszystkim gminy
miały problemy z z przetargami. W niektó-
rych też – tam, gdzie system już działał  –
były skargi na brak pojemników – szczegól-

nie do selektywnej zbiórki odpadów, lub
niewystarczającą ich liczbę. Na szczęście,
nasze miasto należy do tej grupy, gdzie „re-
wolucja śmieciowa” została przeprowa-
dzona bez problemów i nowy system działa
sprawnie. Większych problemów z funkcjo-
nowaniem nowej ustawy – zgodnie z tym,
co stwierdzili na spotkaniu z dziennika-
rzami, minister M. Karolec, marszałek Piotr
Całbecki i wojewoda Ewa Mes – nie ma w
naszym województwie.

Dzięki spotkaniom z samorządowcami –
takim jak to w Toruniu, minister środowiska
miał poznać praktyczną stronę wdrażania
ustawy w życie oraz dowiedzieć się jak
nowe regulacje działają. Poznał też ocze-
kiwania samorządowców od Ministerstwa
Środowiska oraz liczył na to, jak powiedział
przed wizytą w Toruniu – że rozmowy z
władzami lokalnymi będą mogły w przy-
szłości zaowocować zmianami w prawie.
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Dokładnie 86 pojazdów zabytko-
wych stanęło na naszym rynku.
Wszystkie piękne i błyszczące,
wszystkie przyciągały nasz wzrok. 

- Trudno powiedzieć, które z nich jest
najładniejsze, najfajniejsze. Wrażenie wy-
wiera mustang, a syrenka 105 to po prostu
miód na sercu, no i jak tu wybrać, skoro na-
prawdę wszystkie są godne uwagi – mówił
pan Marek – mieszkaniec Wąbrzeźna, pod-
czas III Wystawy Zabytkowych Pojazdów.
Jego zdanie podzielało wielu odwiedzają-
cych.   Na tegorocznej imprezie, która od-
była się 7 lipca zaprezentowano w sumie
86 pojazdów. Pasjonaci zabytkowych aut
przyjechali do nas m.in. z Torunia, Pozna-
nia, Grudziądza, Kwidzyna, Tczewa, Golu-
bia-Dobrzynia, Lisewa, Chełmna,
Bydgoszczy, Płużnicy, Olsztyna oraz Ho-
landii. Oczywiście kilka pojazdów miało
również na tablicy rejestracyjnej napis
CWA. Dzięki nim mogliśmy zobaczyć m.in.:
Citroeny, urocze VW Garbusy, warszawy,
trabanty, syrenki, ciągniki rolnicze, mus-
tanga, Singer Gazellelę.

Niewątpliwą atrakcją był Lokomobil, po-
jazd wykonany własnoręcznie przez Wie-
sława Błaszkiewicza z Golubia –
Dobrzynia. Został uznany za najoryginal-
niejszy na wystawie, co zostało potwier-
dzone statuetką, wręczoną p. Wiesławowi.
Były jeszcze dwie nagrody. Statuetka za
najstarsze auto i Nagroda Publiczności. Tą
pierwszą otrzymał Andrzej Budny – właści-

ciel Citroena AC 4 z 1928 r., a drugą Zbig-
niew Zieliński – właściciel Syreny 105.

- Uwieńczeniem niedzielnego wydarze-
nia była parada zabytkowych aut ulicami
Wąbrzeźna – mówi Dorota Otremba, z
Wąbrzeskiego Domu Kultury, który był or-
ganizatorem imprezy. – Z Wąbrzeźna nasi
goście pojechali na zamek do Radzynia
Chełmińskiego, tam odpoczywali przy
ognisku. W organizacji III Wystawy Zabyt-
kowych Pojazdów pomogły nam wąbrze-
skie firmy. Dziękujemy: WTZ za wykonanie
okolicznościowych statuetek, Motoklubowi

za pomoc przy organizacji imprezy oraz
jednej z lokalnych firm, która prosiła o za-
chowanie anonimowości.

Impreza cieszyła się dużym zaintereso-
waniem zarówno wśród wąbrzeźnian, jak
samych wystawców. Jednych i drugich z
roku na rok przybywa. – Było naprawdę
bardzo fajnie. Mam wielki sentyment do
starych aut i cieszę się, że wystawę zorga-
nizowano w niedzielę, bo spokojnie mog-
łem obejrzeć każdy pojazd, zajrzeć pod
maski… eh, to było coś – ocenił pan Marek.

Wszystkie piękne

Wysokość opłaty za zagospodarowanie odpadów uzależ-
niona jest od liczby mieszkańców danej nieruchomości. Za
jej ustalanie odpowiedzialni są właściciele i zarządcy nieru-
chomości.

Pierwszą deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnym należało złożyć do 10 listopada 2012 roku. Kolejną,
gdy wystąpią okoliczności, które mają wpływ na wielkość tej opłaty.  W
naszym mieście stawki uzależnione są, w przypadku nieruchomości
zamieszkałych i mieszanych,  od liczby osób zamieszkujących w danej
posesji. Oznacza to, że nie płacimy za osoby zameldowane, ale au-
tentycznie mieszkające w danym lokalu. W deklaracjach, które zostały
złożone w listopadzie, nie wykazywano więc osób, które np. mieszkały
w akademikach czy pracowały za granicą lub odwrotnie –  podano
osoby, które dzisiaj nie zamieszkują pod danym adresem.

Przypominamy, że każda zmiana dotycząca zwiększenia lub zmniej-
szenia liczby osób powinna być zgłaszana przez właściciela lub za-
rządcę nieruchomości. Nowe deklaracje powinny być złożone w  ciągu
14 dni od daty wystąpienia zmiany.

Druki deklaracji można pobrać w Urzędzie Miasta w Wydziale Gos-
podarki Komunalnej i Mieszkaniowej, pok. nr 13, lub  z naszej strony
internetowej (tutaj).

Zmiany
w deklaracjach

Stypendia, konkursy,
granty

Jeżeli szukasz informacji o stypendiach, o
ciekawych konkursach lub grantach zajrzyj na
serwis prowadzony przez Fundację Dobra
Sieć.

Dzięki serwisowi www.mojestypendium.pl
dowiesz się o wszystkich programach stypen-
dialnych, w tym  oferowanych przez stowarzy-
szenia, fundacje, samorządy, uczelnie i firmy.
Strona jest bazą aktualnych ofert stypendial-
nych oraz konkursów naukowych i artystycz-
nych, skierowaną do uczniów, studentów,
nauczycieli, rodziców, doktorantów, artystów i
sportowców.

Zapraszamy na stronę
www.mojestypendium.pl
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Nagroda im. Walthera
Nernsta przyznawana jest
corocznie uczniom szkół
podstawowych i Gimnazjum,
którzy osiągnęli w roku szkol-
nym bardzo dobre wyniki w
nauce, w sporcie,  wyróżnili
się w środowisku uczniow-
skim działalnością spo-
łeczną, zaangażowaniem na
rzecz szkoły itp. Burmistrz
Leszek Kawski uhonorował
w tym roku tą nagrodą dzie-
więciu uczniów. W gronie
najlepszych są:

uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Jana
Pawła II:

Patryk Retz -  klasa VI b
– średnia ocen 6,00, Na-
groda im. Walthera Nernsta
za szczególne osiągnięcia w
nauce i działalność spo-

łeczną;
Jarosław Warchulski –

klasa VI a – średnia ocen
5,88, Nagroda im. Walthera
Nernsta za szczególne
osiągnięcia w nauce i za
działalność społeczną;

Lucyna Sobecka -  klasa
VI a – średnia ocen 5,25, Na-
groda im. Walthera Nernsta
za szczególne osiągnięcia w
nauce i sporcie;

uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 3 im. Ed-
munda Wojnowskiego:

Nina Górska -  klasa VI c
– średnia ocen 5,82, Na-
groda im. Walthera Nernsta
za szczególne osiągnięcia w
nauce i za działalność spo-
łeczną;

Emilia Kosela – klasa VI
a – średnia ocen 5,82, Na-

groda im. Walthera Nernsta
– stypendium za szczególne
osiągnięcia w nauce i działal-
ność na rzecz szkoły i środo-
wiska;

Weronika Weber – klasa
VI a – średnia ocen 5,27, Na-
groda im. Walthera Nernsta
za szczególne osiągnięcia w
nauce i sporcie;

uczniowie Gimnazjum
nr  1 im. Ks. Stefana Kardy-
nała Wyszyńskiego:

Wiktor Godlewski –
klasa IIIe  – średnia ocen
5,80, Nagroda im. Walthera
Nernsta za szczególne
osiągnięcia w nauce i za
działalność społeczną;

Iwona Górska – klasa III
b – średnia ocen 5,72, Na-
groda im. Walthera Nernsta
– stypendium za szczególne

osiągnięcia w nauce i działal-
ność na rzecz szkoły i środo-
wiska;

Justyna Kochańska –
klasa III h – średnia ocen
4,89, Nagroda im. Walthera
Nernsta za szczególne
osiągnięcia w nauce i spor-
cie.

- Uczniom gratuluję wspa-
niałych wyników i osiągnięć.
A rodzicom tak wspaniałych
dzieci. Wszyscy jesteśmy
dumni, że tak utalentowani
absolwenci będą reprezento-
wać nasze szkoły miejskie w
innych placówkach, mias-
tach. – powiedział, po cere-
monii wręczenia nagród
uczniom i Listów Gratulacyj-
nych rodzicom – Leszek
Kawski.

Nagrody im. Walthera
Nernsta ‘2013

4 lipca burmistrz Leszek Kawski uroczyście wręczył najzdolniejszym uczniom Nagrody im. Walthera
Nernsta. Laureatom w ceremonii tej towarzyszyli rodzice i opiekunowie, dyrektorzy i nauczyciele. Uro-
czystość odbyła się w Urzędzie Miasta. W tym ważnym wydarzeniu wzięli również udział przewodniczący
Rady Miasta Radosław Kędzia, przewodniczący Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Rekreacji
Edward Wierak, zastępca burmistrza Wojciech Bereza, skarbnik miasta Mariola Frankowska, sekretarz
miasta Dorota Stempska i podinspektor ds. oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji Kornelia Madej-
ska.
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Zadania i zakres działalności jed-
nostki wyznaczane są w ustawie o
strażach gminnych. Ich głównym zda-
niem jest ochrona spokoju i porządku
publicznego. Strażnicy czuwają też
nad porządkiem ruchu drogowego,
pomagają w usuwaniu skutków wystę-
pujących zagrożeń, zabezpieczają
miejsca przestępstwa czy wypadku.
Dbają o bezpieczeństwo mieszkań-
ców w czasie imprez  publicznych.
Sprawdzają środowiska osób bezdo-
mnych, szczególnie w okresie zimo-
wym. Odwożą nietrzeźwych do izby
wytrzeźwień lub doprowadzają ich do
miejsca zamieszkania. Ściśle współ-
pracują z funkcjonariuszami policji,
odbywają z nimi wspólne służby. Pro-
wadzą też działania zapobiegające
popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
Często spotykają się z dziećmi, mło-

dzieżą, rozmawiając z nimi o występu-
jących zagrożeniach społecznych i o
tym, jak ich unikać.

Do zadań Straży Miejskiej w Wąb-
rzeźnie należy również obsługa i pro-
wadzenie monitoringu. Obecnie
zainstalowanych jest 21 kamer. Obej-
mują swoim zasięgiem 60% po-
wierzchni miasta. Dzięki nim nie tylko
rośnie statystyka wykrywalności prze-
stępstw, ale maleje liczba wybryków
chuligańskich.

Uroczystość była okazją do gratu-
lacji i podziękowań za dwudziestolet-
nią służbę. Strażnikom i pracownikom
złożyli je burmistrz Leszek Kawski,
przedstawiciele Rady Miasta – Rado-
sław Kędzia i Bolesław Künstler, pro-
kurator rejonowy Kazimierz Warnel,
komendant powiatowy Policji Marcin
Zaleśkiewicz.

20. lat Straży

1 lipca 2013 roku minęło 20 lat od powołania w Wąbrzeźnie
Straży Miejskiej. Z tej okazji w Ratuszu odbyła się skromna uro-
czystość.

Straż Miejska została powołana do życia 1 lipca 1993r. zarządzeniem
ówczesnego burmistrza. Wcześniej – 22.04.1993r. statut tej jednostki
został zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W chwili
powołania Straż Miejska dysponowała 5 etatami. Dzisiaj pracuje tam 4
strażników i 4 pracowników administracyjnych. Od samego początku na
czele Straży stoi komendant Krzysztof Grzybek.

Informacje
USC Wąbrzeźno

* Czerwiec 2013r.
Urodzenia: Emil Woźniczka, Eliza Malinowska,

Mateusz Gończ, Julian Zygnarowski, Wiktoria Kry-
ger, 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.

Zgony: Aleksander Klimek – 73 l., Benedykt
Osiński – 84 l., Henryk Lubawski – 68 l., Jan Wol-
landt – 71 l., Henryk Chojnicki – 67 l., Zenon Pa-
włowski – 81 l., Władysław Sałek – 65 l., Bożena
Kwiatkowska – 76 l., Radosław Masalski – 66 l.,
Mariusz Nowatkowski – 50 l., Jadwiga Kłos – 87 l.,
Bronisława Klimek – 88 l., Wojciech Orłowicz – 57
l., Zofia Budniewska – 91 l., Bogumiła Miecz-
kowska – 75 l.

* Lipiec 2013r.
Urodzenia: Wiktoria Wojas, Wiktoria Strze-

lecka, Julia Siudym, Maksymilian Malanowski,
Aniela Wysocka, Karol Kwiatkowski, Wiktoria Bie-
lik, Lena Gardzisz, Lena Więckowska, Klaudia Kę-
pińska, Kacper Rusoń, Nikodem Lenzkowski, Piotr
Zdrodowski, Maksymilian Lewandowski.

Małżenstwa: Krzysztof Truskawa – Krystyna
Szmytkowska, Kamil Borkowski – Malwina Wilk,
Krzysztof Czyżewski – Aleksandra Mielewczyk.

Zgony: Urszula Nagorzycka – 79 l., Zdzisław
Jachym – 55 l., Jerzy Bryliński – 69 l., Jerzy Fein –
76 l., Maria Kicińska -  63 l., Kazimierz Churski –
80 l., Elżbieta Sitek – 83 l., Bronisław Lefelbain –
91 l., Waldemar Godlewski – 48 l., Krystyna Pace-
rowska – 62 l., Marek Woźniak – 45 l., Ewa Lipiń-
ska – 39 l., Józef Szczutowski – 81 l., Kazimierz
Wiśniewski – 83 l., Kazimiera Olszewska – 83 l.,
Stanisława Radziszewska – 85 l., Stefania Si-
korska – 91 l., Grzegorz Falkowski – 47 l., Józef
Margol – 54 l.

* Sierpień 2013r.
Urodzenia: Jakub Jakubowski, Wiktoria Górka,

Dominik Barszczyk, Weronika Wiryńska, Mateusz
Szymczak, Wojciech Wölk, Wiktor Wielgus, Antoni
Filipski, Nicola Nowakowska, Weronika Dudkie-
wicz, Hanna Marciniak, Zuzanna Jamka, Dawid
Płotka, Aniela Wzorek, Patryk Kastner, Marcelina
Adamczyk, Fabian Melerski, Lena Zakrzewska,
Mateusz Mech.

Małżeństwa: Szczepan Kłódka – Elwira Ko-
chańska, Krystian Dywiński – Wioletta Pawlikow-
ska, Dariusz Zadrużyński – Agnieszka
Szefecińska, Damian Szymelfenig – Karolina Pa-
pierkiewicz, Przemysław Buławski – Ewelina Czer-
wińska, Dariusz Łopatkiewicz – Bożena
Horodecka, Przemysław Róg – Katarzyna Sosiń-
ska.

cd. na str. 19
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W dniach 21-25 czerwca
2013 r. w Kamieniu i Jeżo-
wym (woj. podkarpackie)
rozegrany został turniej fi-
nałowy Mistrzostw Polski
juniorów młodszych (U-17)
w piłce nożnej.

W turnieju, w barwach Zawi-
szy Bydgoszcz wystąpił wycho-
wanek MKS „Unia” Wąbrzeźno
– Jakub Gackowski. Razem ze
swoją drużyną zdobył wicemist-
rzostwo Polski.

Kuba to podstawowy zawod-
nik swojego zespołu, a w tur-
nieju finałowym rozegrał
wszystkie mecze w pełnym wy-
miarze czasowym. Gratulujemy
Jakubowi wielkiego sukcesu i
wierzymy, że będzie nadal roz-
wijał swój talent i podnosił umie-
jętności piłkarskie, aby
Wąbrzeźno doczekało się po latach zawodnika w Ekstraklasie. (ostatnim w bar-
wach Olimpii Poznań w sezonie 94/95 był Maciej Leis).

Sebastian Isbrandt

Jakub Gackowski
wicemistrzem 

Fot. Jakub Gackowski – w drugim rzędzie, trzeci

Robert Mrukowski z Ro-
gowa i Jarosław Łakomy z
Aleksandrowa Kujaw-
skiego wygrali turniej
Grand Prix KPZBS & MPiG
o Puchar Burmistrza Wąb-
rzeźna.

Turniej odbył się w niedzielę
14 lipca. Przy zielonych stoli-
kach w Restauracji Hotel Stop-
klatka zasiadło 82 zawodników.
Jak dotąd to rekordowa w na-
szym województwie liczba za-
wodników na rozgrywkach
Grand Prix Miast, Powiatów i
Gmin Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Zawodnicy re-
prezentowali głównie kluby z
naszego regionu, ale gości-
liśmy też graczy z okręgów ma-
zowieckiego, zachodnio -
pomorskiego, pomorskiego i
łódzkiego.

Turniej rozgrywany był na
barometr z dochodzeniem. Ro-
zegrano w sumie 30 rozdań na
zapis maksowy. Mistrzowie
tego spotkania – Robert Mru-
kowski z Rogowa i Jarosław Ła-
komy z Aleksandrowa

Kujawskiego zagrali na
60,62%. Niewiele mniej, bo na
58,04% – Andrzej Wilemski z
Torunia i Roman Kowalkowski z
Włocławka. Trzecia para – Bo-
gumił Macierzyński i Adam Sza-
rek z Grudziądza, była
skuteczna na 57,80%. Najlepiej
z powiatu wąbrzeskiego wy-
padli Józef Molczyński i Jerzy
Utnicki. Ich wynik 56,71% upla-
sował parę na 6. miejscu.

Dla najlepszych zawodników
oraz dla tych, którzy w klasyfi-
kacji znaleźli się do 11. miejsca
włącznie były Puchary Burmist-
rza i nagrody. Były też nagrody
specjalne. Burmistrz nagrodził
najmłodszych zawodników tur-
nieju – braci Rafała i Michała
Marszendów z Płocka. Robert
Otręba – właściciel Restauracji
Hotel Stopklatka, ufundował dla
najlepszej pary mikstowej statu-
etki oraz voucher – zdobyli je
Kamila Siwik i Wojciech Kirej-
czyk z Grudziądza. Natomiast
Ognisko Miejskie TKKF pucha-
rami uhonorowało najlepszą
parę powiatu wąbrzeskiego.
Szczególną i bardzo miłą nie-

spodzianką były bernardynki
wąbrzeskie – które, specjalnie
na turniej, dostarczono z naszej
piekarni Profit. Tymi słodkimi
niespodziankami obdarowano
wszystkich uczestników.

Rozgrywki trwały ok. 6 go-
dzin. Nad ich sprawnym prze-
biegiem czuwał sędzia Mariusz
Żurek. Wyniki niedzielnego
spotkania zaliczane są do
Grand Prix Województwa Ku-
jawsko- Pomorskiego oraz do
Grand Prix Miast, Powiatów i

Gmin WKP. W obu można było
zarobić sporo PKL.

Turniej dzięki Janinie Bąk
Mencel – właścicielce Zakładu
Produkcyjno Handlowo Usługo-
wego Profit, Robertowi Otrębie
– właścicielowi Restauracji
Hotel STOPKLATKA i naszej
organizacji TKKF – miał szcze-
gólną oprawę. Za uświetnienie
tej ważnej w naszym wojewódz-
twie imprezy brydżowej ser-
decznie dziękuje organizator –
burmistrz Leszek Kawski.

Walczyli o Puchar Burmistrza

Burmistrz nagrodził również najmłodszych zawodników turnieju –
braci Rafała i Michała Marszendów z Płocka

cd. ze str. 18
Zgony: Marta Lisińska – 93 l., Barbara Pacz-

kowska – 59 l., Stanisława Markowska – 75 l., Kazi-
mierz Sankiewicz – 79 l., Józef Korczowski – 66 l.,
Halina Borowiec – 64 l., Mieczysław Lewandowski –
87 l., Stanisława Przybyło – 83 l., Brunon Paszotta –
71 l.

* Wrzesień 2013
Urodzenia: Kornelia Przyziółkowska, Antonina

Jaremko, Wiktor Spertusiak, Martyna Nelkowska,
Julia Cyrklaf, Janusz Łuczak, Karol Dywiński, Jakub
Sądowski, Jakub Glinowiecki, Justyna Dąbrowska,
Wiktoria Borkowska, Patryk Jankowski, Zuzanna Ko-
cimska, Jakub Szczęśniak.

Małżeństwa: Dawid Górka – Klaudia Ciba, Ma-
riusz Pałgan – Katarzyna Nałęcz, Mariusz Murawski
– Justyna Rykaczewska, Sylwester Siudym – Kata-
rzyna Romanowska, Adam Świątek – Wioleta Woj-
nowska.

Zgony: Czesław Biedziński – 62 l., Urszula Szukaj
– 60 l., Edmund Szulc – 81 l., Halina Wojciechowska
– 66 l., Stefan Mizak – 72 l., Eugenia Olszewska –
86 l., Monika Lewandowska – 23 l., Roman Orze-
chowski – 63 l., Daniela Gappa – 70 l., Paweł Lewan-
dowski – 74 l., Janina Petla – 82 l., Helena
Grabowska – 93 l., Zofia Chabior – 91 l., Franciszek
Malinowski – 90 l., Janina Kwiatkowska – 85 l., Maria
Kosecka – 72 l., Benigna Kanigowska – 84 l., Helena
Osińska – 82 l., Eugeniusz Sobczak – 75 l., Józef
Dahm – 68 l., Jan Miłosek – 79 l., Józef Rodak – 81
l., Tadeusz Stępień – 64 l., Tadeusz Sudziński – 52
l., Bronisława Koza – 85 l., Honorata Kwiecińska –
96 l., Leontyna Zielińska – 87 l.
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Cztery osoby wy-
kazały się „odwagą”
i zgłosiły swoje
prace na konkurs fo-
tograficzny pn. „Bu-
dujemy ścieżkę
rowerową”.

Konkurs został ogło-
szony 1 lipca bieżącego
roku. Warunkiem udziału
w nim było dostarczenie
zdjęć do 4 września. Te-
matem – jak narzuca
tytuł konkursu – była bu-
dowa ścieżek rowero-
wych w Wąbrzeźnie, a
jego nadrzędnym celem
wzbudzenie zaintereso-
wania mieszkańców rea-
lizacją inwestycji pn.

,,Budowa ścieżek rowe-
rowych przy ul. Strażac-
kiej, Chełmińskiej,
Wroniej, Żurawiej, Gru-
dziądzkiej, Kasztanowej,
Łabędziej, Wzgórze
Zamkowe w Wąbrzeź-
nie”.

Do konkursu zgłosiły

się cztery osoby. Prace
oceniała komisja powo-
łana przez burmistrza.
Ich zdaniem, najlepsze
ujęcia z budowy ścieżki
rowerowej wykonał Zbig-
niew Markiewicz i to on
zdobył główną nagrodę
w konkursie – rower. Po-

zostali uczestnicy: Piotr
Brachowski, Grażyna
Wojdyło i Bartosz Ka-
czorowski otrzymali wy-
różnienia.

Podsumowanie kon-
kursu i wręczenie na-
gród odbędzie się
podczas uroczystego
zakończenia inwestycji.
O terminie i miejscu lau-
reat oraz osoby wyróż-
nione zostaną
powiadomieni.

Prace złożone do
konkursu mozna obej-
rzec na stronie:
http://www.wabrzezno.c
om/2013/10/nagrody-
przyznane/

Nagrody przyznane

Eko-miasteczko oraz konferencja
na temat gospodarowania odpadami
to główne punkty projektu.

27.09.2013 zagościliśmy w Wąbrzeźnie.
W Wąbrzeskim Domu Kultury odbyła się
konferencja „Gospodarka odpadami – wy-
zwania dla jednostek samorządu terytorial-
nego” (agenda) oraz Eko-miasteczko dla
dzieci z wąbrzeskich szkół i przedszkoli.
Spektakl „Aura i roboty z planety Eco” zos-
tał nagrodzony przez dzieci gromkimi bra-
wami a konkursy ekologiczne spotkały się
z  bardzo dużym zaangażowaniem w
duchu zdrowej rywalizacji.

Fundacja, organizator wydarzenia, roz-
strzygnęła konkursy: Śmieciaki-Cudaki,
Eko-Roboty i Moda Ekologiczna. Do Wąb-
rzeskiego Domu Kultury dotarło aż 150
prac! Komisja wyłoniła zwycięzców oraz
przyznała wyróżnienia i nagrody specjalne
w wymienionych konkursach. Zostały rów-
nież przyznane nagrody Burmistrza Wąb-
rzeźna, Dyrektora firmy PUKIM Ekosystem
Sp. z o.o. oraz Prezesa MZECWiK. Oto
lista nagrodzonych uczniów:

KONKURS: ŚMIECIAKI-CUDAKI     
1. MIEJSCE: ALICJA MICHALISZYN
WYRÓŻNIENIA: MIŁOSZ SKOWROŃ-

SKI, OLGA DĄBROWSKA, MARCEL
PRZEKOTA, KORNELIA SKIERKOWSKA,
MAJA WILK

KONKURS: EKO-ROBOTY               
1. MIEJSCE: MALWINA KRUSZEWSKA
WYRÓŻNIENIA: ANTONI LEPISZ,

NIKOLAS MURAWSKI, DARIA DZIURA,
KLARA DROZDALSKA,     KORDIAN TEM-
PLIN

KONKURS: MODA EKOLOGICZNA  

1. MIEJSCE: KAMILA PRUSAKOWSKA
WYRÓŻNIENIA: EMILIA BERG,     NI-

KOLA MARCINIAK, JAN NEUMANN,
JULIA WILCZEWSKA, ROZALIA PACZ-
KOWSKA

NAGRODY SPECJALNE FUNDACJI:
REMIGIUSZ MURAWSKI, MICHAŁ KRZE-
MIŃSKI, LENA DĄBROWSKA I JULIA PA-
TUŁA

NAGRODY SPECJALNE:
BURMISTRZA WĄBRZEŹNA – KAC-

PER DROZDALSKI
DYREKTORA PUKIM EKOSYSTEM

SP.Z O.O. – ALEKSANDRA ROBA-
CZEWSKA

PREZESA MZECWIK SP.Z O.O. -
DARIA JASIŃSKA

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulu-
jemy!

Zapraszamy do Eko-Galerii!!

To już ostatnie
wydarzenie pro-
jektu. Dziękujemy
władzom miast za
gościnność, pre-
legentom, partne-
rom, aktorom,
nauczycielom za współpracę a przede
wszystkim dzieciom za wspólną, wyśmie-
nitą zabawę.

Szczególne podziękowania kierujemy
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toru-
niu, dzięki któremu mogliśmy zrealizować
nasze ekologiczne pomysły.

Zapraszamy do udziału w kolejnym na-
szym projekcie, w „Wodnym Edukarium”.

Polska Fundacja Zasobów Wodnych
http://www.pfozw.org.pl/eko-miasto/

Projekt Eko-miasto…

Klub
rowerowy
zaprasza

25 września rajdem
rowerowym do Łopa-
tek zainaugurował
swoją działalność klub
rowerowo – tury-
styczny z Gimnazjum
nr 1w Wąbrzeźnie.

Uczniowie wraz ze
swoimi opiekunami-
przejechali 30 km. W
Łopatkach odwiedzili
miejsce pamięci naro-
dowej.  W Jarantowi-
cach zwiedzili
zabytkowy, drewniany
kościół z XVIII wieku.

Klub zaprasza
wszystkich chętnych,
którzy chcieliby aktyw-
nie spędzać wolny
czas i przy okazji poz-
nać atrakcje tury-
styczne naszego
regionu do uczest-
nictwa w kolejnych raj-
dach.

Szczegółowe infor-
macje u opiekuna koła
I. Czarneckiej w Gim-
nazjum.
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Co roku Hufiec ZHP Toruń ogłasza
konkurs Współzawodnictwa o tytuł
„Drużyny Roku”. Dla różnych grup
(zuchów, harcerzy, harcerzy starszych
i wędrowników) są określone kryteria,
według których drużyny ze sobą kon-
kurują. Należą do nich: praca metodą
harcerską, aktywność w hufcu, cho-
rągwi, w społeczności lokalnej,
uczestnictwo w imprezach, prowadze-
nie dokumentacji, opłacanie składek,
kształcenie drużynowego itd. Oceny
dokonuje się na podstawie złożonych
przez drużynowego meldunków,  wi-
zytacji władz hufca oraz danych z
biura Komendy Hufca.

W tym roku nasza 60 Wąbrzeska
Drużyna Starszoharcerska „Eventyr”
wygrała ten konkurs, jednocześnie
zdobywając miano Najlepszej Dru-
żyny Starszoharcerskiej roku
2012/2013 Hufca ZHP Toruń.

Wszyscy członkowie drużyny, 29
września br. na uroczystym apelu w
Toruniu, otrzymali plakietkę oraz na-
grodę przechodnią na najbliższy rok –
„Złoty kompas”. Jest to niezwykłe wy-
różnienie, ponieważ nasza drużyna
działa dopiero od roku, a w czerwcu
zakończyła swój okres próbny. Bardzo
się cieszymy, że nasza praca została
doceniona i mamy ogromną nadzieję,
że ten pierwszy rok nie będzie ostat-
nim, w którym odbieramy tę za-
szczytną nagrodę.

Jednocześnie zapraszamy wszyst-
kie osoby, chcące zasilić nasze sze-
regi na zbiórki, które odbywają się w
każdy piątek o godz. 16.30 w Gimnaz-
jum nr 1 im. ks. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego w Wąbrzeźnie.

Z harcerskim czuwaj
drużynowa Marta Rynecka

Drużyna
z Wąbrzeźna
najlepsza

60. Wąbrzeska Drużyna Starszoharcerska „Eventyr” wygrała
konkurs i miano Najlepszej Drużyny Starszoharcerskiej roku
2012/2013 Hufca ZHP Toruń. 

W piątek, 3 października studenci Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku WSG w Byd-
goszczy filia w Wąbrzeźnie rozpoczęli II
semestr roku akademickiego 2013/2014.

W inauguracji roku akademickiego wzięło
udział liczne grono słuchaczy UTW, towarzy-
szyli im prof. dr Marek Chamota – dyrektor In-
stytutu Kulturoznawstwa WSG w Bydgoszczy,
burmistrz Leszek Kawski i jego zastępca Woj-
ciech Bereza oraz Gizela Pijar – dyrektor Wąb-
rzeskiego Domu Kultury. 

Wszyscy wzięli udział w - pierwszym w tym se-
mestrze, wykładzie pt. „Niemieckie zabytki
UNESCO”. Przedstawiono też program i propozy-
cje dla słuchaczy na cały semestr.

Przy okazji burmistrz i dyrektorka WDK podzię-
kowali studentom UTW za wieniec dożynkowy,
który wykonali na tegoroczne Gminno – Powiatowe
Dożynki w Płużnicy. Wieniec w konkursie na wie-
niec dożynkowy zdobył II miejsce.

Wszystkich zainteresowanych włącze-
niem się w szeregi UTW – WDK zaprasza na
kolejny wykład już 24 października 2013 r.
o godz. 15.00. Wystarczy wypełnić ankietę
i dokonać odpowiedniej opłaty. Szczegó-
łowe informacje Dział Animacji Kultury,
Wąbrzeski Dom kultury – osobiście lub pod
nr tel. 56 688 17 27 wew. 24.

Inauguracja
roku akade-
mickiego

Wąbrzeskie Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Społecznej
przypomina, że w ramach Specjalistycznej Pomocy Rodzinom Województwa Kujawsko-Pomorskiego

bezpłatne porady psychologa będą się odbywać
w następujących terminach:

23.10.2013; 6.11.2013; 27.11.2013; 11.12.2013; w godzinach od 16:15 do 18:15

Więcej informacji w siedzibie Wąbrzeskiego Centrum bądź pod nr tel. 56 687 15 35
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Do tegorocznego konkursu na
„Najpiękniejszy ogródek Wąb-
rzeźna” zgłoszono 9 ogrodów. Oce-
niane były one w kategoriach: ogród
przed domem mieszkalnym jednoro-
dzinnym oraz ogród przed domem
wielorodzinnym. Do trzeciej katego-
rii: ogród wewnętrzny i podwórkowy
– niestety, nie wpłynęły żadne zgło-
szenia.

Wszystkie ogrody wytypowane do kon-
kursu były dwukrotnie poddane ocenie. O
wyborze najpiękniejszego decydowała
suma punktów uzyskana podczas przeglą-
dów. Członkowie komisji konkursowej

swoje punkty przydzielali – w skali od 0 do
10 – za: dobór materiału roślinnego w celu
uzyskania efektu barwności i estetyki; za-
stosowanie i układ elementów małej archi-
tektury, elementów elewacyjnych,
iluminacyjnych, wodnych; urządzenie zie-
leni – układ kompozycyjny; ogrodzenie; na-
wierzchnię podjazdów, parkingów, ścieżek;
zabudowania, w tym altanki śmietnikowe.

W kategorii ogród przed domem miesz-
kalnym jednorodzinnym pierwsze miejsce
zajęła Grażyna Kołodziejczak. Na drugim
uplasowali się Grażyna i Krzysztof Szydzi-
kowie, na trzecim Krystyna Śliwińska. W
kategorii ogród przed domem wielorodzin-
nym najwięcej punktów nazbierał Dom Po-

mocy Społecznej.
Kolejne miejsca przy-
padły: 2. Wspólnocie
Mieszkaniowej Kaszta-
nowej 1 oraz 3. Wspól-

nocie Mieszkaniowej Sienkiewicza 6. W
każdej kategorii przyznano również wyróż-
nienia. Otrzymali je: Maria i Henryk Załeń-
scy, Wspólnota Mieszkaniowa Legionistów
12 i Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego
2.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie na-
gród odbyło się podczas pikniku ekologicz-
nego, który odbył się 27 września.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody
rzeczowe (artykuły ogrodnicze) o wartości:
I miejsce – 600 zł, II miejsce – 500 zł, III
miejsce – 400 zł, wyróżnienia – 200 zł. Na-
grody zostały sfinansowane ze środków
Gminy Miasto Wąbrzeźno oraz Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ponadto
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali na-
wozy FRUCTUS, ufundowane przez FOS-
FAN S.A. z siedzibą w Szczecinie.

Wszystkim bardzo gorąco gratulujemy!

Miło nam przedstawić Państwu tegorocznych laureatów konkursu pt. 

Najpiękniejsze ogrody Wąbrzeźna

Ogród Grażyny Kołodziejczak - 1. miejsce w konkursieOgród Domu Pomocy Społecznej - 1. miejsce w konkursie
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Przywróćmy
dzieciom
uśmiech

Szkoła Podstawowa nr 3 przystąpiła do akcji „Przy-
wróćmy Dzieciom Uśmiech”, której organizatorem jest Fun-
dacja „Świat Dziecka” z siedzibą w Warszawie.

Jej celem jest pomoc dzieciom przebywającym w domach dziecka.
Przedmiotem akcji jest zbiórka makulatury prowadzona przez przed-
szkolaków wraz z rodzicami oraz przez  uczniów w szkołach podsta-
wowych i gimnazjach. Akcja trwa od 2 września bieżącego roku  do 6
czerwca 2014 r., natomiast podsumowanie nastąpi 20 czerwca 2014
roku. W czasie trwania akcji uczniowie przynoszą do szkoły makula-
turę gazetową (gazety, czasopisma, pojedyncze kartki papieru) i skła-
dają ją w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Uczniowie
naszej szkoły makulaturę będą mogli przynosić do szkoły od 15 paź-
dziernika 2013 r. Zbiórka  odbywać się będzie w każdy  wtorek  od
7.45  do  8.45 – sala 06A (piwnica). Paczki z makulaturą powinny być
dobrze związane i przygotowane do dalszego transportu.

Wśród uczniów, którzy w trakcie trwania akcji zbiorą co najmniej
50 kilogramów makulatury, organizator rozlosuje nagrody.

Samorząd Uczniowski

Nagrodzą
sportowców

Urząd Marszałkowski przyjmuje wnioski od sto-
warzyszeń kultury fizycznej, okręgowych związków
sportowych i klubów sportowych w sprawie nagro-
dzenia medalistów, trenerów oraz innych osób wy-
różniających się w działalności sportowej.

Wnioski o przyznanie nagród należy składać w następu-
jących terminach:

* dla złotych medalistów w sportach indywidualnych i me-
dalistów w grach zespołowych Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży oraz ich trenerów – do 30 października; Jeżeli wy-
mienieni wyżej trenerzy mają medalistów także w innych ka-
tegoriach to wnioski należy składać do 15 listopada. Na
każdego trenera należy złożyć jeden wniosek zawierający
wszystkie osiągnięcia sportowe.

* dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy
oraz złotych medalistów w sportach indywidualnych i meda-
listów w grach zespołowych Młodzieżowych Mistrzostw Pol-
ski i Mistrzostw Polski Juniorów oraz ich trenerów – do 15
listopada;

* dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w
działalności sportowej – do 15 listopada.

Więcej informacji tutaj http://www.kujawsko-pomor-
skie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=2518
0&Itemid=651

Zbliża się Święto Zmarłych a wraz z nim okres
wzmożonej sprzedaży kwiatów i zniczy. Jak co roku
w mieście uruchomione zostaną dodatkowe punkty
ich sprzedaży.

Dodatkowe
miejsca
targowe

Poza stałymi punktami w tym roku dla osób handlujących
kwiatami i zniczami wyznaczono dwa miejsca do sprzedaży:
teren przy nowym cmentarzu na ul. Mikołaja z Ryńska oraz
parking na ul. Górnej.

Dzienna opłata targowa za 1 punkt wynosi:

do 5 m2 – 15 zł,

od 5 do 10 m2 – 50 zł,

powyżej 10 m2 – 100 zł.

Opłatę targową pobierać będzie inkasent.

Sprzedaż w tych punktach będzie mogła odbywać się od
24 października do 3 listopada 2013 roku włącznie.

Ale okaz!
Nasi mieszkańcy pochwalili się efektami grzybobrania.

Z grzybobrania w lesie wrońskim przywieźli m.in. opieńki, ma-
ślaki i prawdziwki. Wśród tych ostatnich był prawdziwy okaz.
Prawdziwek waży ok. 800 g, ma 25 cm wysokości, a jego kape-
lusz ma 30 cm. Znalazła go pani Brygida. – Bardzo się cieszymy
z tej zdobyczy. To pierwsze w tym roku grzybobranie i proszę –
takie szczęście – mówią pani Brygida i pan Andrzej. 
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Przetargi
Burmistrz Wąbrzeźna ogłosił pierwszy nieogra-

niczony przetarg ustny na sprzedaż prawa własno-
ści do nieruchomości gruntowych, będących
własnością Gminy Miasto Wąbrzeźno.

Dotyczą one:

1) gruntu o powierzchni 0,8241 ha, określonego działką
ewidencyjną nr 59/7. Cena wywoławcza brutto wynosi
353.100,00 zł, a wysokość wadium wynosi 53.000,00 zł;

2) gruntu o powierzchni 0,8279 ha, określonego działką
ewidencyjną nr 59/8. Cena wywoławcza wynosi 354.300,00
zł, a wysokość wadium wynosi 53.000,00 zł.

Nieruchomości położone są w Wąbrzeźnie przy ulicy Towa-
rzystwa Jaszczurczego. Zapisane są w księdze wieczystej KW
nr TO1W/00011655/8 i przeznaczone w planie zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta pod zabudowę mieszkaniową jed-
norodzinną, pensjonatową, wielorodzinną niskiej intensywności
i usługi nieuciążliwe (symbol planistyczny B-1 M/U).

Przetargi odbędą się 14 listopada 2013 roku o godzinie
11.00 (na nieruchomość określoną w punkcie 1) i o godzinie
12.00 (na nieruchomość określoną w punkcie 2) w siedzibie
Urzędu Miasta Wąbrzeźno przy ulicy Wolności 18 (sala nr
19).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wa-
dium na wybraną nieruchomość w podanej wyżej wysokości na
konto Gminy Miasto Wąbrzeźno nr  47 2030 0045 1110 0000
0219 3690 – w terminie do 8 listopada 2013 roku włącznie.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy
Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji

Urzędu Miasta Wąbrzeźno
w pokoju nr 2 przy ulicy Wolności 18

tel. 56 688 45 28 lub +48 669 920 061
a także przez pocztę internetową e-mail:

gg@wabrzezno.com

Teksty pełnych ogłoszeń zostały opublikowane na stronie in-
ternetowej pod adresem: www.bip.wabrzezno.com a także wy-
wieszone zostały na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.  

We wrześniu, już po raz kolejny w ramach  współ-
pracy z Przedszkolem Miejskim „Bajka” ruszyliśmy
z programem edukacyjnym dla dzieci pod ogólnym
hasłem BIBLIOTECZNA AKADEMIA  MALUCHA.

Akademia
Malucha

Pierwsze spotkania już za nami. Dzieci dowiedziały się
na nich o sposobie zachowania w bibliotece, zapoznały  się
z pracą bibliotekarek, poznały zasady wypożyczania książe-
czek oraz poznały książki – zabawki w tzw. KĄCIKU MALU-
CHA. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudziły
książeczki piszczące, grające i  z ruchomymi elementami.
Dla większości z nich była to pierwsza wizyta wśród tylu
książek. Wielką atrakcją  było też zwiedzenie „pociągiem”
wszystkich działów naszej biblioteki poznanie jej pracowni-
ków.

Podczas  tegorocznych spotkań w Bibliotecznej Akademii
Malucha przedszkolacy przekonają   się, że książki nie tylko
uczą, ale również bawią i wychowują.

„Cudaczek- Wyśmiewaczek”, „Dobranocki dla  Stasia”,
„Miś Uszatek” oraz „Znajomi z zerówki” to utwory, które będą
towarzyszyć wspólnym spotkaniom do wiosny 2014r. Poz-
nając kolejne przygody bohaterów, maluchy  przekonają się,
że trzeba i warto być dobrym, cierpliwym, tolerancyjnym, a
także pomagać innym i opiekować się słabszymi.

Projektem objęte są również grupy maluszków „Kotki” i
„Biedronki”, które bibliotekarka  będzie odwiedzała w przed-
szkolu. Zaprezentuje im i przeczyta pouczające bajeczki,
które wskażą dzieciom prawidłowe zachowania w kontak-
tach z nieznajomymi i pomogą zdobyć umiejętności radzenia
sobie w trudnych sytuacjach.

Zatem „pociąg akademii malucha” wyruszył w kolejną
edycję, a najgłówniejszą stacją jest BIBLIOTEKA.

Zapraszamy na
Rowerowe Wąbrzeźno –

adres strony:
www.sciezki.wabrzezno.com.

Dostaniemy się też na nią korzysta-
jąc z menu głównego strony www.wab-
rzezno.com – wchodzimy w zakładkę
Miasto, następnie klikamy na odnośnik
Rowerowe Wąbrzeźno lub w zakładkę
Dla Mieszkańca i odnośnik Rowerowe
Wąbrzeźno.


