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Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, 15 grudnia 2013  roku

Niech magiczna noc Wigilijnego wieczoru przyniesie 
spokój i radość,

a moc Bożego Narodzenia zostanie w nas na zawsze

Pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery świąt
życzą

Burmistrz Leszek Kawski i pracownicy Urzędu Miasta
Przewodniczący Radosław Kędzia i radni  Rady Miasta

Sylwester
na rynku

- Miło mi zaprosić Państwa na pierwszy w historii
miasta sylwester na rynku. Nowy Rok witać bę-
dziemy z zespołem Jambo Africa. Na sylwestrowej
scenie zobaczymy porywający, dynamiczny show,
składający się z popularnych przebojów Africa Si-
mone, Saragossa Band, Goombay Dance Band, Ma-

komy oraz oryginalnych afrykańskich utworów. Będzie też muzyka mechaniczna, konkursy i fajerwerki.
Zaczynamy o 22.30, a bawić się będziemy do 1.00.

Zapraszam do wspólnej zabawy!
Burmistrz Leszek Kawski
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Teraz, jak będziemy wybierać się na jakąś ważną imprezę sportową
czy też inną, możemy wziąć ze sobą „wąbrzeską flagę kibica”. Przed
każdym wyjazdem można ją wypożyczyć z naszego Wydziału Rozwoju
Miasta.

Zawsze, kiedy oglądamy jakieś relacje z ogólnopolskich czy świato-
wych imprez sportowych, wypatrujemy na trybunach banerów z nazwami
znanych nam miast. A kiedy je zauważymy lub kamera telewizyjna zrobi
zbliżenie na znajomą grupę, reagujemy radośnie, wołając „O nasi…!”.
Teraz taki symbol identyfikujący w tłumie wąbrzeskich kibiców można
wypożyczyć z naszego Wydziału Rozwoju Miasta. Są to flagi z naszym
nowym logiem. Flagi będą też firmować Wąbrzeźno w działaniach infor-
macyjnych, inwestycyjnych, promocyjnych, turystycznych, kulturalnych
czy sportowych.

Po raz pierwszy nową flagę mogliśmy zobaczyć w Elblągu na meczu
piłki ręcznej reprezentacji Polski z Brazylią.

Jak na razie, dysponujemy czterema flagami – takimi jak na zdjęciu.
Każdy kto che ją wypożyczyć, powinien skontaktować się z pracowni-
kami Wydziału Rozwoju Miasta (ul. Wolności 18, pok. nr 16, tel. 56 688
45 14).

Flaga kibica 

6 grudnia odbyło się
otwarcie zmodernizowa-
nego targowiska miej-
skiego. W uroczystym
oddaniu obiektu do użytku
wzięli udział wiceprzewod-
niczący Sejmiku Kujaw-
sko-Pomorskiego Ryszard
Bober oraz przedstawiciele
firmy ASTA – BUD.

Zmodernizowane targowisko
podoba się wszystkim. – W
końcu mamy targ na miarę XXI
wieku – mówili na otwarciu
mieszkańcy Wąbrzeźna oraz
handlowcy, którzy – co prawda
nielicznie, ale mimo bardzo
brzydkiej pogody przyszli na
targowisko. – Jest utwardzone,
oświetlone, z parkingami i sani-
tariatami. W końcu stworzono
nam dogodne godne warunki
do sprzedaży i do robienia za-
kupów.

Teren nowego targowiska
podzielony jest na dwa sektory:
rolno-spożywczy, który zajmie
50% całej powierzchni, i che-
miczno-odzieżowy, na który
przeznaczono 45% po-
wierzchni. Powierzchnia hand-
lowa zadaszona zajmie 62%.
Targowisko jest ogrodzone.
Jego charakterystycznym ele-
mentem jest brama wjazdowa z
logiem „Mój rynek”. Na targu
zamontowano kamery, które
podłączono do miejskiego mo-
nitoringu. Dzięki temu nadzór
nowego obiektu odbywa się
całą dobę.

Handel na targu odbywać
się będzie – jak do tej pory – we
wtorki, w piątki i soboty, w godz.
6.00 – 15.00. Stawki opłat rów-
nież pozostają bez zmian.

Targowisko zostało przebu-
dowane w ramach rządowego
programu „Mój rynek”. Inwesty-
cja finansowana jest z budżetu

miasta oraz z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 – 2013. Całkowity
koszt modernizacji wyniósł
1.563.271,77 zł brutto. Zarząd
Województwa Kujawsko-Po-

morskiego przyznał nam dofi-
nansowanie w wysokości ok. 1
mln zł.

Targowisko po modernizacji

Projekty list
mieszkaniowych 

5 grudnia 2013 roku Społeczna Komisja
Mieszkaniowa wywiesiła na tablicy ogło-
szeń Urzędu Miasta projekty list osób ocze-
kujących na mieszkania komunalne i lokale
socjalne.

Od projektu list przysługuje odwołanie do
burmistrza Wąbrzeźna. Odwołania  można
składać do 31.12.2013 r. Ostateczne listy osób
oczekujących na wynajem lokali z zasobu
miasta na rok 2014 sporządzone będą do 1 lu-
tego 2014 r. Treść tych list zatwierdza bur-
mistrz miasta.

W 2013 roku do Urzędu Miasta wpłynęło 28
nowych wniosków o przydział mieszkania oraz
10 wniosków o przyspieszenie przydziału.
Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone przez
Społeczną Komisję Mieszkaniową. Po omó-
wieniu wszystkich wniosków i przeprowadze-
niu wizji lokalnych u wnioskodawców, na
listach na wynajem lokali komunalnych Ko-
misja umieściła 88 rodzin, natomiast na liście
na wynajem lokali socjalnych – 76 rodzin.

W pracach Społecznej Komisji Mieszkanio-
wej uczestniczy 13 osób, są wśród nich spo-
łecznicy, radni, przedstawiciele jednostek
miejskich, m.in. z MOPS, Szkoły Podstawo-
wych nr 2 i nr 3, MiPBP.



Monitor                                                                                                                                                                            3

Rozwój infrastruktury to
nasz kolejny atut, którym –
my mieszkańcy – możemy
się chwalić. To również po-
prawa jakości naszego życia,
poprawa bezpieczeństwa na
naszych drogach i podniesie-
nie atrakcyjności naszych te-
renów dla inwestorów. Opinii,
że Wąbrzeźno z roku na rok
pięknieje trudno zaprzeczyć.

Spotkanie przedstawicieli
naszego samorządu z przed-
stawicielami Urzędu Marszał-
kowskiego i wykonawcami
inwestycji: modernizacji byłych
dróg wojewódzkich i budowy
ścieżek rowerowych – odbyło
się 21 listopada. Było ono
przede wszystkim okazją do
podsumowania zadań i do po-
dziękowań. Pierwsze burmistrz
Leszek Kawski skierował – na
ręce Sławomira Kopyścia – do
marszałka województwa kujaw-
sko-pomorskiego Piotra Cał-
beckiego i pracowników Urzędu
Marszałkowskiego. – Dziękuję
za porozumienie między na-
szymi samorządami – mówił
m.in. burmistrz Leszek Kawski
– dzięki któremu mamy dzisiaj
zmodernizowane drogi. Cieszę
się  też, że nasz wniosek na bu-
dowę ścieżek rowerowych zos-
tał przyjęty do realizacji.
Dziękuję wykonawcom – fir-
mom SKANSKA, DELTA, INEL
i wszystkim ich podwykonaw-
com, za solidnie wykonane in-
westycje i za bardzo dobrą
współpracę. Dziękuję projek-
tantom, nadzorowi budowla-
nemu oraz moim pracownikom
za odpowiedzialne przygotowa-
nie, a następnie prowadzenie
inwestycji.  

- Wąbrzeźno to piękne
miasto i zasługiwało na te pie-
niądze  - powiedział członek Za-
rządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Sławo-
mir Kopyść. – Na pewno wła-
dze województwa będą
wspierać inicjatywy miasta w
przyszłej perspektywie finanso-
wej, bo jego dalszy rozwój
może gwarantować dobre pod-
łoże dla przyszłych inwestorów
– dodał przedstawiciel mar-
szałka.  

Budżet obu inwestycji wy-
niósł ponad 11 mln zł.

Na modernizację byłych
dróg wojewódzkich wydaliśmy
ponad 7 mln zł. Środki te otrzy-
maliśmy z budżetu wojewódz-
twa. Było to wynikiem
porozumienia – w zamian za
przejęcie dróg wojewódzkich w
granicach naszego miasta, sa-
morząd województwa przejął
obwodnicę i zagwarantował
nam środki na doprowadzenie
do dobrego stanu przekaza-
nych dróg.

Zmodernizowaliśmy 4,254
km dróg. Prace trwały dwa lata
i były prowadzone na ulicach:
Grudziądzkiej, Partyzanta, 1
Maja, Kętrzyńskiego, Chełmiń-
skiej i Mikołaja z Ryńska. Za-
kres prac objął wykonanie

kanalizacji deszczowych wraz z
przykanalikami, studniami rewi-
zyjnymi i wpustami ulicznymi.
Nawierzchnia ulic została sfre-
zowana i ułożono na nich dwu-
warstwową nawierzchnię
bitumiczną. Wzdłuż ulic wyko-
nano chodniki, 180 wjazdów do
posesji, 5 nowych parkingów,
na których  urządzono 49
miejsc postojowych. Ulice mają
nowe oznakowanie poziome z
mas chemoutwardzalnych oraz
ustawiono przy nich 237 sztuk
oznakowania pionowego.
Przejścia dla pieszych zostały
dostosowane do osób niepeł-
nosprawnych i niedowidzących.
Wzdłuż ulic urządzono nowe
zieleńce. Na odcinku od 1 Maja
do skrzyżowania ul. Kętrzyń-
skiego z obwodnicą wybudo-

wano ścieżkę rowerową. Do-
datkowo wzdłuż ulicy Party-
zanta i na odcinku od Placu
Jana Pawła II do ul. Dąbrow-
skiego łącznie zrobiono 76
miejsc postojowych. Prace wy-
konywała firma SKANSKA. Od-
biór końcowy odbył się 14
listopada 2014 roku.

Na budowę ścieżek rowero-
wych  otrzymaliśmy dotację z
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. Zarząd
Województwa przyznał nam na
nią ponad 1,6 mln zł. Cała inwe-
stycja kosztowała ponad 2,8
mln zł.

Dzięki realizacji tego pro-
jektu mamy w Wąbrzeźnie 8,6
km ścieżek rowerowych. Prze-
biegają one na odcinkach:
wokół małego Jeziora Zam-
kowego, na ul. Grudziądzkiej –
od granicy miasta do ul. Kasz-
tanowej, na ul. Kasztanowej, ul.
Łabędziej, ul. Wroniej, wzdłuż
Jeziora Zamkowego, ul. Żura-
wiej,  na Wzgórzu Zamkowym,
wzdłuż jeziora Frydek na od-
cinku od ul. Chełmińskiej do ul.
Wolności. Ścieżki są oświet-
lone, postawione są przy nich
ławeczki, wybudowane są sta-
nowiska dla wędkarzy oraz ta-
rasy widokowe. Ścieżki zostały
oddane do użytku 30 paździer-
nika 2013 roku. Ich budowę
prowadziła firma Trade Cam-
pany Delta Sp. z o.o. z Grudzią-
dza.

Uroczyste oddanie do
użytku dróg i nowych ście-
żek, symboliczne przecięcie
wstęg odbędzie się wiosną
2014 roku. 

– Termin oddania inwesty-
cji przypadł na zimne dni –
mówi burmistrz Leszek Kaw-
ski. – Ponieważ  nie wyobra-
żam sobie, aby w takich
ważnych momentach za-
brakło mieszkańców Wąb-
rzeźna – uroczystość
zaplanowałem na przyszły
rok. Już dzisiaj zapraszam
na nią wszystkich mieszkań-
ców.

Ścieżki i drogi oddane
Zrobiliśmy kolejny krok, aby podnieść walory naszego miasta.  Zakończyliśmy dwie duże inwestycje, dzięki któ-

rym mamy ponad 4 km pięknych nowych dróg w centrum miasta oraz ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Od lewej: członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Sławomir Kopyść,
kierownik Wydziału Rozwoju UM - Edyta Brzoskowska, burmistrz Leszek Kawski

Stoją od lewej: Jerzy Tęcza, drugi rząd: Marian Korolko, Maria Polkowska, Jakub Bar-
toszewicz, Rafał Cieszyński, drugi rząd: Sylwester Dalasiński i Krzysztof Wiśniewski
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Rekrutacja do projektu
„Wąbrzeźno on – line” pro-
wadzona była od 28 paź-
dziernika do 15 listopada
2013 r. Łącznie wpłynęło 101
wniosków. Warunki formalne
spełniło 98 wnioskodawców,
11 z nich poproszono o uzu-
pełnienia lub wyjaśnienia
(wszystkie wpłynęły). Trzy
wnioski nie zostały zakwalifi-
kowane do udziału w projek-
cie – w jednym przypadku
wnioskodawca mieszka poza
Wąbrzeźnem,w dwóch po-
zostałych nie spełniono wy-
maganego kryterium
finansowego.

Do projektu pn. „Wąbrzeźno
on-line” zakwalifikowanych zos-
tało ogółem 60 gospodarstw
domowych. Listy beneficjentów

sporządzone zostały odrębnie
dla każdej z czterech grup.  Po-
zostałe osoby trafiły na listę re-
zerwową – są to osoby z grupy
I i grupy IV.

Warunkami udziału w projek-
cie są: brak komputera i do-
stępu do Internetu,
zamieszkanie i zameldowanie
na terenie Wąbrzeźna oraz
przynależność do jednej z po-
niższych grup:

- grupa I - osoby niepełnos-
prawne ze znacznym lub umiar-
kowanym stopniem
niepełnosprawności lub z orze-
czeniem równoważnym;

- grupa II – dzieci i młodzież
ucząca się w Szkole Podstawo-
wej nr 2 i nr 3  w Wąbrzeźnie z
bardzo dobrymi wynikami w
nauce, z rodzin w których prze-
ciętny miesięczny dochód opo-
datkowany na osobę w
rodzinie, z roku poprzedzają-
cego rok udziału  w projekcie
był niższy niż ostatni aktualny
roczny wskaźnik: „Przeciętny
miesięczny dochód rozporzą-
dzalny na 1 osobę w gospodar-
stwie domowym publikowany
przez Prezesa GUS w Biulety-
nie Statystycznym;

- grupa III – osoby z grupy

50 +, których przeciętny mie-
sięczny dochód na osobę w ro-
dzinie nie przekracza kwoty
najniższych gwarantowanych
świadczeń emerytalno – rento-
wych ogłaszanych komunika-
tem w Monitorze Polskim przez
prezesa ZUS;

- grupa IV- gospodarstwa
domowe spełniające kryterium
dochodowe, upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej lub
systemu świadczeń rodzinnych.

Zgodnie z § 5 ust. 4 pkt 2 lit.
d Regulaminu naboru i uczest-
nictwa w projekcie pn. „Wąb-
rzeźno on-line”, listy
beneficjentów zostały wywie-
szone na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Miasta Wąbrzeźno
(tablica na piętrze pod Wydzia-
łem Rozwoju Miasta), oraz pub-
likujemy je poniżej (przy
publikacji, w związku z ustawą
o ochronie danych osobowych,
posłużono się numerami identy-
fikacyjnymi nadanymi w proce-
sie rekrutacji).

Umowy użyczenia z oso-
bami zakwalifikowanymi do
udziału w projekcie na sprzęt
komputerowy zostaną podpi-
sane w przyszłym roku. Oprócz

laptopów i dostępu do Inter-
netu, beneficjanci wezmą udział
w szkoleniu z zakresu obsługi
komputera.

W ramach programu laptopy
wraz z dostępem do Internetu
trafią również miejskich instytu-
cji, w których korzystać z nich
będą mogli mieszkańcy miasta.
Do Wąbrzeskiego Domu Kul-
tury przekazanych będzie 5 lap-
topów, do Wąbrzeskiego
Centrum Profilaktyki Terapii i In-
tegracji Społecznej -10 lapto-
pów.

Projekt pn. „Wąbrzeźno on-
line” współfinansowany jest ze
środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013. Całkowita
wartość projektu: 441 700,00 zł.
Kwota dofinansowania: 100%.
(Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego: 375 445,00 zł,
budżet państwa 66 255,00 zł). 

Gmina Miasto Wąbrzeźno
ponosić będzie koszty dostępu
do Internetu i serwisowania
sprzętu 5 lat po zakończeniu
projektu, czyli od 1 listopada
2014 roku.

Listy gotowe, umowy
w 2014

By radosne były

święta
W dniach  29 – 30 listopada br. Miej-

ski Ośrodek Pomocy Społecznej  w
Wąbrzeźnie przeprowadził na terenie
Wąbrzeźna świąteczną zbiórkę żywno-
ści. Akcji patronowała Federacja Pol-
skich Banków Żywności i Grudziądzki
Bank Żywności, którego wąbrzeski sa-
morząd jest członkiem.

Efektem zbiórki jest żywność w ilości ok.
850 kg, mi.in. cukier – 189 kg, mąka -165
kg, olej – 58 butelek, konserwy – 128 szt.,
czekolady – 461 szt., słodycze różnego ro-
dzaju itd. Całość w formie paczek trafi do
wąbrzeskich rodzin korzystających z po-
mocy ośrodka.

W zbiórce wzięli udział uczniowie wąb-
rzeskich szkół – Szkoły Podstawowej nr 3,
Gimnazjum nr 1, Liceum Ogólnokształcą-
cego i Zespołu Szkół Zawodowych: Woj-
ciech Stasiak, Paweł Psiuk, Natalia Klimek,
Klaudia Heród, Maria Kuca, Ewelina Cie-
szyńska, Malwina Świś, Marta Jaskólska,
Bartosz Słowiński, Filip Murawski, Kinga
Kamińska, Weronika Budziwojska, Zu-
zanna Piskorska, Julia Lipska, Klaudia Za-
jączkowska, Paulina Pastuszak, Anna
Wiśniewska, Weronika Homa, Agata Ka-
mińska, Paulina Zając, Justyna Juszczuk,
Bartosz Patyk, Oskar Sobecki, Bartosz Ma-
lanowski, Wiktor Lewandowski, Natalia Tu-
szyńska, Julia Szymańska, Ewelina
Osińska, Bartosz Piasecki, Damian Banaś,
Bartosz Krzyżanowski, Jakub Krzewiński,
Jakub Budzyń, Jakub Marciniak, Marta
Jabłońska, Karolina Żebracka, Dorota An-
gowska, Maria Gorczyńska, Agnieszka Ka-
mińska, Oliwia Góra, Milena Barczewska,

Nicola Ciechanowska, Jan Kopiczyński,
Lucyna Sobecka, Monika Engelmann, Oli-
wia Gołębiewska, Anna Kalinowska, Domi-
nika Szlosek, Natalia Kubajka, Marcin
Stasiak, Piotr Kamiński, Marcin Firchow,
Mikołaj Stempski, Nadia Drozdalska, Emilia
Kosela, Olga Brzoskowska, Nina Górska,
Monika Antosik, Małgorzata Murawska, Do-
minika Murawska i Michalina Szczepaniak.

Dziękuję uczniom za udział w zbiórce
oraz pani Ewie Markiewicz i siostrze Naza-
rii za ich przygotowanie.

Wolontariuszami były także osoby doro-
słe. Dziękuję im za zaangażowanie i po-
święcenie swojego czasu.

Szczególnie serdecznie dziękuję oso-
bom, które włączyły się do zbiórki i przeka-
zały artykuły spożywcze. Dzięki Państwu
po raz kolejny możemy przygotować świą-
teczne paczki i sprawić radość tym, którzy
przeżywają różnego rodzaju trudności.

Ewa  Markowska, kierownik MOPS 
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Na uroczystości wyróżniono jeszcze jedną osobę – Jana We-
sołowskiego, wieloletniego działacza Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej. Za 55 lat pracy na rzecz upowszechniania
sportu masowego Jan Wesołowski został uhonorowany Medalem
55-Lecia TKKF. Za szczególne zasługi w działalności sportowej i

rekreacyjnej przyznał mu go Zarząd Główny TKKF w Warszawie.
W imieniu władz tej organizacji odznaczenie wręczył Józef Mol-
czyński – prezes Miejskiego Ogniska TKKF w Wąbrzeźnie. Pan
Jan odebrał wiele serdecznych gratulacji, życzeń i podziękowań.
– Dziękujemy przede wszystkim za to, że przez tyle lat – mówił
burmistrz – dzięki Twojemu zaangażowaniu tak wiele wydarzyło
się w naszym lokalnym sporcie. Dziękujemy za Twoje wielkie
serce, które wkładasz w organizację każdej imprezy sportowej.

Tegorocznymi laureatami nagród i stypendiów burmistrza są:
Nagrody:
Mateusz Ciechacki – drużynowy Mistrz Polski w 2012 roku

klasa Optymist, I miejsce w Memoriale Ottona Weilanda – kwie-
cień 2013, II miejsce w Regatach o Puchar Prezesa Toruńskiego
Okręgu Związku Żeglarskiego, maj 2013. Reprezentant Kadry Wo-
jewódzkiej Kujawsko – Pomorskiego i Pomorskiego Okręgu Że-
glarskiego. W 2012 i 2013 r. otrzymał nominację do Reprezentacji
Polski Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymist.

Bartłomiej Zaleśkiewicz – I miejsce w Mistrzostwach Polski
Północnej w Kaliszu Pomorskim w konkurencji kumite 17-18 lat  –
65 kg – marzec 2013r.,  II miejsce w Mistrzostwach Polski Senio-
rów i Juniorów 17-18 lat PFKK w Międzyzdrojach w kategorii ku-
mite juniorów 17 – 18 lat – 65 kg. Został powołany do Kadry
Wojewódzkiej na Puchar Regionów, które odbyły się w Turku
18.05.2013r.

Cd. na str. 6

Nagrody i stypendia
sportowe

19 listopada burmistrz Leszek Kawski wręczył nagrody i stypendia sportowe. Uroczystość była okazją do wrę-
czenia Medalu 55-Lecia TKKF Janowi Wesołowskiemu.

Tegoroczne nagrody i stypendia
otrzymało 41 osób. Są wśród nich za-
wodnicy i trenerzy, którzy osiągnęli wy-
sokie wyniki w współzawodnictwie
sportowym oraz wyróżnili się osiągnię-
ciami w działalności sportowej. Uro-
czystość odbyła się 19 listopada.

Sportowcom towarzyszyli rodzice, nau-
czyciele i trenerzy. Nagrody wręczali
burmistrz Leszek Kawski i przewodni-
czący Rady Miasta Radosław Kędzia.
Wszystkich gości witała sekretarz
Urzędu Miasta – Dorota Stempska.

- Wszystkim wyróżnionym gratuluję

sukcesów – mówił m.in. burmistrz L.
Kawski. – Dziękuję za te wszystkie
udane starty i wiele zwycięstw. Za to, że
tak godnie reprezentujecie nasze
miasto poza jego granicami, że jeste-
ście jego ambasadorami.



Monitor                                                                                                                                                                                 6

cd. ze str. 5

Stypendia:
Anita Chojnicka – II miejsce Mistrzo-

stwach Polski Juniorów Karate
kyokushin/Shinkyokushin do lat 16 PFKK i
POS w konkurencji kata do lat 16, IV
miejsce w Mistrzostwach Juniorów Kyoku-
din Karate PFKK Województwa Kujawsko
– Pomorskiego w Kata do lat 18 w Solcu
Kujawskim – luty 2013.

Piotr Oskwarek – II miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Juniorów Karate Kyokus-
hin/Shinkyokushin do lat 16 PFKK i POS w
konkurencji Kumite 15-16 lat – 70 kg w
Mielcu – listopad 2012, I miejsce w Mistrzo-
stwach Juniorów Kyokushin Karate PFKK
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
Kata do lat 18 w Solcu Kujawskim - luty
2013, I miejsce w  Mistrzostwach Juniorów
Kyokushin Karate PFKK Województwa Ku-
jawsko – Pomorskiego w kumite Chłopców
15 – 16 lat w Solcu Kujawskim – luty 2013,
III miejsce w Mistrzostwach Polski Północ-
nej 23.03.2013 w Kaliszu Pomorskim w
konkurencji kata do lat 16, II miejsce w
Mistrzostwach Polski Północnej
23.03.2013 w Kaliszu Pomorskim w konku-
rencji kumite 15 – 16 lat + 65 kg. Powołany
do Kadry Wojewódzkiej na Puchar Regio-
nów, które odbyły się w Turku w maju 2013
i Kadry Narodowej 13-16 lat na 2013 r.

Jakub Świś – I miejsce w Mistrzo-
stwach Juniorów Kyokushin Karate PFKK
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w
kumite Chłopców      13-14 lat – 45 kg w
Solcu Kujawskim- luty 2013, II miejsce w
Mistrzostwach Polski Północnej w Kaliszu
Pomorskim w konkurencji kumite 13-14 lat
– 45 kg – marzec 2013r.  Powołany do
Kadry Wojewódzkiej na Puchar Regionów,

które odbyły się w Turku – maj 2013.
Angelika Moszkowicz – IV miejsce

Mistrzostw Polski Juniorów Karate Kyokus-
hin/Shinkyokushin do lat 16 PFKK i POS w
konkurencji Kumite 13-14 lat - 50kg, III
miejsce w Mistrzostwach Juniorów w Kyo-
kushin Karate PFKK Województwa Kujaw-
sko – Pomorskiego w kumite dziewcząt 15
– 16 lat w Solcu Kujawskim - luty 2013, II
miejsce w Mistrzostwach Polski Północnej
w Kaliszu Pomorskim w konkurencji kumite
15-16 lat – 55 kg – marzec 2013r. Powo-
łana do Kadry Wojewódzkiej na Puchar Re-
gionów, który odbył się maju br. w Turku i
Kadry Narodowej 13 – 16 lat na 2013 r.

Patryk Witkowski – III miejsce w Mist-
rzostwach Polski Północnej 23.03.2013 w
Kaliszu Pomorskim w konkurencji kumite
13-14 lat + 55 kg. Powołany do Kadry Wo-
jewódzkiej na Puchar Regionów, który
odbył się br. w Turku.

Andrzej Moszkowicz – II miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów Kyokushin
Karate PFKK Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w kumite Chłopców 11 – 12
lat – 34 kg w Solcu Kujawskim- luty 2013.

Krzysztof Sosnówka – III miejsce
Open European Cup Ureterp Holandia ma-
rzec 2013, I miejsce w Mistrzostwach Pol-
ski Północnej w Kaliszu Pomorskim w
konkurencji kata Open – marzec 2013,  II
miejsce w Mistrzostwach Polski Północnej
w Kaliszu Pomorskim w konkurencji kumite
seniorów – 70 kg – marzec 2012, IV
miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów i
Juniorów 17 – 18 lat PFKK w Międzyzdro-
jach w kumite seniorów – 70 kg – kwiecień
2013.

Bartosz Wojdak – VI miejsce w Mist-
rzostwach Polski w 2013 r. w plażowej piłce
ręcznej mężczyzn.

Drużyna piłkarek
ręcznych młodziczek w
składzie: Julia Dedeń-
ska, Monika Engelmann,
Oliwia Gocolińska, Klau-
dia Jarocka, Karolina Kę-
pińska, Martyna Klimek,
Emilia Kosela, Oliwia Ko-
walkowska, Lucyna So-
becka, Weronika Weber –
IV miejsce w Finale Pu-
charu Polski w Piłce
Ręcznej młodziczek
młodszych.

Drużyna piłkarek
ręcznych w składzie:
Weronika Dąbrowska,
Julia Gronowska, Klaudia
Klimek, Patrycja Kłosiń-
ska, Joanna Król, Kata-
rzyna Kucharczyk,
Joanna Kwiatkowska,
Paulina Łuczyńska, Zu-
zanna Rutkowska, Wero-
nika Stasiak, Aleksandra
Sumińska, Olga War-
tecka, Monika Dziura,

Monika Kochańska, Julia Prus, Daria
Urtnowska, Kira Zielińska – za zdobycie
mistrzostwa województwa kujawsko-po-
morskiego w piłce ręcznej młodziczek – III
miejsce w Półfinale Pucharu Polski w Piłce
Ręcznej, I miejsce w VI Ogólnopolskim Tur-
nieju Piłki Ręcznej młodziczek i juniorek
młodszych Wąbrzeźno, I miejsce w Ogól-
nopolskim Turnieju Piłki Ręcznej młodzi-
czek – Lubicz. Zawodniczki zostały też
powołane  do Kujawsko-Pomorskiej Kadry
Wojewódzkiej Młodziczek w Piłce Ręcznej.

Justyna Kochańska, Jagoda Krauze,
Ewelina Król – II miejsce w Finale IX Ogól-
nopolskiej Gimnazjady Młodzieży w piłce
ręcznej, IX miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorek w piłce ręcznej, XIII miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorek Młodszych
w piłce ręcznej.

Ewelina Zakrzewska – II miejsce w
II lidze kobiet w piłce ręcznej, w sezonie
2012/2013.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy!

Nagrody i stypendia sportowe
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W sobotę - 9 listopada 2013 r. 20
uczniów Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeźnie,
wyróżniających się w nauce i sporcie,
wraz z opiekunami uczestniczyło w spot-
kaniu z Prezydentem Polski Bronisła-
wem Komorowskim i jego żoną Anną
Komorowską w Pałacu Prezydenckim w
Warszawie.

Było to dla nas szczególne wyróżnienie,
gdyż nasza szkoła jako jedyne gimnazjum z
województwa kujawsko – pomorskiego zos-
tało zaproszone przez Senatora RP Michała
Wojtczaka na spotkanie z Parą Prezydencką.

Podczas wizyty wykonywaliśmy symbo-
liczne kokardy narodowe z okazji obchodów
Święta Niepodległości.

O znaczeniu symboli narodowych opowia-
dali młodzieży znani polscy sportowcy, mię-
dzy innymi Rober Korzeniowski, mistrz
olimpijski w chodzie oraz florecistka Sylwia
Gruchała-Bączek. Podczas spotkania
uczniowie mogli też otrzymać autograf Pana
Prezydenta, zrobić z nim pamiątkowe zdję-

cie, a także zwiedzić Pałac Prezydencki. Po ofi-
cjalnej części  gimnazjaliści wraz z opiekunami
zostali zaproszeni na obiad oraz słodki poczęs-
tunek.

To uroczyste spotkanie w Pałacu Prezyden-
ckim było dla wszystkich uczestników niezwy-
kłym i niezapomnianym przeżyciem.

WG, Gimnazjum nr 1

Z wizytą u Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej

W pierwszym tygodniu
listopada, uczniowie klas
pierwszych Szkoły Podsta-
wowej nr 2  wstąpili do
grona czytelników szkolnej
biblioteki. Nastąpiło to
podczas uroczystości pa-
sowania na czytelnika,
która i  w tym roku szkol-
nym odbyła się pod ha-
słem „Cała Polska czyta
dzieciom… i my też!”.

Do uczestnictwa w pasowa-
niu zaproszono rodziców pierw-
szaków, aby mogli przekonać
się jak ważne jest to przeżycie
dla ich pociech. Dzieci bowiem
nie mogły doczekać się odwie-
dzin w bibliotece i momentu, od
którego będą samodzielnie wy-
pożyczać książki.

Pierwsza część spotkania
miała charakter warsztatowy.
Nauczyciel – bibliotekarz przed-
stawił rodzicom, przy wsparciu
prezentacji multimedialnej, ko-
rzyści płynące z głośnego,
wspólnego z dziećmi czytania
książeczek. Podkreślał rolę ro-
dziców w kształtowaniu nawyku
czytania, które przy ich zaanga-

żowaniu ma szansę stać się al-
ternatywą dla telewizji i kompu-
tera.

Po prezentacji wystąpił
szkolny zespół wokalny prowa-
dzony przez p. Dorotę Pyć i p.
Janusza Przybyło. Występ
dzieci wzbogacony został pre-
zentacją tekstów literatury dzie-
cięcej. Był to element kampanii
społecznej „Cała Polska czyta
dzieciom”, w nowej odsłonie pn.
„Mądra szkoła czyta dzieciom”,

nie pierwszy raz obecnej w na-
szej szkole. Pierwszaki z zapar-
tym tchem słuchały prezentacji
literatury w wykonaniu Aleksan-
dry Kurek – dyrektor Miejskiej i
Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Wąbrzeźnie, Wojciecha
Berezy – zastępcy burmistrza
Wąbrzeźna, Katarzyny Wąż –
wicedyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2, oraz Aleksandry
Olszewskiej – uczennicy klasy
VIa, zwyciężczyni ubiegłorocz-

nego Międzyszkolnego
Konkursu Pięknego Czyta-
nia.

Ostatnim elementem
spotkania był akt pasowa-
nia uczniów na czytelników
biblioteki szkolnej. Uroczys-
tego pasowania dokonała
wicedyrektor szkoły Kata-
rzyna Wąż, po czym wrę-
czyła dzieciom pamiątkowy
dyplom, który, powieszony
na gazetce klasowej, bę-
dzie przypominał o tej waż-
nej chwili.

Następnego dnia w bib-
liotece szkolnej miał
miejsce dzień otwarty. W
zajęciach bibliotecznych
dla pierwszaków uczestni-

czyli rodzice, obserwując za-
chowanie swoich pociech
podczas zajęć czytelniczych.
Uczniowie dowiedzieli się, jakie
mają obowiązki jako czytelnicy
oraz jakie przyjemności napoty-
kać będą w bibliotece szkolnej i
– co najważniejsze, samodziel-
nie wypożyczyli pierwszą ksią-
żeczkę.

L. Jabłońska

Cała Polska czyta dzieciom…
i my też!

Nagrody
rozdane

Burmistrz Leszek Kaw-
ski wręczył nagrody za
udział w konkursie „Budu-
jemy ścieżki rowerowe”.

Oficjalne podsumowanie
konkursu fotograficznego „Bu-
dujemy ścieżki rowerowe” od-
było się w 8 listopada. W
konkursie udział wzięły cztery
osoby. Ich prace oceniała ko-
misja powołana przez burmist-
rza. Najlepsze ujęcia z budowy
ścieżki rowerowej wykonał
Zbigniew Markiewicz. I to on
wygrał nagrodę główną –
rower. Pozostali uczestnicy:
Piotr Brachowski, Grażyna
Wojdyło i Bartosz Kaczorowski
za wyróżnianie w konkursie
uhonorowani zostali nagro-
dami rzeczowymi. Wszystkim
serdecznie gratulujemy!
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1 stycznia 2012 roku nasze miasto przejęło 6,537 km dróg
wojewódzkich, z których 4,254 km wyremontowaliśmy i zmo-
dernizowaliśmy. Było to możliwe dzięki porozumieniu, jakie
burmistrz Leszek Kawski zawarł 27 września 2011 roku z
marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego Piotrem
Całbeckim i wicemarszałkiem Dariuszem Kurzawą. Nato-
miast dzień wcześniej Sejmik Województwa Kujawsko-Po-
morskiego wydał stanowisko, w którym  zapewnił nam środki
finansowe w wysokości 7,7 mln zł na wyremontowanie i zmo-
dernizowanie pasów drogowych. W zamian przekazaliśmy
pod zarząd wojewódzki  obwodnicę Wąbrzeźna.

Porozumienie zostało zawarte na dwa lata, z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2012 roku. – To był ogromny sukces
dla naszego miasta – mówi burmistrz Leszek Kawski. – Nie
tylko poprawiliśmy bezpieczeństwo na drogach i wizerunek

miasta, ale jako pierwsi w województwie doprowadziliśmy do
sytuacji, że dzisiaj większość dróg ma jednego zarządcę.

Przetarg na modernizację dróg ogłosiliśmy 23 kwietnia
2012 roku. Wygrała oferta firmy SKANSKA S.A. Cena, za

jaką zaoferowali wykonać remont dróg, wyniosła
6.979.130,29 zł.

Umowę na dotację celową w wysokości 7 mln zł, na re-
mont i modernizację siedmiu odcinków ulic o łącznej długości
ponad 4 kilometrów, burmistrz Leszek Kawski i marszałek
Piotr Całbecki podpisali 6 lipca 2012 roku. Subwencja była
wypłacana w dwóch rocznych transzach, w 2012 roku i w
2013 roku, ponieważ – zgodnie z porozumieniem – remont
dróg podzielono na dwa etapy.

W ubiegłym roku wyremontowano i zmodernizowano
ulice: Grudziądzką (od ul. Żurawiej do ul. Bocianiej), Cheł-
mińską (od ul. Mikołaja z Ryńska do ul. Górnej), Mikołaja z
Ryńska (od ronda do ul. Chełmińskiej) oraz 1 Maja – tzw.
nitkę powrotną (od ul. Mestiwna do postoju taxi). W 2013
roku nowe nawierzchnie, chodniki, wjazdy do posesji poło-

żone zostały na ulicach Partyzanta, 1 Maja – od postoju taxi
do ul. Kętrzyńskiego, oraz na ulicy Kętrzyńskiego – na od-
cinku od 1 Maja do obwodnicy. W ulicy Partyzanta wybudo-
wano kanalizację deszczową, a na 1 Maja i Kętrzyńskiego
powstała też piękna ścieżka rowerowa. W czasie remontu
ulicy 1 Maja i Kętrzyńskiego okazało się, że cześć studzienek
kanalizacyjnych nie nadaje się do dalszej eksploatacji. W
sumie wymieniliśmy 20 szt. – 11 w ulicy 1 Maja i 9 w ul. Kęt-
rzyńskiego. Koszt tych prac wyniósł 110.700,00 zł. Był to do-
datkowy wydatek, dlatego też burmistrz zwrócił się do
zarządu województwa o sfinansowanie tego zadania. Sejmik
wyraził zgodę i przydzielił nam te dodatkowe środki.

Ogólnie zakres prac w tych dwóch etapach obejmował:
remont nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do nieru-
chomości, odwodnienie, wymianę pokryw studni kanalizacyj-
nych oraz wypustów burzowych wraz z ich regulacją, nowe
oznakowanie pionowe i poziome oraz nowe przejścia dla pie-
szych dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

cd. na str. 9

Koniec remontów dróg
Zakończyliśmy jedną z największych inwestycji w naszym mieście – modernizację byłych dróg wojewódzkich.

14 listopada 2013 r. podpisano protokół  odbioru końcowego. Inwestycja prowadzona była przez 2 lata.

Marszalek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki i burmistrz Leszek Kaw-
ski podpisują umowę na dotację celową na remont byłych dróg wojewódzkich

Pierwszą ulicą zmodernizowaną w ramach porozumienia z zarządem województwa
była ul. Grudziądzka

Remont ulicy Chełmińskiej odbył się w I etapie inwestycji
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- Była to jedna z największych inwestycji
prowadzonych w Wąbrzeźnie – mówi bur-
mistrz Leszek Kawski. –  Cieszę się, że dzięki
niej możemy korzystać z bezpiecznych i zara-
zem pięknych dróg. Nie była to łatwa inwesty-
cja. Najpierw musieliśmy przejść drogę przez
trudne pertraktacje, liczne formalności, by do-
prowadzić do podpisania umowy z zarządem
województwa, a potem przebrnąć przez
wszystkie codzienne niedogodności związane
z jej prowadzeniem – głównie trudności w
ruchu drogowym i przede wszystkim te, które
musieli przejść właściciele sklepów i zakładów.
Niedogodności było sporo, ale dzisiaj – z per-
spektywy zakończonej inwestycji, mam na-
dzieję, że wszyscy cieszą się tak samo jak ja i
mówią: było warto.

Protokół odbioru końcowego „Modernizacja
odcinków pasów drogowych przebiegających
przez miasto Wąbrzeźno w obrębie ulic: Gru-
dziądzkiej, Partyzanta, 1 Maja, Kętrzyńskiego,
nitki powrotnej ul. 1 Maja, Chełmińskiej, Miko-
łaja z Ryńska.”  podpisany został 14 listopada
w Urzędzie Miasta. W odbiorze końcowym
udział wzięli (na zdjęciu u dołu od lewej): bur-
mistrz Leszek Kawski, Rafał Cieszyński – kie-
rownik budowy, firma SKANSKA, Jakub
Bartoszewicz – kierownik robót, firma SKAN-
SKA, Sylwester Dalasiński – z-ca kierownika
Wydziału Geodezji, Budownictwa i Inwestycji,
Jerzy Tęcza – inspektor nadzoru oraz Maria
Polkowska – kierownik Wydziału Geodezji, Bu-
downictwa i Inwestycji.

21 listopada oficjalnie podsumowano inwe-
stycjię. O spotkaniu tym piszemy na str. ....?/?

Koniec remontów dróg

Prace na ulicach Partyzanta, 1 Maja i Kętrzyńskiego były prowadzone w 2013 roku
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Serwis dla
przedsiębiorców

www.mikroporady.pl to portal, w którym zamieszczane są informacje
dla początkującego i małego przedsiębiorcy. Korzystanie z nich jest bez-
płatne.

Na naszej stronie umieściliśmy link do serwisu www.mikroporady.pl.
Znajdziecie go Państwo w głównym menu oraz w pasku z logami na
dole strony.

Serwis stworzony został dla małych i początkujących firm. Jego celem
jest bezpłatne i nieograniczone w czasie  dostarczanie pomocy na każ-
dym etapie rozwoju działalności w postaci wzorów umów, regulaminów,
instrukcji, porad i rekomendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwa-
gami i komentarzami. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie
cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami wg aktualnie obowiązują-
cego stanu prawnego.    

W zakresie wymiany informacji serwis współpracuje m.in z Portalem
Innowacji PARP http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_96043.asp Wszyst-
kie reści  publikowane w serwisie są opiniowane i powstają we współ-
pracy z zespołem prawników Kancelarii Juris, która zapewnia zgodność
dokumentów (wzorów umów, porad, instrukcji)  z obwiązującym stanem
prawnym.

Do dyskusji o sposobach udo-
skonalania oraz uatrakcyjniania
zajęć wychowania fizycznego, jak
również zajęć sportowych i rekrea-
cyjnych przygotowywaliśmy się
przez dwa tygodnie.

W przedsięwzięcie  to zaanga-
żowani byli nauczyciele w-f, wy-
chowawcy  oraz wszyscy
uczniowie. Podczas godzin wycho-
wawczych dyskutowaliśmy o po-
trzebach i oczekiwaniach uczniów
odnośnie lekcji w-fu oraz o pomy-
słach na uatrakcyjnienie i ulepsze-
nie zajęć sportowych. Wybraliśmy
po 2 przedstawicieli, którzy repre-
zentowali klasę podczas obrad
„SOS”.

W Debacie uczestniczyło 25
osób. Oprócz uczniów, obecni byli

nauczyciele wychowania fizycz-
nego oraz wicedyrektor szkoły –
Małgorzata Taczyńska.

Na początek uczniowie wypo-
wiadali się na temat: „Co podoba
Ci się na w-f, co lubisz na tych za-
jęciach – mocne strony w-f w na-
szej szkole”:

* klasy sportowe, które mają 2
godziny w-fu dziennie

* Co trzy tygodnie zajęcia na
pływalni

* 2 lekcje w-f pod rząd
* Zajęcia na świeżym powietrzu
* Zabawy i gry
* Poznawanie nowych dyscyplin
* Mili, wyrozumiali nauczyciele
* Wsparcie nauczyciela, możli-

wość poprawy ćwiczeń

Następnie uczniowie wymieniali manka-
menty zajęć, co ich zdaniem trzeba zmienić i
udoskonalić:

* Brak zajęć piłki ręcznej dla chłopców oraz
dziewcząt z klas nieusportowionych

* Braki w sprzęcie sportowym
* Zajęcia w-fu w środku lekcji danego dnia
* ”Rozbity” (po 1 godzinie) w-f
* Mało sportów zimowych
* Brak możliwości wyboru niektórych zajęć
* Brak nauki pływania od podstaw
* Brak klasy sportowej na poziomie klas VI
* Brak dodatkowych zajęć sportowych dla

chętnych uczniów z piłki nożnej i   aerobiku
* Za mało szatni
Nasza debata miała charakter panelu dys-

kusyjnego i burzy mózgów, co cieszyło się
dużym zainteresowaniem uczniów. Podsumo-
wując spotkanie doszliśmy do następujących
wniosków:

należy zorganizować dodatkowe zajęcia
sportowo–rekreacyjne z piłki nożnej, aerobiku,
piłki ręcznej chłopców,

raz w tygodniu powinny być zajęcia w-fu wy-
brane przez grupę zorganizować więcej roz-
grywek międzyklasowych,

w miarę możliwości zakupić nowy sprzęt
sportowy, uzupełnić braki,

równy dostęp do dużej sali gimnastycznej,
zajęcia w-f łączyć po 2 godziny(optymalny

układ 2godziny+ 2 razy jedna godzina),
w miarę możliwości włączać muzykę pod-

czas lekcji, rozgrzewka przy muzyce,
nauka pływania w klasach młodszych w ra-

mach zajęć w-f z instruktorem, co tydzień
przez  jeden semestr,

więcej zabaw grupowych.
Wybraliśmy również zadanie dodatkowe do

realizacji, które jest niezbędnym warunkiem do
otrzymania certyfikatu W-F z klasą. 

Nasz pomysł to zachęcanie wszystkich
uczniów do zdrowszego odżywiania się – po-
przez DZIEŃ KOLOROWYCH (ubieramy się i
przynosimy owoc lub warzywo w podanym ko-
lorze, wspólnie zjadamy zdrowe śniadanie), a
także poprawa frekwencji na zajęciach wycho-
wania fizycznego.

http://www.sp3wabrzezno.pl/

Debata „SOS”
30 października 2013r. w ramach programu W-F Z KLASĄ w

Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się Debata ,,SOS”.
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Z roku na rok obserwo-
wano pogarszający się stan
zdrowotny tych drzew. W
trakcie zajęć terenowych
oglądano już na początku
września, suche i brązowe li-
ście kasztanowców. Od kilku
lat nie udawało się również
zebrać pięknych okazów liści
do wykonywanych zielników.
Z naturalnej ciekawości
uczniowie na zajęciach koła
Eko-logicznego oraz lekcjach
przyrody,  poszukiwali infor-
macji odnośnie tego zja-
wiska. Dzięki technologii
multimedialnej zebraliśmy in-
formację o „sprawcy” ginięcia
kasztanowców, a ze strony
www.pomozmykasztanow-
com.pl dowiedzieliśmy się o

ogólnopolskiej akcji grabie-
nia i utylizacji liści kaszta-
nowców zaatakowanych
przez szrotówka kasztanow-
cowiaczka, prowadzonej pod
patronatem fundacji Nasza
Ziemia oraz Lasy Pań-
stwowe. Dzięki współpracy z
Nadleśnictwem otrzymaliśmy
szczegółowe informacje, w
jaki włączyć się do ratowania
naszych wąbrzeskich kasz-
tanowców. Urząd Miasta
Wąbrzeźna przejął organiza-
cję wywozu i utylizacji zebra-
nych przez nas liści oraz
dostarczył worki i rękawice.
Przekazano nam również 15
grabi do walki ze szkodni-
kiem. Za naszym przykładem
poszły również pozostałe

szkoły miejskie, które grabiły
liście kasztanowców na wy-
znaczonych terenach
miasta. W szkole natomiast
odbywały się pogadanki na
temat akcji, w ramach zajęć
świetlicy szkolnej dzieci kolo-
rowały liście kasztanowców.
Na lekcjach przyrody oma-
wiano cykl rozwojowy owada
i związane z tym niebezpie-
czeństwa dla populacji kasz-
tanowców w Polsce.

Po zeszłorocznej akcji za-
uważono różnicę w stanie
zdrowotnym  drzew, co do-
datkowo umacnia nas w
pracy na rzecz kasztanow-
ców, a podkreślić trzeba, że
zmagania ze szrotówkiem

kasztanowcowiaczkiem nie
są łatwe. Grabienie i utyliza-
cja jest najtańszą, najprost-
szą metodą walki z tym
szkodnikiem. Jej efekty za-
leżą od nas! Grabimy więc i
zachęcamy innych do gra-
bienia. Celowość naszych
działań zauważają okoliczni
mieszkańcy. Deklarują gra-
bienie liści  również na tere-
nach prywatnych.

Serdeczne podziękowania
kierujemy do Urzędu Miej-
skiego, bez pomocy którego
niemożliwe byłoby grabienie
i zutylizowanie zebranych
przez uczniów liści.

Anna Kursa, SP 2

Ratujmy
kasztanowce

Po raz kolejny akcja grabienia i zbierania liści kasztanowców, zaatakowanych
przez szrotówka kasztanowcowiaczka, zainicjowana została przez Szkołę Pod-
stawową nr 2. Pod ich opieką jest ponad 30 drzew z gatunku kasztanowiec zwy-
czajny.

W listopadzie mieliśmy gości z Syke. Do Wąbrzeźna
przyjechali Christian Flor i Burghard Horn. Była to nie-
oficjalna wizyta.

Od kilku lat członkowie niemieckiego stowarzyszenia Przyjaciół
Wąbrzeźno – Syke dbają o to, aby na jarmarkach świątecznych
w Syke i Barrien nie zabrakło polskich ozdób świątecznych. Co-
rocznie więc zwracają się do nas, aby takowe im przygotować. W
tym roku do Niemiec trafiły stroiki i inne elementy dekoracyjne wy-
konane przez dzieci z Miejskiego Przedszkola „Bajka” oraz uczest-
ników Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji
Społecznej. Na polskim stoisku gościły również miód, ciasta i fili-
żanki. Produkty te w prezencie przekazały firma z Zaskocza, wąb-
rzescy pszczelarze oraz firma Veroni. 7 listopada po wszystkie te
rzeczy przyjechali nasi przyjaciele z Syke – Christian Flor i Bur-
hard Horn.

Ich wizyta nie ograniczyła się wyłącznie do tego faktu. Była
okazją do nawiązania kolejnych znajomości. Tym razem zaaran-
żowane zostało spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. W planie bowiem na 2014 rok jest – oprócz wyjazdu Or-
kiestry Dętej, zorganizowanie dla grupy słuchaczy pobytu w Syke.
W zamian oczywiście zaproszenie podobnej grupy do Wąbrzeźna. 

– Zależy nam głównie na tym, aby współpraca naszych miast
– Wąbrzeźna i Syke – nie polegała tylko i wyłącznie na oficjalnych
wizytach naszych przedstawicieli samorządów, ale na tym, aby
kontakty nawiązywali przede wszystkim mieszkańcy – mówi bur-
mistrz Leszek Kawski. – Dlatego też stwarzaliśmy i stwarzamy
różnym środowiskom sytuacje, z których może narodzić się współ-
praca, znajomość czy przyjaźń. Propozycja takiej wymiany spo-
dobała się naszym gościom. – Na tego rodzaju współpracy zależy
naszemu stowarzyszeniu. Chcemy, aby rozwijała się nie tylko na
gruncie oficjalnym, ale i na towarzyskim. W listopadzie członkowie
stowarzyszenia Przyjaciół Wąbrzeźno – Syke spotykają się na po-
siedzeniu. Przedstawimy na nim propozycję i omówimy szczegóły
jej wykonania – zapewnił Christian Flor.

Odwiedzili nas
przyjaciele z Syke
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Zaproszenie na Forum skierowaliśmy do
wszystkich organizacji pozarządowych oraz
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3.
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie. Przyjęło go 16 organizacji z Wąbrzeźna,
reprezentowanych w sumie przez 17 osób.
Głównym celem spotkania był projekt pro-
gramu współpracy Gminy Miasto Wąb-
rzeźno z organizacjami pozarządowymi na
2014 rok.

Wszystkie organizacje, działające w Wąb-
rzeźnie oraz współpracujące z naszym sa-
morządem, otrzymały go kilka dni przed
debatą. Był zatem czas na zapoznanie się z
jego treścią i przygotowanie propozycji czy
uwag, które mogłyby uzupełnić bądź zmienić
zapisy w projekcie współpracy. Nikt z obec-
nych nie wniósł do projektu współpracy ża-
dnej propozycji zmiany. Jego treść została
zaakceptowana i przyjęta przez wszystkich.

Ostateczną decyzję o przyjęciu programu
poprzedziły prezentacja projektu oraz dys-
kusja. W czasie rozmowy przewodnicząca
Wąbrzeskiego Stowarzyszenia Pomocy
Dzieciom Specjalnej Troski – Marta Kowali-
szyn wyraziła swoje zdanie na temat zadań
priorytetowych wytypowanych do realizacji
w 2014 roku. Stwierdziła, że nie znajduje
wśród nich żadnego dostosowanego dla
osób niepełnosprawnych. Z opinią tą nie
zgodził się zastępca burmistrza Wojciech
Bereza. – W projekcie programu nie ma po-
działu na mieszkańców niepełnosprawnych
i pełnosprawnych. Wszyscy są dla nas ta-
kimi samymi partnerami. Wszystkich traktu-
jemy równo, pamiętając oczywiście o tym,
że w wielu sferach życia niepełnosprawnym
trzeba pomagać. Niepełnosprawni są takimi
samymi mieszkańcami jak i pełnosprawni.
Zaznaczam, każdy zapis w projekcie pro-
gramu dotyczy każdego mieszkańca i każdej
– bez wyjątku – organizacji w tym mieście.
Maria Danes – przewodnicząca stowarzy-
szenia Amazonek pytała natomiast o małe
granty. Konkretnie  – na co i na jakich zasa-
dach można się o nie ubiegać. Szczegółowo

o tym uproszczonym trybie udzielania dotacji
opowiedziała kierownik Wydziału Rozwoju
Edyta Brzoskowska. Poruszono też temat
terminów ogłaszania konkursów ofert. Za-
proponowano, aby nabór do konkursów pro-
wadzić w dwóch terminach. W pierwszej
kolejności dla zadań, które NGO realizują
przez cały rok, następnie dla projektów jed-
norazowych. Rozwiązanie to zostało uznane
za słuszne. Pozwoli też na sprawniejsze roz-
liczanie się  z otrzymywanych dotacji.

W 2013 roku współpracowaliśmy z 11 or-
ganizacjami pozarządowymi. Zgłosiły one 16
propozycji, z których jedna – ze względów
formalnych, została odrzucona. Ich ogólna
wartość wynosiła ponad 340 tys. złotych.
Jednak koszty trzeba było ograniczyć do
200 tys., bo taką pula dysponowaliśmy w
tym roku.  Sfera zadań obejmowała głównie:
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-
nej; organizację wypoczynku dzieci i mło-
dzieży; działalność na rzecz integracji
europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami;
ochrony i promocji zdrowia; działalność
wspomagającą rozwój gospodarczy,  jak
również ekologię i ochronę zwierząt oraz
dziedzictwo przyrodnicze.

Jak zwykle realizowane były również za-
dania z pominięciem otwartego konkursu
ofert – w trybie tzw. małego grantu. Z tej
formy współpracy skorzystali: Polski Zwią-
zek Niewidomych Okręg Kujawsko- Pomor-
ski Koło Powiatowe, Stowarzyszenie
Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu
Wąbrzeskiego; Koło Miejskie Polskiego
Związku Wędkarskiego w Wąbrzeźnie oraz
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Spo-
łeczno-Artystycznej z Torunia. Łączna kwota
przekazana tym organizacjom wyniosła 26
810,77 zł.

Projekt współpracy Gminy Miasto Wąb-
rzeźno z organizacjami pozarządowymi na
2014 rok został przyjety do realizacji przez
radnych na listopadowej sesji Rady Miasta.

7 listopada w Urzędzie Miasta odbyło się VI Forum Organizacji Pozarządowych.

Program współpracy z NGO
W Szkole Podstawo-

wej nr 3 w Wąbrzeźnie za-
instalowano windę
zewnętrzną. Jej budowa
zaplanowana została z
myślą o osobach niepeł-
nosprawnych.

Winda
w SP 3

12 listopada burmistrz
Leszek Kawski podpisał
umowę z przedstawicielem
Zakładu Metalowo – Elek-
trotechnicznego „BAJPAX”
z Nieznanic na realizację
projektu pn. „Budowa
windy zewnętrznej przy bu-
dynku szkoły”.

– Jest to pierwsza w
Wąbrzeźnie szkoła i pew-
nie w powiecie wąbrzeskim
– mówi burmistrz L. Kawski
– w której skończył się pro-
blem osób niepełnospraw-
nych – szczególnie tych
poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich czy o ku-
lach. Uczniowie będą mieli
swobodny dostęp do
wszystkich sal lekcyjnych,
na różnych kondygnacjach
budynku.

Do realizacji tego zada-
nia doszło dzięki staraniom
dyrekcji Szkoły Podstawo-
wej nr 3 i naszego Urzędu.
Budowa i montaż windy
kosztować będzie
104.127,54 zł brutto. Wy-
datki pokryte zostaną ze
środków PFRON oraz z
subwencji z Ministerstwa
Edukacji. 
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Jednym z większych zadań, jakiego podjęli się pracow-
nicy MZUK, była budowa placu manewrowego przy SP 3.
Powstał z wydzielonego terenu szkoły. Ma ok. 1240 m2 po-
wierzchni. Wybudowano go z kostki betonowej i płyt ażuro-
wych. Urządzono na nim 41 miejsc postojowych dla
samochodów. Plac został oddzielony od terenu szkoły ogro-
dzeniem o wysokości 1,5 m, wstawiono bramy wjazdowe i
furtki. Jego budowa to pierwszy krok projektu pn. „Przebu-
dowa obiektów sportowych MKS UNIA oraz budowa zespołu
boisk przy ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie”.

Od niedawna możemy też korzystać z nowych schodów.
Wybudowano je – na miejscach starych – na Górze Zam-
kowej oraz przy ul. Jeziornej – zejście nad Jezioro Zamkowe.
Przy tych ostatnich zamontowane jeszcze zostaną poręcze.

MZUK zakończył prace przy przebudowie odcinka chod-
nika na ul. Kanarkowej. Na powierzchni ok. 3 m2 zerwano
zniszczone płytki chodnikowe i w ich miejsce położono kos-
tkę polbruk oraz wbudowano nowe krawężniki. Wcześniej,
na odcinku o długości 15 m i szerokości 1,3m, wybudowany
został chodnik na ul. Górnej. Tam również położona została
kostka. Nowe nawierzchnie i krawężniki położono także na
odcinkach ulic Tysiąclecia i Niedziałkowskiego. Na ulicy Ty-
siąclecia położono w sumie ponad 111 m2 nowych chodni-
ków, a na Niedziałkowskiego ponad 350 m2. Na tej ostatniej
swoje oblicze zmienił też wjazd z tej ulicy na osiedle, nową
nawierzchnię położono na 87 m2. W listopadzie zmoderni-
zowano również część chodnika na ul. Bocianiej.

Wśród wykonanych zadań są jeszcze przebudowany par-
king przy ul. Matejki o powierzchni 373 m2 oraz miejsca po-
stojowe na ul. Nadbrzeżnej.

Przy realizacji tych inwestycji i remontów, pracowników
MZUK wspierały osoby zatrudnione w ramach robót inter-
wencyjnych. W sumie w tym roku wybudowali i przebudowali
ok.  900 m2 chodników, wybudowali 41 nowych miejsc po-

stojowych oraz przebudowali 500 m2 placów, na których wy-
dzielono 18 miejsc parkingowych. Część materiałów do prze-
budowy pochodziła oczywiście z odzysku, część – jak np. na
budowę placu manewrowego przy SP 3, zakupiono.

Nowe parkingi i chodniki
Plac manewrowy, schody, wyremontowane i naprawione chodniki to tylko niektóre z zadań, wykonanych w tym

roku przez pracowników Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
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Październik 2013r.

URODZENIA: Izabela Sosnowska, Fabian
Lipiński, Maria Nowak, Tymon Łopatkiewicz,
Zofia Grabowska, Malwina Krebel, Tymon
Wantoch-Rekowski, Zuzanna Myślińska, Jere-
miasz Plewa, Oliwia Borowiec, Karina Za-
rembska, Julia Sadowska, Kinga Kurasiewicz,
Nicolas Grzemski, Jan Rak, Aleksandra Piłat,
Antonina Piotrowska, Artur Róg, Oliwier
Lange.

MAŁŻEŃSTWA: Janusz Galczewski – Elż-
bieta Rezmer.

ZGONY: Jacek Kirstein – 50 l., Stanisława
Sochacka – 83 l., Maciej Stankiewicz – 38 l.,
Janina Wróblewska – 72 l., Mieczysław Preis
– 66 l., Maria Literska – 80 l., Waleria Koło-
dziejska – 77 l., Henryk Gzella – 70 l., Regina
Mazurkiewicz – 81 l., Klara Marciniec – 93 l.,
Franciszek Karwaszewski – 67 l., Czesław
Ochnicki – 85 l., Mateusz Łącz – 91 l., Henryk
Rydzyński – 79 l., Danuta Sądowska – 86 l.,
Jan Fiałkowski – 61 l., Teresa Matuszewska –
77 l., Regina Piątkowska – 78 l., Barbara Soł-
decka – 87 l., Janina Dąbrowska – 92 l., Kazi-
mierz Dudziak – 71 l., Jadwiga Ziółkowska –
89 l.

Listopad 2013r.

URODZENIA: Lena Garwolińska, Tomasz
Szulc, Wojciech Białobłocki, Dominika Lewan-
dowska, Zofia Stefan, Szymon Napora, Julia
Krause, Lena Kuchnicka, Adam Sankiewicz,
Franciszek Borsuk, Paweł Swobodziński, Iza-
bela Peplau.

MAŁŻEŃSTWA: Fabian Brzezicki – Monika
Fabiszewska.

ZGONY: Urszula Tomaszewska – 68 l., Jan
Lipiński – 73 l., Zygmunt Forma – 87 l., Stani-
sława Romanowska – 82 l., Tadeusz Markie-
wicz – 79 l., Wacław Lewandowski – 86 l.,
Bogusław Wiśniewski – 58 l., Maria Szamałek
– 53 l., Waldemar Rudziński – 66 l., Adam Ma-
ksym – 63 l., Helena Matulewska – 84 l., Ed-
ward Lewalski – 56 l., Aurelia Romanowska –
87 l., Jerzy Barylski – 76 l., Irena Sikorska –
77 l., Halina Latuszek – 75 l., Konstanty Piet-
ras – 102 l., Stanisław Kuświk – 76 l., Regina
Dzielska – 79 l., Zygfryd Wiśniewski – 71 l.

INFORMACJE
USC

W dniach 10-11 listopada odbył się w Bydgoszczy Międzynaro-
dowy Turniej Piłki Ręcznej Juniorek Młodszych. Zawody rozegrano
z okazji Święta Niepodległości. Wystąpiła w nim kadra województwa
kujawsko – pomorskiego, której trenerem jest wąbrzeźnianin Jaro-
sław Rutkowski.

Kadra wygrała

W  potyczkach, obok kadry,
udział wzięły S.V. Lokomotive Ran-
gsdorf, UKS Drwęca Novar Lubicz,
UKS Millenium Świekatowo, UKS
Dobrcz oraz gospodynie UKS
Sokół Bydgoszcz. Turniej rozgry-
wany był systemem „każdy z każ-
dym”. Zespoły w ciągu dwóch dni
rozegrały  łącznie po 5. spotkań.
Turniej wygrała kadra kujawsko –
pomorska, co niewątpliwie było
niespodzianką.

Dziewczęta, reprezentujące
nasze województwo są o dwa lata
młodsze. Kadrę kujawsko- po-
morską reprezentowało szesna-

ście zawodniczek, z czego aż sie-
dem z UKS Vambresii WORWO
Wąbrzeźno.

Królem strzelców turnieju zos-
tała Joanna Król (UKS Vambresia
WORWO).

Aleksandra Sumińska, Zuzanna
Rutkowska, Olga Wartecka, Patry-
cja Kłosińska, Joanna Kwiat-
kowska, Katarzyna Kucharczyk to
pozostałe nasze dziewczęta gra-
jące w kadrze. Opiekunem kadry
wojewódzkiej jest Jarosław Rut-
kowski, na co dzień pełniący rolę
trenera w wąbrzeskiej Vambresii.

Piąte urodziny wąbrzeskiej
Orkiestry Dętej

We wrześniu 2008 r. w Wąbrzeskim Domu Kultury założono Orkiestrę
Dętą.  W tym roku obchodzi ona 5. urodziny.

Od samego początku orkiestrą dyryguje Rafał Sójka. Instruktorami
wspomagającymi 30-osobową grupę są: Wojciech Czapiewski (instru-
menty dęte blaszane), Artur Lawrenz (sekcja perkusyjna), Wiesław Na-
wrocki (instrumenty dęte drewniane).

Orkiestra Dęta otrzymała w roku 2009 dofinansowanie w kwocie
20.000 zł ze środków Funduszu Promocji Kultury „Program rozwój infra-
struktury kultury”, dzięki któremu zakupiono instrumenty. Nasza Or-
kiestra może poszczycić się nowymi strojami, które uzyskaliśmy dzięki
sponsorowi firmie Reflex Polska. Ponadto WDK zakupił pulpity stacjo-
narne, memowe, a także buławę dla kapelmistrza.

Pomimo małego stażu, Orkiestra ma na swoim koncie liczne sukcesy,
m.in. w latach 2009, 2010, 2013 trzykrotnie zdobyła III miejsce w Ogól-
nopolskim Konkursie Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie. Kolejnym znacz-
nym osiągnięciem w muzycznej przygodzie młodych muzyków było
zdobycie I miejsca na XIV Festiwalu Orkiestr Dętych im. Leona Landow-
skiego w Śliwicach w 2013 roku. Oprócz tego, muzycy uczestniczyli w
festiwalach:

w Kcyni w 2010 roku, oraz w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr
Dętych w Wachendorf koło Syke w 2011 roku. Orkiestra czynnie włączyła
się w życie kulturalne miasta i regionu, stanowiąc oprawę muzyczną uro-
czystości państwowych i kościelnych.

Swój jubileusz obchodziła 16.11.2013 r. podczas V Ogólnopolskiego
Konkursu Orkiestr Dętych w Wąbrzeźnie, gdzie za swój występ zdobyła
III miejsce.

Po konkursie kapelmistrz i instruktorzy otrzymali podziękowania z rąk
dyrektora WDK Gizeli Pijar. Nie zabrakło tortu i odśpiewania tradycyj-
nego sto lat.

Jubilatom życzymy kolejnych rocznic i czołowych lokat podczas kon-
kursów.
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Na festiwal przyjechało 28 solistów i 12 ze-
społów. Ich zmagania z piosenką religijną oce-
nianie było przez jury, w którym zasiedli: Roman
Fieberg – kierownik pracowni muzycznej WOK i
SZ Stara Ochronka w Bydgoszczy, ks. Krzysztof
Kejna z parafii św. ap. Szymona i Judy Tadeu-
sza oraz ks. Tomasz Jeziorski z parafii MBKP w
Wąbrzeźnie. Jurorzy przyznali nagrody i wyróż-
nienia:

Kat. soliści:
I m. – Wioleta Markowska, Czernikowo
II m. – Karolina Zielińska, Kowalewo Pom.
III m. – Michalina Musiał, Jabłonowo Pom.
Wyróżnienia:
Joanna Kaczmarkiewicz, Czernikowo
Julia Król, Czernikowo
Zespoły kat. open:

I m. – Schola Kanaan, Czernikowo
II m. – Kwartet wokalny, Jabłonowo Pom.
III m. – Chór Zespołu Szkół w Radzyniu Cheł-

mińskim
Wyróżnienia:
AGA – BEND, Dębowa Łąka
Zespół Wokalny -  Gminna Biblioteka Pub-

liczna w Pływaczewie

Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali
pamiątkowe puchary, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe.

Sakrosong organizowany jest przez WDK w
ramach zadania „Motywy religijne w muzyce i
plastyce”. Zawsze towarzyszy mu konkurs pla-
styczny pn. „Śladami budowli sakralnych”. W
tym roku wzięło w nim udział ok. 100 osób z róż-

nych stron Polski. Autorzy najciekawszych prac
są nagradzani, a o ich wyborze również decy-
duje jury, powołane przez organizatora. Ogło-
szenie wyników, wręczenie nagród oraz
wystawa pokonkursowa odbywają się w ko-
ściele św. ap. Szymona i Judy Tadeusza. Lau-
reatami tegorocznego konkursu są:

I m. – Cieszymir Bylina, Osieczek,
II m. – Krystian Błaszkiewicz, Jarantowice
III m. – Martyna Szymańska, Wąbrzeźno
Jury przyznało również wyróżnienia, które

otrzymali:
Karolina Majda, Czernikowo
Karolina Oparczyk, Rynarzewo
Anna Pryka, Mogilno
Ewelina Król, Wronie
Kinga Pinkowska, Wąbrzeźno
Agata Iglińska, Jarantowice
Daniel Pelka, Jarantowice
Agata Zielińska, Wąbrzeźno
Uwieńczeniem festiwalu była msza św. w in-

tencji ludzi kultury, odprawiona w kościele św.
ap. Szymona i Judy Tadeusza.

Patronat honorowy nad imprezami objęli Bis-
kup Diecezji Toruńskiej Andrzej Suski oraz Bur-
mistrz Wąbrzeźna Leszek Kawski. Natomiast
patronat medialny Gazeta Pomorska, Tygodnik
Regionu Wąbrzeskiego CWA i MTK.

Za wsparcie finansowe XIII Ogólnopolskiego
Festiwalu Pieśni Religijnej Sakrosong Wąb-
rzeźno’ 2013 organizatorzy dziękują Gminie
Miasto Wąbrzeźno oraz firmie ZASKOCZ.

SAKROSONG 2013

25 października na scenie Wąbrzeskiego Domu Kultury po raz trzynasty zabrzmiała pio-
senka chrześcijańska. Na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej „Sakrosong” przyjechało
ok. 200 osób.

Stypen-
dia mar-
szałka

Wśród 330 szcze-
gólnie uzdolnionych
uczniów gimnazjów
i szkół ponadgim-
nazjalnych z woje-
wództwa kujawsko –
pomorskiego nagro-
dzonych stypen-
dium marszałka są
mieszkańcy na-
szego miasta i po-
wiatu.

W programie sty-
pendialnym „Zdolni
na start” za bardzo
dobre wyniki w nauce
wyróżnionych zostało
8 mieszkańców na-
szego powiatu.
Wsparcie finansowe
na dalszy rozwój
otrzymali: Jarosław
Warchulski – uczeń
Gimnazjum nr 1 w
Wąbrzeźnie, Piotr
Oskwarek – uczeń I
LO w Toruniu, Magda-
lena Król – uczennica
LO w Wąbrzeźnie,
Maja Matuszewska –
uczennica LO w Wąb-
rzeźnie, Wiktor God-
lewski – uczeń
Liceum Akademic-
kiego w Toruniu, Artur
Szwaba – uczeń Gim-
nazjum w Nowej Wsi
Królewskiej, Agata
Sarnecka – uczen-
nica Gimnazjum w
Ryńsku oraz Piotr Żu-
żewicz – uczeń Gim-
nazjum w Książkach.

Wszystkim gorące
gratulacje!

Stypendium w
kwocie 400 zł mie-
sięcznie, wypłacane
będzie przez 12 mie-
sięcy (do sierpnia
2014). Wynagrodze-
nie opiekuna dydak-
tycznego stypendysty
wyniesie do 100 zł
brutto. 



Monitor                                                                                                                                                                                 16

Szkoły podstawowe
W tej kategorii rywalizacja

przebiegała w konkurencjach:
marsz na orientację; nocny
bieg patrolowy, w trakcie któ-
rego należało między innymi
rozwiązać testy o tematyce
ekologicznej; turniej koszy-
kówki; konkurs sprawno-
ściowy; konkurs plastyczny
(oceniano przygotowane
wcześniej prace dotyczące se-
gregacji odpadów); kilkuminu-
towa inscenizacja teatralna o
tematyce ekologicznej; taniec
playback do piosenek o treści
ekologicznej oraz konkurs or-
tograficzny.

Skład naszego zespołu z
SP 3 nie był pełen (krótko
przed wyjazdem wycofały się 2
osoby), niemniej jednak: Oli-

wia Armata, Fabian Czerwiń-
ski, Jakub Dembek, Mikołaj
Piórkowski, Ola Stahnke wal-
czyli bardzo dzielnie. W klasy-
fikacji końcowej uplasowali się
na 4. miejscu. Trzeba też
dodać, że dla drużyny był to
debiutancki występ na zlocie
turystycznym. Opiekunem har-
cerzy była Magda Stahnke.

Szkoły gimnazjalne
Marsz na orientację, nocny

bieg patrolowy, turniej koszy-
kówki, inscenizacja teatralna z
opowieścią o tematyce afry-
kańskiej, prezentacja przygo-
towanego wcześniej stroju
afrykańskiego, test z wiedzy
ogólnej, playback (do muzyki
disco polo), konkurs ortogra-
ficzny, konkurs na temat udzie-

lania pierwszej po-
mocy – to konkuren-
cje, które
obowiązywały w ka-
tegorii szkół gimnaz-
jalnych.

Harcerze z na-
szego Gimnazjum
byli w nich nie do po-
konania. I nic w tym
dziwnego, bo mają
już spore doświad-
czenie w tego typu
zlotach. Zdobyli 1.
miejsce. Na swoim
koncie nazbierali
łącznie 988 pkt. i nad
drugą w klasyfikacji
drużyną gospodarzy
mieli prawie 200
punktów przewagi.
Na 9 konkurencji,
wygrali w 5, a w 4
kolejnych uzyskiwali
drugie lokaty.

O punkty w Zlocie
walczyli: Michał Be-
reza, Julia Mar-
kowska, Filip
Murawski, Anna
Rojek, Bartek Sło-
wiński, Magda

Szkołyk, Agata Szynkiewicz.
Ich opiekunem był Zbigniew
Markiewicz.

Punktacji wszystkich drużyn
w poszczególnych konkuren-
cjach dokonywali opiekunowie
tych drużyn (z wyłączeniem
oceny własnego zespołu). Oni
wspomagali też swoich pod-
opiecznych w niektórych kon-
kurencjach.

Na uroczystym podsumo-
waniu z udziałem dyrekcji miej-
scowej szkoły oraz
koordynatora tej imprezy, były
wręczane puchary dla najlep-
szych oraz upominki i dyplomy
dla wszystkich uczestników.

Nasi harcerze
nie do pokonania

XXIII Kujawsko-Pomorski Zlot Szkolnych Kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Mło-
dzieżowych odbył się w Złejwsi Wielkiej w dniach 18-20 października 2013 r. Uczestnicy
rywalizowali w kategoriach szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych. Wąbrzeźno repre-
zentowały drużyny harcerskie ze Szkoły Podstawowej nr 3  oraz z Gimnazjum nr 1.

W finale

Wąbrzeźn ianin
Martin Kochański –
startujący w bar-
wach MKS Start
Grudziądz, wraz ze
swoją drużyną zajął
czwarte miejsce
podczas ostatniego
turnieju Drużyno-
wych Mistrzostw
Polski w podnosze-
niu ciężarów. Za-
wody odbyły się w
Polkowicach.

Ostatnia runda
DMP rozgrywała się
na sześciu pomos-
tach: w Polkowicach,
Warszawie, Bydgosz-
czy, Wrocławiu, Biłgo-
raju i Malborku.
Najciekawsze oczywi-
ście były zawody w
Polkowicach – z
udziałem pięciu naj-
lepszych klubów. Tur-
niej wygrała ekipa KS
Budowlani Opole, w
której startują tak
znani sztangiści jak
Daniel Dołęga czy
Bartłomiej Bonk.

W zawodach mie-
liśmy wąbrzeski ak-
cent. W drużynie
Startu Grudziądz wy-
stąpił nasz mieszka-
niec – Martin
Kochański, który zdo-
był ze swoją ekipą
wysoką czwartą lo-
katę. Gratulujemy
znakomitego występu
Martinowi i z niecier-
pliwością czekamy na
kolejne sukcesy.
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Na to pytanie podczas
wspólnej debaty próbowali
znaleźć odpowiedź  nauczy-
ciele wychowania fizycznego,
dyrektorzy szkół, przedstawi-
ciele władz miasta. Jednym z
wymienianych powodów oka-
zał się brak umiejętności pły-
wania wśród  uczniów w
starszych klasach szkół pod-
stawowych i gimnazjalistów,
a co za tym idzie wstyd przed
rówieśnikami i lęk przed ćwi-
czeniami w wodzie.

Wiele jest powodów dla
których umiejętność pływania
można uznać za bardzo
ważną i potrzebną w życiu
każdego człowieka. Niewąt-
pliwie do najważniejszych z nich, oprócz ra-
dości i satysfakcji, jaką daje możliwość
uprawiania wszelkiego rodzaju sportów wod-
nych, zaliczyć należy nieocenione znaczenie
tej umiejętności dla ochrony zdrowia i życia
ludzkiego. Ruch w środowisku wodnym
przynosi szereg korzyści zdrowotnych: do-
tlenia i uodparnia organizm, zwiększa jego
wytrzymałość, usprawnia krążenie, pracę
serca i płuc, zapobiega i koryguje wady
postawy, harmonijnie rozwija całe ciało. Pły-
wanie wpływa korzystnie na ogólny rozwój
psychofizyczny i sprawność dzieci, kształtuje
podstawowe cechy motoryczne, wyrabia po-
żądane cechy osobowościowe: odwagę,
zdyscyplinowanie, wpływa również na roz-
wój społeczny: zgodne współdziałanie w ze-
spole, odpowiedzialność za drugą osobę
znajdującą się w wodzie, jest doskonałą
formą spędzania czasu wolnego. Pływanie
jest zatem formą aktywności ruchowej, która
wszechstronnie oddziałuje na organizm czło-
wieka, odpręża i relaksuje, można ją upra-
wiać dla przyjemności i dla rozrywki przez
całe życie bez względu na przejawiany sto-
pień sprawności. Umiejętność pływania po-
zwala poprawić stan zdrowia oraz zapewnić

bezpieczne przebywanie nad wodą, prze-
ciwdziała wypadkom utonięć. Na nauczenie
pływania nigdy nie jest za późno, jednak im
wcześniej podjęte, tym łatwiej pozbyć się
lęku przed wodą i szybciej opanować sztukę
pływania. Z powyższych względów pływanie
powinno zajmować szczególne miejsce w
wychowaniu fizycznym oraz rekreacji rucho-
wej.

Mając na uwadze powyższe argumenty, z
inicjatywy władz miasta od 8 października w
ramach zajęć wychowania fizycznego
uczniowie klas II wąbrzeskich szkół podsta-
wowych rozpoczęli naukę pływania. Coty-
godniowe lekcje prowadzone są przez
instruktorki pływania: panią Barbarę Dąb-
rowską i panią Agnieszkę Zradę. Celem  rea-
lizowanego programu jest opanowanie
umiejętności pływania przez jak najliczniej-
szą grupę drugoklasistów. Mamy nadzieję,
że na koniec I semestru 100% naszych
ośmiolatków z dumą powie: „Potrafię pły-
wać”.

Małgorzata Taczyńska

Drugoklasiści uczą się
pływać

Dlaczego wielu uczniów naszych szkół podstawowych i gimnazjum, często przy
aprobacie swoich rodziców, unika zajęć wychowania fizycznego prowadzonych na
pływalni?

Sejmik Województwa
Kujawsko Pomorskiego
przyznał nam pomoc fi-
nansową  na dofinanso-
wanie remontu byłych
dróg wojewódzkich.

Pomoc finansowa przy-
znana nam została w formie
dotacji celowej na roboty do-
datkowe związane z wybudo-
waniem nowych studzienek
kanalizacji deszczowej wraz z
przyłączeniami do kolektora
kanalizacji ogólnospławnej w
ulicy 1 Maja i w ulicy Kętrzyń-
skiego.

W czasie tegorocznego re-
montu ulic 1 Maja i Kętrzyń-
skiego wynikły dodatkowe
prace i co za tym idzie – do-
datkowe wydatki. Po rozkopa-
niu ulic okazało się, że część
studzienek kanalizacyjnych
nie nadaje się do dalszej pra-
widłowej eksploatacji i trzeba
było je wymienić. W sumie
wymieniliśmy 20 szt. – 11 w
ulicy 1 Maja i 9 w ul. Kętrzyń-
skiego. Koszt tych prac wy-
niósł 110.700,00 zł. Na
dodatkowe prace w realizacji
tej inwestycji w naszym bu-
dżecie nie było środków i dla-
tego też burmistrz Leszek
Kawski zwrócił się o nie do za-
rządu województwa. Pomoc
ta została nam przydzielona
m.in. na podstawie Stano-
wiska Sejmiku Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z 26
września 2011 r. w sprawie
zapewnienia nam środków na
wyremontowanie i zmoderni-
zowanie pasów drogowych
oraz późniejszych porozumień
i umów.

Pomoc
na wymianę
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W mieście każdego roku prowadzonych
jest wiele prac, przy których nieraz wystę-
puje konieczność  usunięcia drzew, krze-
wów czy zieleńców. Zmiany w zieleni nie
zachodzą wyłącznie z powodów prac pro-
wadzonych przez Urząd Miasta, ale i też
przez samych mieszkańców czy inne insty-
tucje. Często wraz z rozbudową prze-
strzenną, modernizacjami dróg, remontami
domów, mieszkań, rozbudową i moderniza-
cją firm czy np. rozbudową sieci wodno –
kanalizacyjnej występuje konieczność usu-
nięcia drzewa czy krzewu. I są to zmiany

uzasadnione. Uzasadnione są też wycinki
drzew, konieczne ze względu na zachowa-
nie dobra czy bezpieczeństwa publicznego.
Należy jednak pamiętać, że w większości
przypadków na wycinkę potrzebne jest ze-
zwolenie, o które należy się zwrócić do wła-
ściwego organu samorządu lokalnego.

Następstwem każdej wycinki są nowe
nasadzenia. Zasady te dotyczą wszystkich
– zarówno osób prawnych jak i fizycznych.
W bieżącym roku – do dzisiaj burmistrz
Wąbrzeźna wydał 53 decyzje administra-

cyjne zezwalające na wycinkę 265 szt.
drzew. W zamian – tymi samymi decyzjami
– na wnioskodawców, nałożył obowiązek
posadzenia 795 szt. nowych drzewek.

Ponadto z terenów należących do na-
szego samorządu lokalnego w tym roku
wycięto 146 szt. drzew. O pozwolenie na
ich wycięcie zwracaliśmy się do Starostwa
Powiatowego oraz w niektórych przypad-
kach dodatkowo do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska. W zamian posadzi-
liśmy 544 szt. drzew i 1358 szt. krzewów.
Zieleń wzbogaciliśmy głównie  sosną zwy-
czajną, brzozą brodawkowatą, ałyczą i li-
gustrem pospolitym.  Wśród nowych
nasadzeń są również: żywotniki, brzozy,
dęby, jarzęby, świerki, lipy, klony, jałowce,
tawuły, irgi, berberysy, forsycje, cisy, krze-
wuszki, cyprysiki i wiele innych.

Nowej zieleni przybyło na ulicach: gen.
W. Kiedrowskiego, gen. Pruszyńskiego,
Chełmińskiej, Sienkiewicza, Strażackiej,
Wolności, Matejki, Macieja Rataja, Żerom-
skiego, Grudziądzkiej, w parku przy WDK
oraz na terenach przy Jeziorze Zamkowym
i przy ścieżkach prowadzących nad jezioro
Frydek.

W sumie na samo zlecenie Urzędu
Miasta posadzono 1902 szt. nowych drzew
i krzewów w zamian za 146 szt. wyciętych.
Do puli tej dojdzie jeszcze minimum 795
szt. nowych drzew nasadzonych przez
przedsiębiorców i mieszkańców miasta.

Zielone Wąbrzeźno
544 drzew i 1358 krzewów na zlecenie Urzędu Miasta zostało nasadzonych w tym roku w Wąbrzeźnie. Zieleń

wzbogaciliśmy głównie sosną zwyczajną, brzozą brodawkowatą, ałyczą i ligustrem pospolitym.

Przegląd
orkiestr

16 listopada na scenie
Wąbrzeskiego Domu Kul-
tury siedem orkiestr zapre-
zentowało swój kunszt
muzyczny na V Ogólnopol-
skim Przeglądzie Orkiestr
Dętych. Ich występy oce-
niało jury, w składzie któ-
rego zasiedli: Mieczysław
Żelazko – dyrektor Pań-
stwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia w Chełmnie, oraz
Piotr Dąbrowski – muzyk z
Pałacu Kultury w Bydgosz-
czy.

Do konkursu zgłosiły się Or-
kiestra Dęta OSP przy MGOK
w Koronowie, Stowarzyszenie
„Orkiestra Dęta Świecie”, Mło-

dzieżowa Orkiestra Dęta OSP z
Bielska, Orkiestra Dęta OSP z
Bysławia, Orkiestra Dęta OSP z
Pruszcza, Mogileńska Orkiestra
Dęta oraz Orkiestra Dęta WDK.
– Coroczne spotkania orkiestr –
mówi Dorota Otremba z WDK –
służą popularyzacji i podnosze-

niu poziomu wykonawczego
poprzez wymianę doświad-
czeń, rywalizację konkursową i
ocenę dorobku artystycznego.
Są one też formą integracji tych
środowisk, jak również okazją
do promocji miasta.

Zwycięzcą tegorocznego

przeglądu jest Orkiestra Dęta
ze Świecia. Na drugim miejscu
uplasowała się Orkiestra Dęta
OSP z Koronowa, na trzecim
Orkiestra Dęta WDK. Uhonoro-
wano ich pucharami, dyplo-
mami oraz nagrodami
pieniężnymi, natomiast kapel-
mistrzowie otrzymali podzięko-
wania i nagrody rzeczowe.
Burmistrz Wąbrzeźna przyznał
również Nagrodę Specjalną dla
najlepszego kapelmistrza –
otrzymał ją Andrzej Ponicki z
Bysławia.

Konkurs, którego organiza-
torem był Wąbrzeski Dom Kul-
tury, odbywał się pod
honorowym patronatem bur-
mistrza Leszka Kawskiego. Im-
prezę wsparli: Gmina Miasto
Wąbrzeźno, Iwona i Andrzej Ki-
wałowie – właściciele Zakładu
Przetwórstwa Tworzyw Sztucz-
nych oraz firma Veroni z Wąb-
rzeźna.

Orkiestra Dęta z WDK zajęła 3. miejsce 
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Udział w nim wzięło prawie 30 osób,
reprezentujących zarówno przedstawi-
cieli władz miasta jak i zainteresowa-
nych firm. Było to pierwsze spotkanie,
na którym obie strony mogły zaprezen-
tować swoje opinie i propozycje. Na
Forum obecna była również przedsta-
wicielka Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (PARP), patronują-
cej inwestycji.

Forum Inwestorów odbyło się w
Wąbrzeskim Domu Kultury. Otwierający
spotkanie – burmistrz Leszek Kawski,
podkreślił wagę, jaką władze samorzą-
dowe przywiązują do powodzenia pro-

jektu, szczególnie w aspekcie obecnej
sytuacji finansowej miasta. Reprezen-
tująca PARP – Małgorzata Kuś Ko-
nieczna poinformowała o
możliwościach przygotowania i realiza-
cji inwestycji PPP przy wsparciu PARP.

Zgromadzeni zapoznali się także ze
wstępnymi założeniami inwestycji, tak
w dziedzinie finansowej jak i formalno-
prawnej. Ponieważ inwestycja ma być
realizowana w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego, musi być przy-
gotowana szczególnie starannie, albo-
wiem umowa będzie wiązać obie strony
przez następne lata. W czasie dyskusji,

która wywiązała się w trakcie spotkania,
przedstawiciele potencjalnych inwesto-
rów zadawali szereg pytań. Na obec-
nym etapie przygotowywania
inwestycji, szczególnie interesowały
ich: zakres inwestycji towarzyszących
budowie budynku (parking, droga do-
jazdowa, plac zabaw, lokale komer-
cyjne, przeznaczone do działalności
gospodarczej); ilość i waga kryteriów,
które miasto będzie brało pod uwagę
wybierając partnera prywatnego; w jaki
sposób zostaną rozwiązane kwestie
związane z konkretnymi unormowa-
niami prawnymi (użyczenie w formule
PPP, możliwość sprzedaży wierzytelno-
ści czy opłat za tzw. dostępność).

Forum – jak ocenili to spotkanie bur-
mistrz i eksperci biorący w nim udział –
dało nam przede wszystkim odpowiedź
na pytanie o skalę zainteresowania pro-
jektem, wskazało kilka tematów, które
stanowić będą przedmiot szczegóło-
wych analiz i w dalszej kolejności nego-
cjacji między miastem a partnerem
prywatnym.

Kolejnym krokiem realizacji projektu
będzie zaproszenie potencjalnych in-
westorów do negocjacji, które mogą
dać nadzieję na pomyślny finał plano-
wanej inwestycji.

Forum Inwestorów
21 października odbyło się Forum Inwestorów zainteresowanych przygotowaniem i realizacją budowy budynku

komunalnego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Wyprawa
na Krym

Stowarzyszenie Inicjatywa zbiera chęt-
nych do wyjazdu na Krym.

Do udziału w wyprawie na Krym Stowarzy-
szenie chce zebrać 20 chętnych. Wyprawa za-
planowana jest w terminie 25 lipca – 8 sierpnia
2014 roku. Szczegółowy jej plan umieszczony
jest na stronie 

http://www.wytworniawypraw.pl/wy-
cieczki/wycieczka/id-7/strona-75/trasa.html
Ceny kształtują się następująco: 1200 –

pokój czteroosobowy, 1300 – trzyosobowy,
1500 – dwuosobowy (z wyżywieniem).

Zgłoszenia i informacje: Sławomir Trzciński 
tel. 509 705 908,

inicjatywa.biuro@gmail.com

Praca i remonty
Trwa realizacja projektu pn. „Remontujemy gminny zasób miesz-

kaniowy w Wąbrzeźnie w ramach robót publicznych”.
W listopadzie rozpoczęło się szkolenie dla sześciu bezrobotnych, którzy

uczestniczą w programie pn. „Remontujemy gminny zasób mieszkaniowy w
Wąbrzeźnie w ramach robót publicznych”. Najpierw odbyły się zajęcia teore-
tyczne, a obecnie trwa praktyczny etap szkolenia.

Realizacja tego zadania nie tylko da szansę osobom długotrwale bezrobot-
nym wrócić na rynek pracy, ale i poprawi standard mieszkaniowy w zasobach
komunalnych. Do projektu wytypowano spośród bezrobotnych 6 osób. Po za-
kończeniu szkolenia do dalszego etapu przejdą cztery osoby. Zostaną zatrud-
nione na 6 miesięcy w ramach robót publicznych. Ich zakres czynności
obejmować będzie prace remontowe w budynkach komunalnych, wytypowa-
nych do tego projektu, czyli budynki przy ul. Matejki 37 i 750-lecia 22. W planie
są remonty klatek schodowych, remonty podłóg w lokalach mieszkalnych, wy-
miana stolarki  okiennej i drzwiowej oraz położenie elewacji. W miarę możli-
wości 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 Przeciw-
działania Wykluczeniu Społecznego – edycja 2011-2015”. Partnerami Urzędu Miasta
są: Powiatowy Urząd Pracy w Wąbrzeźnie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Wąbrzeźnie oraz Regionalne Wąbrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.
z o.o.
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W sali restauracji Oaza zgromadziło się ponad 250
osób. W imieniu przedstawicieli samorządu lokalnego i
dyrektorów szkół witała ich sekretarz Urzędu Miasta Do-
rota Stempska. – W tak zacnym gronie spotykamy się po
raz drugi – mówiła. – Wszystkim dziękujemy za trud wło-
żony w wychowywanie młodego pokolenia, za pracę pe-
dagogiczną z młodym człowiekiem, za przekazywanie
wiedzy, a także za pomoc w wyborze właściwej drogi
rozwoju i wskazywanie uniwersalnych wartości.

Ten szczególny dzień był okazją nie tylko do podzięko-
wań, ale i do wręczenia nagród wyróżniającym się w pracy
na rzecz młodego pokolenia oraz szkoły. Otrzymali je:

Bożena Bereza, Aleksandra Rudnicka, Anna Matu-
szak, Teresa Gielniak, Mirosława Szuberla, Elżbieta Wis-
niewska, Jan Jankowski, Jan Trejderowski, Aleksandra
Kwiatkowska, Kazimiera Ziółkowska, Anna Gorczyńska,
Genowefa Matuszak, Justyna Oswald – pracownicy
Przedszkola Miejskiego „Bajka”;

Ewa Jarząb, Jolanta Kalinko, Katarzyna Kornacka, Da-
nuta Kurzyńska, Anna Lubocka, Anna Piórkowska, Elż-
bieta Piskor, Maria Piszczatowska, Krystyna Popiołek,
Janusz Przybyło, Dorota Pyć, Sylwia Szczepaniak, Mał-
gorzata Gołąbiewska, Anna Pempczak, Beata Bro-
niewska, Izabela Jabłońska, Barbara Kłodawska, Hanna
Wilk, Renata Żabińska – pracownicy Szkoły Podstawowej
nr 2;

Aleksandra Balicka, Elżbieta Beneda, Lidia Będzie-
chowska, Karolina Borowiecka, Magdalena Dąbrowska,
Anna Kolczyńska, Jolanta Grabowska, Zuzanna Kurek,
Wiesława Szydzik, Małgorzata Taczynska, Bogdan Ta-

czyński, Alicja Wałdoch, Ewa Kucharska, Anna Pawlak,
Hanna Głowacka, Marzena Szyman, Gabriela Wierz-
bowska, Lucyna Kondraciewicz, Józefa Jankowska –
pracownicy Szkoły Podstawowej nr 3;

Lucyna Badalewska, Ilona Czarnecka, Ewa Saj-
kowska, Małgorzata Walasek, Małgorzata Rutkowska,
Beata Szewc, Elżbieta Cieslak-Wartecka, Jolanta Kacz-
marczyk, Małgorzata Biewald, Tomasza Puczkarski, Ja-
rosław Rybszleger, Jarosław Rutkowski, Marcin
Maliszewski, Janina Świekatowska, Marek Sankiewicz,
Ewa Sudzińska, Piotr Godlewski, Agnieszka Michałek,
Maria Kluska, Irena Wollenberg, Elżbieta Baranowska –
pracownicy Gimnazjum nr 1.

Specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy pe-
dagogicznej, wychowawczej oraz za zaangażowanie spo-
łeczne, jakie co roku przyznaje burmistrz Leszek Kawski,
otrzymały: Dorota Zielińska – nauczycielka z Gimnazjum nr
1, Ewa Markiewicz – nauczycielka z SP nr 3, oraz Dorota
Rasielewska – nauczycielka z SP nr 2.

Dorota Zielińska – posiada 22-letni staż pracy pedago-
gicznej. Jest nauczycielem geografii, wychowania do życia
w rodzinie oraz matematyki. Od 2003r. jest przewodniczącą
zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych. Corocznie przygotowuje kilkunastu uczniów do kon-
kursów geograficznych, geologicznych, regionalnych i
statystycznych. W latach 2003-2012 jedenastu z nich zostało
finalistami konkursu geograficznego, a sześciu jego laurea-
tami. W 2012 r. uczeń pod jej opieką zdobył I miejsce w
Ogólnopolskim Konkursie Edukacji Morskiej, natomiast ze-
spół uczniów zdobył wyróżnienie w Kujawsko-Pomorskim 

Podziękowano nauczycielom
i pracownikom oświaty

Dzień Edukacji Narodowej skupił nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników ze wszystkich placó-
wek oświatowych na wspólnej uroczystości. Odbyła się ona 18 października.



cd. ze str. 20

Festiwalu Projektów Edukacyjnych.
W 2013 r. dwa zespoły uczniów zdobyły
wyróżnienia w Międzynarodowym Kon-
kursie Statystycznym. W latach 2004-
2008 organizowała obozy narciarskie
dla młodzieży gimnazjalnej, a co roku
organizuje wycieczki turystyczno-krajo-
znawcze dla uczniów i pracowników
oświaty.

Ewa Markiewicz – posiada ponad
3o-letni staż pracy pedagogicznej. Jest
magistrem pedagogiki opiekuńczo-wy-
chowawczej i pracy socjalnej. Ukoń-
czyła studia podyplomowe w zakresie
edukacji elementarnej. Obecnie jest
nauczycielem w oddziałach przedszkol-
nych. Tworzy i wykorzystuje system
ewaluacji przebiegu procesu dydak-
tycznego, wychowawczego i opiekuń-
czego. Pracuje również z dziećmi o
specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Promuje szkołę w środowisku
lokalnym współorganizując cyklicznie
„drzwi otwarte” dla przyszłych uczniów
szkoły. Pani Ewa od lat współpracuje ze
Szkolnym Kołem Caritas. Współorgani-
zuje wiele imprez charytatywnych, po-
maga i uczy pomagać potrzebującym.
Reaktywowała na terenie miasta har-
cerstwo. Z jej inicjatywy wznowiona
została współpraca z Komendą Hufca
w Toruniu i Komendą Chorągwi w Byd-
goszczy.  Organizuje dla harcerzy i zu-
chów różne formy wypoczynku: zloty,
biwaki, obozy harcerskie, gry terenowe.
Również od wielu lat organizuje kra-
jowe i zagraniczne wyjazdy nauczycieli
do atrakcyjnych miejscowości wypo-
czynkowych.

Dorota Rasielewska – nauczyciel z
24-letnim stażem pracy pedagogicznej.
Uczy matematyki. Pełni funkcję lidera
różnych obszarów życia szkoły. Była
przewodniczącą zespołu samokształce-
niowego matematyczno-przyrodni-
czego. Pełniła również funkcję
koordynatora programu „Cyfrowa
szkoła”. W minionych pięciu latach
opracowała i wdrożyła program własny
dotyczący pracy z uczniem uzdolnio-
nym matematycznie w klasach IV-VI.
Nauczycielka osiąga dobre wyniki nau-
czania potwierdzone osiągnięciami
uczniów w konkursach szkolnych, mię-
dzyszkolnych i powiatowych. Pani Do-
rota wyróżnia się również w zakresie
pracy z uczniami niepełnosprawnymi

oraz uczniami ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi. Wzorowo koordy-
nuje uroczystości szkolne,
międzyszkolne i imprezy środowi-
skowe. Była głównym koordynatorem
uroczystości otwarcia boiska wielofunk-
cyjnego. Doskonali swój warsztat pracy
poprzez udział w wewnątrzszkolnych i
zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego.

Serdeczne gratulacje burmistrz Le-
szek Kawski, jego zastępca Wojciech
Bereza, przewodniczący Rady Miasta
Radosław Kędzia oraz zastępca dyrek-
tora SP 2 – Katarzyna Wąż złożyli Do-
rocie Pyć – nauczycielce ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Dorota Pyć została
odznaczona Medalem Komisji Edukacji
Narodowej za wieloletnią pracę na
rzecz oświaty i środowiska.

Monitor                                                                                                                                                                                  21

Podziękowano nauczycielom
i pracownikom oświaty

Specjalne nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej, wychowawczej oraz za zaangażowanie
społeczne burmistrz Leszek Kawski przyznał: Dorocie Zielińskiej z Gimnazjum nr 1, Ewie Markiewicz z SP nr
3, oraz Dorocie Rasielewskiej z SP nr 2



Równolegle z kon-
sultacjami odbyło się
seminarium instruktor-
skie.

Seminarium i kon-
sultacje kadry poświę-
cone było metodom
kształtowania siły i

kondycji potrzebnej w
przygotowaniach do
startów w zawodach.
Zajęcia z kadrą pro-
wadził Artur Wilento,
który skupił się na
wzmocnieniu pozycji
zawodnika i walce w

półdystansie. Podczas
seminarium omó-
wiono kata Pinian
przed zbliżającymi się
Mistrzostwami Polski
Juniorów w Kaliszu.
Odbyło się także szko-
lenie sędziowskie
związane z oceną
walk juniorów. Wy-
kłady i ćwiczenia z
tego zakresu prowa-
dził shihan Bogusław
Jeremicz. Ćwiczenia
związane z kształto-
waniem szybkości
specjalnej odbywały
się pod okiem Jaro-
sława Rogala. Zagad-
nienia związane z
kształtowaniem cech
motorycznych u dzieci
przedstawił Andrzej
Poczwardowski.
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Nasi karatecy
w kadrze PFKK

Bartłomiej Zaleśkiewicz i Krzysztof Sosnówka z Wąbrzeskiego
Klubu Sportów i Sztuk Walki zostali powołani na konsultacje kadry
Polskiej Federacji Kyokushin Karate, które odbyły się w Ośrodku
Przygotowań Olimpijskich w Spale.

Fot. Wąbrzeski Klub Sportów i Sztuk Walki. Bartek Zaleśkiewicz
(z lewej) oraz Krzysztof Sosnówka (z prawej) zostali powołani na kon-
sultacje kadry, które odbyły się w Spale

Nie było niespodzianki
w ostatnim turnieju Unde-
rart/Reflex Cup. Piłkarze
Worwo „rozstrzelali” rywali
i sięgnęli po raz drugi w
historii po tytuł mistrza
Wąbrzeźna. Dobrze tego
dnia zaprezentowała się
Pływalnia, która zajęła trze-
cie miejsce.

O końcowy sukces Mirpol
Ligi walczyły jeszcze tylko
Trops i Worwo. Zanim jednak
doszło do pojedynków na
szczycie, swoje mecze zagrały
ekipy z grupy A. Po wyrówna-
nych i zaciętych meczach mię-
dzy gospodarzem Underartem,

Agro-Liderem i Pływalnią do
dalszej części rozgrywek awan-
sowały ekipy Underartu i Pły-
walni. W grupie B zmierzyły się
ze sobą trzy najlepsze zespoły
tego sezonu. Worwo, Trops i
Katarzynki. Już po pierwszym
pojedynku wiadomo było, kto
będzie rozdawał karty tego
dnia. Zółto – niebiescy rozbili
piłkarzy Katarzynek, wygrywa-
jąc 11:2. Katarzynki okazję do
rehabilitacji miały już w kolej-
nym spotkaniu. Po wyrówna-
nym meczu w końcówce
piłkarze Tropsu doprowadzili do
remisu. Taki wynik oznaczał, że
mistrzem Wąbrzeźna została
ekipa Worwo, która potrzebo-
wała awansu z grupy do końco-

wego sukcesu. Nie
podziałało to jednak
odprężająco na
świeżo upieczonego
mistrza, który w
ostatnim pojedynku
grupowym nie po-
zostawił wątpliwości

i zdemolował wicelidera 8:2. Na
tym piłkarze Worwo, jednak nie
poprzestali. W półfinale równie
wysoko pokonali dobrze gra-
jącą tego dnia Pływalnię 8:1.
Chwilę wcześniej w meczu o
awans do finału Trops ograł Un-
derart/Reflex 11:1. Swoją dobrą
dyspozycję potwierdzili „base-
nowcy” – w pojedynku o pudło
pokonali gospodarzy 6:0.

W finale trzeci raz z rzędu
naprzeciw siebie stanęły ekipy
lidera i wicelidera. Do przerwy –
po golu Tomka Reiwra – prowa-
dził Trops, ale po zmianie stron
wszystko wróciło do normy.
Żółto – niebiescy zaaplikowali
rywalom cztery gole i przypie-

czętowali trzecie z rzędu zwy-
cięstwo turniejowe oraz tytuł
mistrzowski. W czterech sobot-
nich meczach piłkarze Worwo
zdobyli łącznie 31 goli, co jest
rekordem w rozgrywkach.
Ostatni swój mecz mistrzowie
przegrali 29 czerwca po serii
karnych z Katarzynkami. Od
tego momentu pozostają niepo-
konani od 13 spotkań.

Turniej zakończył rozgrywki
ligowe. Tytuł mistrza Wąb-
rzeźna wrócił po roku do za-
wodników Worwo. Na
zakończenie organizatorzy wy-
brali dwóch najlepszych piłka-
rzy ostatnich zawodów. Zostali
nimi gracze Worwo: Marcin
Stempski i Robert Śliwiński.

Dawid Otremba
Wyniki ligi:

1.WORWO -  31 pkt.
2.TROPS -  25 pkt.
3.Katarzynki -  18 pkt.
4.Underart – 13 pkt.

Worwo mistrzem 
Mirpol Ligi

19 listopada  odbyły się Mistrzostwa Po-
wiatu w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców.

W zawodach wzięły udział tylko zespoły dwóch
szkół podstawowych: SP 3 Wąbrzeźno i SP Płuż-
nica.  W kategorii dziewcząt i chłopców skutecz-
niejsze okazały się reprezentacje wąbrzeskiej
„trójki”. Dziewczęta pokonały swoje rówieśniczki z
Płużnicy 39-2, a chłopcy wygrali 9-1. Wygrane dały
im tytuły  Mistrzów Powiatu. 

Skład dziewcząt: Alicja Berg-6b; Oliwia Gocoliń-
ska -6b, Klaudia Jarocka -6a, Martyna Klimek – 6a,
Oliwia Armata -5a, Wiktoria Moskal -6a, Klaudia
Stasiak -6a, Julia Szczepińska -6a, Aleksandra
Szczygieł -6a, Julia Świś -6c, Kinga Gołębiewska
-5a, Oliwia Gołębiewska-5a, Dominika Maci-
kowska -5a, Marcelina Sul -5a.

Skład chłopców: Szymon Kołodziejczak -5a,
Wojciech Horodecki -5a, Szymon Jarka -5a, Krys-
tian Sturmann -5a, Mikołaj Piórkowski -5a, Bartosz
Drewnik -5a,  Kacper Muszalski -6b, Remigiusz
Warsicki -6a, Jakub Kurkiewicz -6c, Wiktor Kopeć
– 6b,  Gajewski -6a.

Mistrzowie
powiatu
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212 osób wystartowało w Biegu Jesiennym. Kibicowali im rodzice, znajomi i nauczyciele. Było to ostatnie w tym roku
spotkanie biegaczy na zawodach Grand Prix Wąbrzeźna. Bieg Jesienny odbył się 8 października i jego wyniki wchodzą do
IX edycji Grand Prix Wąbrzeźna.

Poniżej zwycięzcy w swoich kategoriach wiekowych.

Bieg Jesienny

Przedszkolaki – 100 metrów 
1. Patrycja Karwaszewska, SP

2 
2. Kornelia Kolczyńska, SP 3
3. Nikola Bielińska, SP 3                                          
1. Szymon Krause, Przed-

szkole Miejskie Bajka
2. Jakub Szymański, SP 3
3. Oliwier Wilk, PM Bajka

Klasy 0 – 150 m
1. Daria Lisowska, SP 3    
2. Ola Wiśniewska, SP 3
3. Iga Pacana, SP 3                                                       

1.Filip Karczewski SP 2
2.Konrad Borowiecki SP 2
3.Kevin Jeziorowski SP 3

Klasy I – 200 m
1. Nikola Otremba, SP 3 
2. Jagoda Wawrzyniak, SP 3
3. Zofia Warsicka, SP 3                                                           
1. Filip Gajewski, SP 3

2. Dawid Ciupak, SP 2
3. Sebastian Drozdalski, SP 3

Klasy II – 300 m
1. Zuzia Sturmann, SP 3  
2. Patrycja Morawiecka, SP 2
3. Laura Lewandowska, SP 3                                                         
1. Mateusz Laudański, SP 2
2. Bartosz Ciupak, SP 3
3. Wiktor Czerwiński, SP 2

Klasy III – 400 m
1. Katarzyna Kleinowska, SP 3
2. Zuzanna Jurkiewicz, SP 3
3. Nadia Laudańska, SP 2
1. Jakub Nowak SP, 2
2. Tymoteusz Wilmowski, SP 2
3. Oliwier Ruchalski, SP 3

Klasy IV – 400 m
1. Aleksandra Antosik, SP 3
2. Roksana Bielińska, SP 3
3. Nikola Marciniak, SP 3
1. Kacper Leis, SP 3

2. Patryk Kuczkowski, SP 3
3. Jakub Marciniak, SP 3
Klasy V-VI – 600 m
1. Wiktoria Brunath, SP Ryńsk

2. Rozalia Paczkowska, SP 2
3. Weronika Kłyza, SP Ryńsk                                                
1. Kacper Muszalski, SP 3
2. Igor Mikulski, SP 3
3. Szymon Jarka, SP 3

Klasy gimnazjalne
1. Julia Markowska, Gimn.

Wąbrzeźno  
2. Kira Zielińska, Gimn. Wąb-

rzeźno
3. Joanna Król, Gimn. Wąb-

rzeźno                                  
1. Cezary Chajec, Gimn. Ryńsk
2. Adrian Hajdukiewicz, Gimn.

Ryńsk
3. Łukasz Wąs, Gimn. Wąb-

rzeźno

Szkoły średnie – dziewczęta

800 m, chłopcy 1500 m 
1. Agnieszka Lubańska, LO

Wąbrzeźno
2. Martyna Trosdowska, ZS

Wronie   
3. Marlena Garlewska, ZS,

Wronie                             
1. Dominik Hancyk, ZSZ W-no
2. Dawid Łakomy, ZS Wronie
3. Krzysztof Balicki, LO Wąb-

rzeźno

Kobiety – 1500 m
1. Karina Szymańska-Wiś-

niewska
Mężczyźni do 39 lat włącznie

– 1500 m
1. Jakub Łamek
2. Robert Rutkowski
Mężczyźni 40 lat i starsi –

1500 m
1. Dariusz Marciniak
2. Klaus Migga
3. Zbigniew Markiewicz
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Impreza odbyła się w sobotę – 12
października. – Na scenie sali widowi-
skowej WDK zaprezentowało swój do-
robek twórczy ponad 400 seniorów z
różnych części Polski – informuje Do-
rota Otremba z WDK. – Jak zawsze,
nie zabrakło reprezentantów Mo-
chowa, Karbowa, Browiny, Torunia,
Płocka, Unisławia, Lubicza Górnego,
Kwidzyna, Grudziądza, Golubia-Do-
brzynia, Grębocina, Brudzenia Du-
żego oraz Radzynia Chełmińskiego.
Nasze miasto reprezentował nieza-
wodny kabarecik „Kochani” i zespół
„Wesoła ferajna” z Klubu Seniora
„Echo”.

Przeglądowi towarzyszył humor,

uśmiech i przyjazna atmosfera. Jak co
roku, artyści odśpiewali „sto lat”, dzię-
kując w ten sposób organizatorom za
przygotowaną inicjatywę.

- Na zakończenie XVI Ogólnopol-
skiego Przeglądu Dorobku Twórczego
Seniorów wszystkie zespoły, chóry i
kabarety otrzymały pamiątkowe pu-
chary i dyplomy – dodaje D. Otremba.
– Za pomoc w organizacji imprezy
dziękujemy: państwu Nowakom – wła-
ścicielom firmy ZASKOCZ, państwu
D. W. Gajewskim – właścicielom
PPHU Delikat oraz panu Bogusławowi
Nowakowskiemu – właścicielowi Za-
kładu Piekarniczo-Cukierniczego.

6. spotkanie seniorów

Na XVI Ogólnopolskim Przeglądzie Dorobku Twórczego
Seniorów wystąpiło 40 zespołów. Wąbrzeźno reprezento-
wali kabarecik „Kochani” i  „Wesoła ferajna”.

Pomagają
bezpłatnie

Potrzebujesz rady, wsparcia, masz
problemy rodzinne – skorzystaj z
bezpłatnej pomocy prawników i psy-
chologów.

Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziała-
nia Przemocy w Departamencie Spraw Społecz-
nych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko – Pomorskiego  w Toruniu udziela po-
mocy prawnej i psychologicznej, podejmuje inter-
wencje w instytucjach, z którymi muszą
kontaktować się pokrzywdzeni, prowadzi mediacje
między stronami konfliktów. W uzasadnionych
przypadkach zapewnia zastępstwo procesowe.
Pracownicy Biura podejmują również akcje me-
dialne i szkoleniowe oraz inicjatywy w zakresie
zmian w obowiązującym prawie.

Dyżury pracującego w Biurze prawnika odby-
wają się w każdym przedstawicielstwie  Urzędu
Marszałkowskiego raz w miesiącu. W Grudziądzu
takie Biuro ma swoją siedzibę przy ul. Sienkiewicza
22. Prosimy telefonicznie uzgodnić godzinę przy-
jęcia, aby uniknąć zbędnego oczekiwania, pod nu-
merem 56 462 63 61.

W Biurze  można otrzymać porady prawne na
temat spraw związanych z uzależnieniem od alko-
holu, narkotyków i hazardu oraz przemocą w rodzi-
nie. Prawnicy pomagają m.in. w problemach
związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
ustalaniem osobistych kontaktów z dzieckiem, ali-
mentacją i zaspokajaniem potrzeb rodziny.

Potrzebujący pomocy mogą liczyć na bezpłatną
poradę również w siedzibie Biura w Toruniu przy
ul. M. Skłodowskiej 73 (pok. nr 9) oraz pod nume-
rem telefonu 56 56 656 10 57. Prawnicy i psycho-
lodzy dyżurują od poniedziałku do czwartku w
godzinach 7.30 – 15.30 oraz w piątki w godzinach
7.30 – 14.00.

Biuro prowadzi Kujawsko-Pomorską „Niebieską
Linię” – Telefoniczne Pogotowie dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie. Na numer 800-154-030 można
dzwonić codziennie  w godz. 17-21.

Dwa złote medale
dla Piotra

Nasi karatecy powiększyli pulę swoich sukcesów. 23 listopada
na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 w rywalizacji drużyno-
wej zajęli 3. miejsce, Piotr Oskwarek zdobył dwa złote medale i zos-
tał najlepszym zawodnikiem. 

Mistrzostwa rozegrano w dwóch konkurencjach – kata oraz kumite. Na ma-
tach stanęło 183 zawodników z 29 klubów. W konkurencji kata wystartowało
89 zawodników. W konkurencji kumite walczyło 143 zawodników. Zawody ro-
zegrano na dwóch matach. Nasze miasto na zawodach reprezentował Wąb-
rzeski Klub Sportów i Sztuk Walk. W Kaliszu wystąpili: Angelika Moszkowicz,
Andrzej Moszkowicz, Jakub Świś, Kacper Hapka Patryk Witkowski i Piotr
Oskwarek.

Kacper Hapka zajął IV miejsce w konkurencji kumite chłopców 13-14 lat,
Patryk Witkowski – III miejsce w konkurencji kumite chłopców 13-14 lat i Piotr
Oskwarek – zajął I miejsce w konkurencji kumite chłopców 15-16 lat i I miejsce
w konkurencji kata do 16 lat. Piotr został również najlepszym zawodnikiem
Mistrzostw Polski. W sumie nasz klub w konkurencji drużynowej kata zajął III
miejsce.

- Dla Piotra Oskwarka to były szczególne mistrzo-
stwa – mówi Krzysztof Sosnówka. – Po raz ostatni
startował w Mistrzostwach Polski Juniorów i zdobył
wszystko co mógł – dwa złote medale i został wy-
brany najlepszym zawodnikiem. Piotrek też po raz
ostatni reprezentował Wąbrzeski Klub Sportów i
Sztuk Walki, gdyż od września rozpoczął naukę w To-
runiu i od stycznia będzie reprezentował Toruński
Klub Kyokushin Karate. Życzymy Piotrkowi, aby dalej
szedł drogą Kyokushin i zdobywał wiele medali, a w
przyszłości oczywiście powrotu do Wąbrzeskiego
Klubu.

Organizatorem Mistrzostw Polski Juniorów do lat
16 był Kaliski Klub Kyokushinkan Karate, a współor-
ganizatorami byli Polska Federacja Kyokushin Karate
i  Urząd Miejski w Kaliszu. Zawody sędziowali: Bogu-
sław Jeremicz – sędzia główny, Dariusz Jasiakiewicz,
Artur Wilento.


