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Urząd Miasta w Wąbrzeźnie, kwiecień 2014 r.

Z okazji Wielkanocy 
Mieszkańcom i Przyjaciołom naszego miasta

najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości,
miłych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Niech ten szczególny czas napełni Was pokojem i wiarą
oraz siłą na pokonywanie codziennych trudności

WESOŁEGO ALLELUJA!
Burmistrz

Leszek Kawski

Przewodniczący Rady Miasta
Radosław Kędzia
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Wraz z rozpoczęciem budowy wpro-
wadzona została tymczasowa zmiana
organizacja ruchu. Organizacja ruchu
została dostosowana do harmono-
gramu robót, które podzielono na dwa
etapy. Pierwszy dotyczy odcinka Ma-
tejki: od ul. Wolności do ul. Żerom-
skiego; drugi – od ul. Żeromskiego do
ul. 1 Maja.

Pierwszy etap
Od 8 kwietnia do – prawdopodobnie

– końca lipca 2014 roku odcinek ulicy
Matejki – od skrzyżowania z ul. Wolno-
ści do skrzyżowania z ul. Żeromskiego
będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Oznacza to, że od  ulicy Wolności nie
wjedziemy na ul. Matejki, a z Matejki na

ul. Bernarda, ul. Królowej Jadwigi. Z ul.
Matejki nie wjedziemy również na ul.
Niedziałkowskiego  i odwrotnie – z Nie-
działkowskiego nie wjedziemy na ul.
Matejki.

Od strony Matejki nie będzie również
wjazdu na teren Pływalni Miejskiej.
Zmotoryzowani klienci Pływalni mogą
dojechać na basen ul. Generała Pru-
szyńskiego i skorzystać z parkingu przy
boisku “Orlik 2012”. Dojście z parkingu
na basen jest już oznakowane.

Objazd zamkniętego odcinka Ma-
tejki:

- z ulicy Wolności musimy wjechać
na ul. Generała Pruszyńskiego, następ-
nie Niedziałkowskiego, Staszica, Że-
romskiego i Matejki. Na otwarty odcinek

Matejki dojedziemy ulicami: Partyzanta
i Żeromskiego oraz ul.1 Maja  - z kie-
runku ul. Kętrzyńskiego.

Mieszkańcy ulic Królowej Jadwigi i
Bernarda do swoich posesji mogą do-
jechać od ul. Kopernika.

Drugi etap
Drugi etap dotyczy odcinka Matejki

od skrzyżowania z ul. Żeromskiego do
skrzyżowania z ul. 1 Maja. Przejazd tą
ulicą na czas remontu będzie również
zamknięty. Wyjątkiem będzie dostęp do
Targowiska Miejskiego – w dni targowe,
do tartaku, do Głównego Punktu Zasi-
lającego Energa, do Warsztatu Terapii
Zajęciowej.

Ruszył remont ulicy Matejki
8 kwietnia 2014 r. ruszyły roboty drogowe na ulicy Matejki. Przebudowę drogi wykonuje firma Skanska. Prace –

jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem – potrwają do 30 września 2014 roku.

Przetarg na przebudowę ulicy Matejki w Wąbrzeźnie zos-
tał ogłoszony  24 stycznia 2014 roku. Do udziału w nim zgło-
siło się sześć firm. Jedynym kryterium była cena.
Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 1.849340,58 zł złożyła
firma Skanska. Między ofertą Skanskiej a ofertą najdroższą
było ponad 600 tys. zł różnicy.

Umowa z przedstawicielami Skanskiej została podpisana
10 marca 2014 roku. Prace rozpoczęły się 8 kwietnia 
2014 r. od rozebrania istniejącej nawierzchni jezdni, następ-
nie rozebrane będą chodniki, ogrodzenia, podmurówki, kra-
wężniki i obrzeża betonowe. W planie są budowa kanalizacji
deszczowej i przebudowa linii energetycznej. Po wykonaniu
podbudowy, położeniu warstw niebitumicznych, bitumicz-
nych, warstw ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego
cementem, na jezdni położona będzie 7cm podbudowa za-
sadnicza z betonu asfaltowego, a następnie 5 cm warstwa

ścieralna. Nawierzchnia zjazdów będzie z  kostki brukowej
na podsypce cementowo-piaskowej,  krawężniki i obrzeża
będą betonowe. Chodniki zostaną wykonane z kostki bruko-
wej. Przy przejściach dla pieszych – z myślą o osobach nie-
dowidzących, niewidzących, położone będą żółte płytki
chodnikowe ze specjalnymi guzami.

Przy okazji przebudowy ul. Matejki (jej długość wynosi
957 m) wykonane będą dodatkowe prace na ulicach Królo-
wej Jadwigi (108 m), Żeromskiego (141 m) i Mestwina (62).
Głównie dotyczą one wyrównania istniejącej nawierzchni,
położenia warstwy profilowej i położenia warstwy ścieralnej
oraz regulacji urządzeń i włazów kanalizacyjnych.

Inwestycja zakończyć się ma do 30 września 2014 roku.
Dzięki niej będziemy mieli o 1268 metrów wyremontowanych
dróg więcej.



Ulica Łabędzia to jeden z głównych
traktów osiedla Ptasiego i jedyny dojazd
do miejsca wodowania łodzi na Jezioro
Zamkowe.

Historia osiedla Ptasiego zaczęła się
w 1966 roku, kiedy grunty między Gru-

dziądzką, a Jastrzębią, aż do ul. Bocia-
niej podzielono na działki budowlane.
Dzisiaj – po 48 latach – jest jednym z
najładniejszych osiedli w Wąbrzeźnie.
Zameldowanych jest tam ok. 700 osób.
Po wybudowaniu w ubiegłym roku w tej

części miasta ścieżek rowerowych, uzu-
pełnieniu i zmodernizowaniu oświetle-
nia, na osiedlu Ptasim codziennie
spotykamy bardzo wielu spacerowi-
czów, rowerzystów czy np. miłośników
nordic walking.

Budowa ulicy Łabędziej rozpoczęła
się 1 kwietnia, a zakończyć się ma 31
sierpnia 2014 roku. W ulicy wstawione
zostanie 21 studzienek ściekowych.
Grunt stabilizowany będzie cementem,
podbudowa będzie z kamienia łama-
nego, a nawierzchnia jezdni i zjazdów z
kostki betonowej o grubości 8 cm z fazą
na podsypce cementowo – piaskowej.
Jezdnia będzie koloru szarego, zjazdy
koloru czerwonego. Wykonane będą
również trawniki dywanowe.

Za inwestycję zapłacimy 475.717,75
zł. Drogę buduje firma Euro – System z
Torunia, wyłoniona spośród 6 oferentów,
którzy wzięli udział w przetargu. Oferta
tej firmy była najniższa. Najwyższa wy-
nosiła 669.942,73 zł.
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31 marca 2014 roku rozpo-
częła się budowa boisk spor-
towych w SP nr 3.

Inwestycja realizowana jest w
ramach projektu pn.: Przebu-
dowa obiektów sportowych
MKS Unia Wąbrzeźno oraz
budowa zespołu boisk przy
ul. Spokojnej w Wąbrzeźnie.

W ramach tego projektu,
w tym roku na terenie SP nr 3
wybudowane będą boisko do
piłki nożnej z trawy syntetycznej
po powierzchni 7283 m² oraz
boisko wielofunkcyjne o na-
wierzchni poliuretanowej o po-
wierzchni 1440 m². Boiska będą
wyposażone w niezbędne urzą-
dzenia i ogrodzone. Boisko 
wielofunkcyjne będzie przezna-
czone do gry w piłkę siatkową,
koszykową i piłkę ręczną. Przy
obiektach stanie trybuna na 100 miejsc
siedzących. Teren będzie oświetlony –
stanie sześć słupów, na których zain-
stalowanych będzie w sumie 20 lamp.

Wykonana będzie też kanalizacja i in-
stalacja drenażu, urządzane będą te-
reny zielone.

Koszt tej inwestycji to kwota
2.096.354,51 zł. Prace wykonuje

Spółka Budowlano – Usługowa BUDEX
Lutomirski i Wspólnicy Sp. j. z Lipna.
Zgodnie z założeniami, budowa ma być
zakończona do 30 września 2014 r.

Budowa boisk w SP 3

1 kwietnia na ulicę Łabędzią weszli drogowcy. Budowa drogi wraz z odwodnieniem ma być zakończona 31 sierp-
nia 2014 roku.

Drogowcy na Łabędziej
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Pierwszy etap podsumowany
Od 17 lutego 2014 r. trwa konkurs ekologiczny pn. „Zamień odpady na klasowe wypady”, w którym biorą udział

uczniowie wąbrzeskich szkół podstawowych.

26 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się
Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Nasz samorząd reprezentował na nim zastepca burmistrza Woj-
ciech Bereza.

Burmistrz
na Konwencie

Konkurs polega na se-
lektywnej zbiórce zużytych
odpadów elektrycznych i
elektronicznych. Dzieci
zbierają odpady zarówno
małogabarytowe jak i wiel-
kogabarytowe.

Właśnie zakończył się I
etap tego konkursu i nad-
szedł czas na pierwsze jego

podsumowanie. Po podlicze-
niu punktów wynika, że do tej
pory najwięcej odpadów
zebrała klasa V b ze Szkoły
Podstawowej nr 3. W na-
grodę za dobre wyniki zbiórki
w I etapie uczniowie tej klasy
wezmą udział w pikniku,
który zorganizuje Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych

i Mieszkaniowych Ekosys-
tem Sp. z o.o.

Zbiórka odpadów będzie
trwała do 30 kwietnia. Zwy-
cięzcę poznamy najpóźniej
12 maja. Przypominamy, na-
grodą główną jest wycieczka
klasowa o charakterze ekolo-
gicznym lub przyrodniczym.
Jej fundatorami są Woje-

wódzki Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Toruniu, Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych
i Mieszkaniowych Ekosys-
tem Sp. z o.o. oraz Burmistrz
Wąbrzeźna.

Statuetki 
Burmistrza
2014

Wyróżnione mogą zostać zarówno osiągnięcia
indywidualne, jak i zespołowe. O wyborze laurea-
tów w poszczególnych kategoriach decyduje Kapi-
tuła Konkursowa, którą corocznie powołuje
Burmistrz Wąbrzeźna.

Wnioski należy składać w Wydziale Rozwoju
Miasta lub przesłać na adres Urzędu Miasta z do-
piskiem „Statuetki Burmistrza Wąbrzeźna”. Druk
wniosku oraz regulamin przyznawania Statuetek
Burmistrza Wąbrzeźna dostępne są w Wydziale
Rozwoju Miasta.

Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie Sta-
tuetek odbędzie się w czerwcu podczas Dni Wąb-
rzeźna.

Statuetki Burmistrza zostaną w tym roku przy-
znane po raz dziesiąty. Laureatami ubiegłorocz-
nych są: Stefania i Jan Smoleńscy „AMPOL-
MEROL” Sp. z o.o. – Lider Przedsiębiorczości;
Paweł Becker oraz Dawid Otremba – Aktywny
Obywatel; Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie oraz Stowarzysze-
nie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywa-
telskiego „INICJATYWA” – Aktywna Organizacja;
Marek Rumiński – właściciel Zakładu Stolarskiego
Marek Rumiński – Mecenas Sportu; Miejska i Po-
wiatowa Biblioteka Publiczna im. Witalisa Szlach-
cikowskiego w Wąbrzeźnie – Mecenas Kultury;
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej – Nagroda Specjalna.

Trwa nabór kandydatów do Statuetek
Burmistrza Wąbrzeźna. Kandydatów
można zgłaszać do 15 maja 2014r. Mogą to
czynić wszyscy zainteresowani. Nagroda
może być przyznana w kategoriach: Mece-
nas Kultury i Sportu, Lider Przedsiębior-
czości oraz Aktywny Obywatel/Aktywna
Organizacja. Przewidziana jest również Na-
groda Specjalna. 

Głównymi tematami spotkania
była oświata w regionie oraz ZIT
na szczeblach powiatowych.
Gośćmi burmistrzów byli: kurator
oświaty Anna Łukaszewska wraz z
pracownikami: Krzysztofem Bylic-
kim (dyrektor Wydziału Nadzoru
Pedagogicznego) i Sylwią Dziar-
kowską (główna księgowa); dyrek-
tor Urzędu Statystycznego
Wioletta Zwara, dyrektor departa-
mentu Rozwoju Wsi i Obszarów
Wiejskich oraz naczelnik Departa-
mentu Planowania Regionalnego
dr Andrzej Potoczek.

Dane na temat stanu oświaty w
województwie omówiła kurator
Anna Łukaszewska. Przedstawiła
wyniki egzaminów, strukturę za-
trudnienia i problemy przed jakimi
stoi dzisiejsza szkoła.

Bartosz Szymański – dyrektor

Departamentu Rozwoju Wsi i Ob-
szarów Wiejskich poinformował o
możliwościach aplikowania o
środki unijne powstałych z różnych
oszczędności w ramach PROW.
Natomiast Wioletta Zwara – dyrek-
tor Urzędu Statystycznego przeka-
zała każdemu samorządowi dane
statystyczne za rok 2012 (dane do-
tyczące Wąbrzeźna zostaną opub-
likowane na naszej stronie).

Tematem numer jeden Kon-
wentu był program Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych. Naczel-
nik Andrzej Potoczek z Departa-
mentu Rozwoju Regionalnego
przedstawił etapy i zasady opraco-
wywania ZIT na szczeblach powia-
towych i regionalnych. Zachęcał do
współpracy między samorządami,
by realizować zadania ważne dla
mieszkańców.
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Burmistrz Wąbrzeźna ogłasza
otwarty konkurs ofert

na realizację zadań publicznych
będących zadaniami własnymi

Gminy Miasto Wąbrzeźno w roku 2014

Konkurs dotyczy zadań, które realizowane będą po 31 maja 2014 r. i zakończą się najpóźniej do 31.12.2014 r.

Zakresy zadań:
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
wypoczynku dzieci i młodzieży;
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
turystyki i krajoznawstwa;
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań:
Na realizację zadań w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert Gmina Miasto Wąbrzeźno przeznacza 

kwotę 35.000 zł.

Termin składania ofert:
W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pub-

licznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Podmioty uprawnione do udziału w otwartym konkursie ofert składają pisemne oferty realizacji zadania, odrębnie na
każde zadanie, według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010
roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Oferty muszą być opisane i opieczętowane przez oferenta, wypełnione elektronicznie lub maszynowo, w sposób umoż-
liwiający dokonanie oceny przez komisję.

Do oferty należy dołączyć:
* kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru ewidencji, wydanego nie wcześniej niż

3 miesiące przed złożeniem oferty;
* w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego

Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu ofe-
renta.

Oferty można składać w sekretariacie Urzędu Miasta Wąbrzeźno, pok. nr 20, w zamkniętych kopertach, opatrzonych
napisem „Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie... ”. Oferty można składać osobiście do
dnia 30 kwietnia 2014 r., do godz. 15:00, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wąbrzeźno,  ul. Wolności
18, 87 - 200 Wąbrzeźno.

W przypadku składania oferty drogą pocztową, o ważności oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Wąbrzeźno.
Formularz oferty na wykonanie zadania publicznego dostępny jest na stronie www.wabrzezno.com lub w Urzędzie Miasta,
w Wydziale Rozwoju Miasta, pokój nr 16. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
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.- Kuba jest uczniem klasy
VI a – mówi Dorota Rasie-
lewska, nauczycielka mate-
matyki, która
przygotowywała Jakuba do
konkursu. – Swoją wędrówkę
na podium rozpoczął wraz z
trójką kolegów: Julią Fąfarą,
Jakubem Kuziemskim i
Janem Pyć. Cała czwórka
dzielnie przebrnęła przez
etap szkolny, etap rejonowy
w Grudziądzu oraz finał w
Bydgoszczy. Troje zostało fi-

nalistami, a Kuba zdobył tytuł
laureata. Sukces jest tym
większy, że jako jedyna
szkoła z naszego terenu mo-
żemy pochwalić się 100%
zakwalifikowaniem wszyst-
kich uczniów do kolejnych
etapów. Każdemu z uczest-
ników należą się gratulacje,
ale tylko Kuba mógł odebrać
je z rąk wicewojewody i wice-
kuratora – dodała. – Gratula-
cje dla Kuby muszą być
podwójne, ponieważ jest on
także laureatem etapu 
wojewódzkiego konkursu 
matematycznego „Liga Za-
daniowa”. 

Jest to konkurs bardzo
trudny, przygotowywany przy
współudziale pracowników
UMK w Toruniu. Możemy
śmiało powiedzieć, że w tym
roku nasz uczeń jest 
jedynym wąbrzeźnianinem 
z tytułem laureata „Ligi 
Zadaniowej” i jedynym 
„podwójnym” laureatem.

Dodatkową nagrodą dla
Kuby jest zwolnienie ze
sprawdzianu klas VI.

- Bachir jest uczniem
klasy piątej, ale już  został
laureatem wojewódzkiego
konkursu matematycznego.
Jest drugim w historii szkoły
uczniem, który osiągnął tak
znaczący sukces w dziedzi-
nie matematyki, będąc do-
piero w piątej klasie.
Poprzednim laureatem w
roku szkolnym 2011/2012 był

Miłosz Piórkowski. Drogę do
finału Baschir rozpoczął na
konkursie szkolnym, następ-
nie przebrnął przez etap re-
jonowy w Grudziądzu, aby
ostatecznie w finale  w Byd-
goszczy zdobyć tytuł lau-
reata. Droga do tego
sukcesu była utrudniona, po-
nieważ na finał wojewódzki
chłopiec pojechał ze zła-
maną ręką.

Z  tytułem laureata dla
młodego matematyka wiążą
się, oprócz własnej satysfak-
cji, również profity: zwolnie-
nie z odpowiedniej części
sprawdzianu klas VI, ocena
celująca na koniec roku z
matematyki oraz przyjęcie do
dowolnego, wybranego gim-
nazjum.Bachira matematyki
uczy Rafał Wartecki. Do kon-
kursów matematycznych
przygotowywał się, uczęsz-
czając na kółko matema-
tyczne klas szóstych w SP nr
3 prowadzone również przez
R. Warteckiego.

21 marca 2014 roku w CKU w Toruniu odbyła się uroczysta gala dla laureatów konkursów przedmiotowych
uczniów szkół podstawowych z terenu  województwa kujawsko-pomorskiego. Wśród laureatów są uczniowie na-
szych szkół podstawowych: Jakub Ratajczak – uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II, oraz Baschir Na-
sser – uczeń Szkoły Podstawowej nr 3.

W gronie laureatów

Przy ulicy Topolowej urządzony
zostanie nowy plac zabaw dla dzieci.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Topo-
lowej został zlikwidowany dwa lata
temu. Stare i niebezpieczne dla dzieci
urządzenia zostały zdemontowane,
teren został uporządkowany. Od tego
momentu mieszkańcy  – za pośrednic-
twem radnego Ryszarda Ignasiaka –
systematycznie domagali się nowego
miejsca do zabaw dla najmłodszych. In-
terpelacja w tej sprawie, złożona przez
radnego na sesji, będzie miała swój
finał. Burmistrz w zadaniach inwestycyj-
nych do realizacji w tym roku umieścił
budowę  placu.

Na nowym placu
– o powierzchni 722
m2 – staną: zjeż-
dżalnie, huśtawki,
karuzela, bujaki na
sprężynie, ważka,
piaskownica i ła-
weczki. Dla star-
s z y c h
użytkowników wsta-
wione będą dwa
urządzenia do ćwi-
czeń –  orbitek i wioślarz. Nawierzchnia
będzie piaskowa, teren będzie ogro-
dzony od ulicy Topolowej.

Plac zostanie wybudowany przez
Zakład Usług Ślusarsko-Spawalniczych

i Transportowych z Torunia. Jego koszt
to kwota ok. 53 tys. zł. Nowe miejsce do
zabaw i rekreacji będzie oddane do
użytku w pierwszej połowie maja 2014
roku. A na facebook UM trwa właśnie
konkurs na jego nazwę.

Będzie nowy
plac zabaw

Fot. Teren przy ul. Topolowej, na którym urządzony będzie plac zabaw dla dzieci
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Dyżury
radnych

Dyżury radnych odbywają się w pokoju nr 9
Urzędu Miasta.

Informujemy, że po ok. trzech miesiącach Biuro
Rady „wróciło” do pokoju nr 9 Urzędu Miasta. W
związku z tym od jutra, wtorkowe dyżury radnych
oraz przewodniczącego Rady Miasta – również od-
bywać się będą w pokoju nr 9.

Przypominamy, dyżury radnych odbywają się w
każdy wtorek, w godz. 15.00 – 16.00. Przewodni-
czący rady w każdy wtorek w godz. 12.30 – 13.00.

Nabliższy dyżur - 15.04.2014 r. - ma Marlena
Zygnarowska.

Sprawdzian
klas VI

1 kwietnia 2014 r. szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 
i Szkoły Podstawowej nr 3 pisali pierwszy w swoim życiu test
sprawdzający poziom wiadomości i umiejętności, nabytych w
szkole.

Wyniki testu mają po-
kazać wiedzę ucznia i
jego umiejętności. Zob-
razują, jakim stopniu
opanował on czytanie,
pisanie, rozumowanie,
korzystanie z informacji i
wykorzystywanie wiedzy
w praktyce.

W Wąbrzeźnie do
sprawdzianu przystąpiło
w SP 3 82 uczniów, a w
SP 2 – 72. W ich opinii,
test  był łatwy.

Fot.  SP 2

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół
podstawowych. Ich zadaniem będzie przygo-
towanie i prezentacja małej formy teatralnej,
promującej selektywną zbiórkę odpadów ko-
munalnych. Przesłanie to ma być skierowane
głównie do dzieci i młodzieży, aby kształtować
w nich właściwe postawy sprzyjające środo-
wisku.

W konkursie mogą wziąć udział zespoły
teatralne, wyłonione w drodze eliminacji we-
wnętrznych w szkołach. Każda szkoła zgłasza
maksymalnie po 1 zespole w kategoriach:
klasy I – III, klasy IV – VI. Sztuki teatralne
mogą być oparte na istniejących już scenariu-
szach, mogą być autorskie, w dowolnej formie
teatralnej.

Zgłoszenia udziału będą przyjmowane do
30 maja 2014 r. w Wydziale Rozwoju Miasta,
Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18
(pok. nr 16). Sztuki teatralne wystawione będą
7 czerwca 2014 r. w amfiteatrze na Podzam-
czu, podczas obchodów Dni Wąbrzeźna. Oce-
niać je będzie komisja, powołana przez
Burmistrza. Zespoły, które zdobędą pierwsze
miejsce w danej kategorii w nagrodę otrzymają
dofinansowanie – maksymalnie do 500 zł – na
wyjazd do teatru, na dowolny spektakl. Prze-
widziane są również wyróżnienia.

Regulamin konkursu dostepny jest w Wy-
dziale Rozwoju Miasta lub do pobrania na stro-
nie www.wabrzezno.com w ogłoszeniu o
konkursie.

Od 1 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miasta
przyjmowane są zgłoszenia do udziału w
konkursie teatralnym.

Konkurs na
sztukę teatralną

Budowa ścieżki pieszo-rowero-
wej na Podzamczu prowadzona
jest w ramach realizacji projektu na
zagospodarowanie Podzamcza.
Nowy odcinek ścieżki będzie miał
110 m długości i 2,5 m szerokości.
Pokryty będzie czerwoną kostką o
grubości 6 cm. Skarpy będą
wzmocnione płytami ażurowymi.
Podbudowa będzie piaskowo-ce-

mentowa, obrzeża betonowe.
Koszt budowy wyniesie ok.

25.000 zł. Prace wykonuje Miejski
Zakład Usług Komunalnych. Jeżeli
wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, ścieżka będzie gotowa w
pierwszej połowie maja. Wydatek
na to zadanie pokryty będzie z bu-
dżetu miasta.

Nowa ścieżka rowerowa
Niebawem rowerzyści będą mieli ułatwiony zjazd z Góry Zam-

kowej na ścieżkę przy Jeziorze Zamkowym. Właśnie trwa budowa
ścieżki, która połączy te dwa miejsca.
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Serwis dla
przedsiębiorców

www.mikroporady.pl to portal, w którym zamieszczane są in-
formacje dla początkującego i małego przedsiębiorcy. Korzys-
tanie z nich jest bezpłatne.

Na naszej stronie umieściliśmy link do serwisu www.mikro-
porady.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  dostar-
czanie pomocy na każdym etapie rozwoju działalności w
postaci wzorów umów, regulaminów, instrukcji, porad i reko-
mendacji wraz z aktualnym orzecznictwem, uwagami i komen-
tarzami. Zarejestrowani użytkownicy otrzymują  bezpłatnie
cotygodniowy biuletyn z  nowymi poradami wg aktualnie obo-
wiązującego stanu prawnego.    

W zakresie wymiany informacji serwis współpracuje m.in
z Portalem Innowacji PARP http://www.pi.gov.pl/Firma/chap-
ter_96043.asp Wszystkie treści  publikowane w serwisie są opi-
niowane i powstają we współpracy z zespołem prawników
Kancelarii Juris, która zapewnia zgodność dokumentów (wzo-
rów umów, porad, instrukcji)  z obwiązującym stanem prawnym.

„SP2 o świat dba!”,
czyli marsz młodych ekologów

W ramach „Tygodnia dla przyrody” 4 kwietnia odbył się tradycyjny już zie-
lony przemarsz młodych ekologów ulicami miasta. Asystowali im strażnicy
miejscy.

W tym roku zaproszenie
„Dwójki” do wspólnego mar-
szu przyjęła Świetlica dla
dzieci, prowadzona przez
Wąbrzeskie Centrum Profilak-
tyki Terapii i Integracji Spo-
łecznej. Dzieci – w barwnym
korowodzie ulicami naszego
miasta – wyśpiewały swoją
troskę o przyrodę. Po prze-
marszu na boisku szkolnym
młodzi ekolodzy złożyli przy-
rzeczenie, a następnie na
Drzewie Obietnic zawiesili
zielone listki. Na zakończenie
odśpiewano hymn „Moja pla-
neta”, a płytę boiska przyoz-
dobiły barwne rysunki
przedstawiające zielone
Wąbrzeźno.

LJ, SP 2

W gronie
nagrodzonych

3 kwietnia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w
Toruniu odbyła się gala II edycji Wojewódzkiego Kon-
kursu Interdyscyplinarnego pn. „Życie i działalność
Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki oraz rola
Kościoła w Polsce w latach 1920-2011″.

Wzięli w niej
udział uczniowie na-
szego Gimnazjum:
Kacper Sadowski z
klasy III b, który zos-
tał jednym z laurea-
tów tego konkursu;
oraz Ania Rojek –
również z klasy III b,
która znalazła się w
gronie finalistów
konkursu.

Do konkursu
uczniów przygoto-
wywała s. Nazaria.
Życiorysy Wielkich
Polaków uczniowie
zgłębiali przez 5

miesięcy.Fot. Gimnazjum nr 1

7 kwietnia 2014r. rozpoczęła
się rekrutacja do Świetlicy dla
dzieci na rok szkolny 2014/2015,
prowadzonej przez Wąbrzeskie
Centrum Profilaktyki Terapii i In-
tegracji Społecznej. 

Rekrutacja
do Świetlicy

Wnioski o przyjęcie dziecka do
Świetlicy można skałdać do 18
kwietnia 2014 roku, do godz.
15.00.

Regulamin rekrutacji oraz karty
zgłoszenia dziecka dostępne są w
siedzibie Wąbrzeskiego Centrum
przy ul. 1 Maja 46, tel. 56 687 15 35
oraz w Świetlicy dla dzieci przy ul.
Wolności 16 w Wąbrzeźnie.

Wypełnione karty należy składać
w siedzibie WCPTiIS.

Druki dostępne sa również na
stronie www.wabrzezno.com - w
ogłoszeniu o rekrutacji do Świetlicy.



W piątek, 4 kwietnia 2014r., w Gim-
nazjum nr 1 Wąbrzeźnie, odbyła się
XIII edycja Rejonowego Konkursu
Recytacji Prozy.

Rozbudzanie zainteresowania mło-
dzieży prozą polską i światową oraz
kształtowanie wrażliwości na popraw-
ność i piękno j. polskiego to główne
cele tego konkursu.

W recytatorskie szranki stanęło 15
uczniów gimnazjów: z Wąbrzeźna – 5
osób, z  Zielenia – 3 osoby,  z Nowej
Wsi Królewskiej – 2 osoby, z Myśliwca
– 2 osoby i z Dębowej Łąki – 3 osoby.
Komplementarne jury mogło wysłuchać
m.in. fragmentów takich utworów pro-
zatorskich, jak np.: M. Fox „Romeo
zjawi się potem”, C. Rydberg „Za gra-
nicą nocy”, H. Sienkiewicz „Krzyżacy”,
A. de Saint-Exupery „Mały książę”, S.
Mrożek „Rewolucja”, M. Gutowska-
Adamczyk „13. Poprzeczna”, E. Sta-
chura „Siekierezada”.

W wyborze tekstów do recytacji
uczniowie często opierali się na książ-
kach spoza kanonu lektur szkolnych.
Poziom zaprezentowania umiejętności
recytacyjnych uczniów był wyrównany.
Ich występy zostały ocenione wg okre-
ślonych w regulaminie kryteriów: dobór
tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
interpretacja tekstu, kultura słowa (dyk-
cja, akcent), ogólny wyraz artystyczny
(uzasadniony gest sceniczny, element
ruchu, strój).

Poza jury, uczestnikom konkursu
przysłuchiwali się m.in. wicestarosta
Bożena Szpryniecka, burmistrz Leszek
Kawski i zastępca burmistrza Wojciech
Bereza.

Przyznano:    
I miejsce – Annie Rojek z Wąb-

rzeźna (opiekun M. Lewandowska); 
II miejsce – Natalii Wasilewskiej

(opiekun M. Lewandowska); 
III miejsce – ex aequo – Natalii

Nydzy z Dębowej Łąki (opiekun M.
Ziółkowska) oraz Angelice Potorskiej
z Myśliwca (opiekun J. Głogowska)

oraz 4 wyróżnienia:
Joannie Kur z Nowej Wsi Królewskiej

(opiekun  B. Paczkowska), Damianowi
Karczewskiemu z Zielenia (opiekun M.
Wróblewski), Aleksandrze Olszewskiej

z Zielenia (opiekun G. Bobińska) i Pau-
linie Rużyckiej z Wąbrzeźna (opiekun
K. Rybszleger).

Nagrody książkowe dla zwycięzców
i pamiątki dla uczestników zostały ufun-
dowane przez Burmistrza Miasta Wąb-
rzeźno, Wójta Gminy Wąbrzeźno,
Wójta Gminy Książki  oraz Starostę Po-
wiatu Wąbrzeskiego. Poczęstunek dla
uczestników konkursu został ufundo-
wany przez Radę Rodziców.  

Impreza ta na stałe została wpisana
w kalendarz tego typu konkursów w na-
szym regionie. Trzeba też zaznaczyć,
że jest jedynym konkursem, w którym
uczniowie okolicznych gimnazjów
mogą sprawdzać swoje umiejętności
specyficznej recytacji, jaką niewątpliwie
stanowi publiczne przedstawianie walo-
rów tekstu prozatorskiego.

Magdalena Lewandowska
i Elżbieta Cieślak – Wartecka

- organizatorki imprezy
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Konkursu Recytacji Prozy
– XIII edycja

CARITAS pomaga
W ostatnie dwie niedziele, 30 marca i 6 kwietnia, Szkolne Koło Caritas

zorganizowało kiermasz ozdób i kartek wielkanocnych.

- Wzorem lat ubiegłych – in-
formuje s. Nazaria – z uzyska-
nych z kiermaszu pieniędzy
zakupimy paczki ze słody-
czami dla dzieci z rodzin wielo-
dzietnych.

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy złożyli swój „dar serca” na
nasz cel.
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Koncert
Teresy Werner

15 maja 2014 r. o godz. 19.00 w Wąbrzeskim Domu Kultury od-
będzie się koncert Teresy Werner. Bilety w cenie 40 zł do nabycia
w kasie WDK od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Teresa Werner pochodzi z Nakla Śląskiego. Od 16 roku życia wystę-
powała w   Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”. Jako solistka Zespołu wystę-
powała m.in. w USA, w Japonii i Chinach. W 1991 reprezentowała
„Śląsk” na Festiwalu Piosenki Ludowej w RPA, na którym zajęła pierw-
sze miejsce.

Karierę solową rozpoczęła w 2011 roku. Zaistniała dzięki takim prze-
bojom jak „Miłość jest piękna”, „Dałabym Ci dała”, „Kocham swoje
morze”. Jej piosenki oraz teledyski, których jest już ponad szesnaście,
regularnie emitowane są na antenach radiowych i telewizyjnych stacji:
Radio Piekary, Radio Fest, Radio Katowice, Radio Plus, Radio Vanessa,
Radio Hit, TVS, TVP, iTV. Artystka ma na swoim koncie nagrane dwie
płyty CD oraz krążek DVD z dotychczasowymi wideoklipami. Album
„Spełnić marzenia”, którego premiera miała miejsce w 2012 roku uzyskał
status Złotej Płyty.

Szczegółowe informacje: Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności 47,
87-200 Wąbrzeźno,tel. 56 688 17 27 wew. 2

„Jan Paweł II –
Papież Pielgrzym
na znaczkach po-
cztowych świata”

15 kwietnia o godz. 17.00 w Galerii Wąb-
rzeskiego Domu Kultury odbędzie się
otwarcie wystawy Sławka Rzeczewskiego
pt. „Jan Paweł II – Papież Pielgrzym na
znaczkach pocztowych świata”.

Oglądający wystawę będą mieli okazję zoba-
czyć tu niemal wszystkie wydane dotąd znaczki,
bloki, arkusiki i zeszyciki znaczkowe związane z
osobą i posługą Jana Pawła II. Cały materiał fila-
telistyczny pochodzi z gromadzonego od ponad 20
lat zbioru Sławka Rzeczewskiego, dla którego Pa-
pież jest autorytetem.

Kanonizacja Jana Pawła II stała się inspiracją
do pokazania kolekcji znaczków, które mają być
wyrazem szacunku i oddaniem hołdu naszemu Ro-
dakowi. Ponadto autor wystawy chciałby, aby ta
ekspozycja zainteresowała mieszkańców naszego
miasta, pokazując jednocześnie, że filatelistyka
może być ciekawą pasją.

Kiermasz
ogrodniczy

1 maja br. w godz. 10.00 – 14.00, Podzamcze

14 marca 2014 roku stra-
żacy OSP w Wąbrzeźnie
podsumowali swoje ubieg-
łoroczne działania.

Walne Zebranie Sprawo-
zdawcze OSP odbyło się w
Domu Strażaka. Gośćmi
strażaków byli: starosta wąb-
rzeski Krzysztof Maćkiewicz,
Dorota Stempska – sekretarz

Urzędu Miasta, Marzanna
Wiśniewska – kierownik Wy-
działu Gospodarki Komunal-
nej i Mieszkaniowej UM, ks.
Jan Kalinowski oraz komen-
dant KP PSP Sławomir Her-
bowski.

Na zebraniu omówione
zostały wyniki działalności
wąbrzeskiej jednostki OSP w
2013 roku. Przedstawił je

prezes Stefan Pyć. – W
ubiegłym roku – mówił –
nasza jednostka operacyjno-
techniczna brała udział w
czterech zdarzeniach. Służy-
liśmy pomocą przy organiza-
cji uroczystości kościelnych,
patriotycznych czy kultural-
nych organizowanych w
ciągu roku w naszym mie-
ście. Braliśmy udział 
w zawodach pożarniczych 
i systematycznie spotyka-
liśmy się na zbiórkach szko-
leniowych i zebraniach. Nasi
druhowie uczestniczyli w kur-

sach podstawowym i me-
dycznym. Organizowaliśmy
również konkursy dla dzieci i
młodzieży. W bieżącym roku
– dodaje prezes OSP – bę-
dziemy starali się o włącze-
nie naszej jednostki do
Krajowego Systemu Ratow-
nictwa Gaśniczego.

OSP w Wąbrzeźnie sku-
pia w swoich szeregach 51
osób, wśród których jest 7
kobiet. Działają dwa zespoły:
MDP chłopców i zespół spor-
towy.

Dla mieszkańców miasta i regionu
będzie to okazja do zakupów artykułów
ogrodniczych, sadzonek, kwiatów,
bylin, nasion oraz krzewów. Sprze-
dawcy oferować będą też nawozy,
środki ochrony roślin oraz cenne infor-
macje dotyczące sfery ogrodniczej.

Natomiast wszystkich kramikarzy,

przedsiębiorców, którzy chcieliby jesz-
cze dołączyć do kiermaszu zapraszamy
do wypełnienia karty zgłoszenia (do po-
brania na stronie: wdkwabrzezno.pl) 
i przesłania jej na adres organizatora do
23 kwietnia 2014 r. (mail:
animacja@.wdkwabrzezno.pl, lub 
Wąbrzeski Dom Kultury, ul. Wolności

47, 87-200 Wąbrzeźno). Udział w kier-
maszu jest bezpłatny!

Bliższych informacji udziela Do-
rota Otremba – kierownik Działu Ani-
macji Kultury, tel. 566881727, wew.
24 lub 535436071.

Walne w OSP
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Projekt  jest współfinansowany ze
środków Województwa Kujawsko-Po-
morskiego w ramach zadania publicz-
nego pod nazwą: „Fundusz pożyczkowy
szansą dla NGO – prowadzenie punktu
konsultacyjno-doradczego”.

Realizatorami inicjatywy jest CISTOR
Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne
wraz z partnerami: Stowarzyszeniem Na
Rzecz Rozwoju Kobiet GINEKA z Byd-
goszczy oraz Kujawsko Pomorskim Fun-
duszem Pożyczkowym z siedzibą w
Toruniu.

Zapraszamy wszystkie organizacje
pozarządowe zainteresowane tematem
pożyczek oraz pożyczek z poręczeniem
do odwiedzenia punktu osobiście w Toru-
niu ul. Stokrotkowa 22.

Istnieje również możliwość kontaktu
telefonicznego – tel. 533 321 735, mailo-
wego- punkt@cistorsps.pl.

Pracownik punktu może również doje-
chać do siedziby zainteresowanej orga-
nizacji.

W Punkcie uzyskacie Państwo infor-
mację na temat rodzaju możliwych poży-

czek i poręczeń oraz podmiotów udziela-
jących takich pożyczek.

Pracownik punktu udzieli Państwu po-
mocy w wyborze najkorzystniejszego fi-
nansowania oraz wesprze w wypełnianiu
dokumentacji.

Szczegółowe informacje uzyskają
Państwo w Punkcie Konsultacyjno-Do-
radczym, bezpośrednio kontaktując się z
panią Izabelą Kowalską.

CISTOR Stowarzyszenie
Partnerstwo Społeczne
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
ul. Stokrotkowa 22, pokój 17.
87-100 Toruń
Tel: 533 321 735
e-mail: punkt@cistorsps.pl

Serdecznie zapraszamy!

Pożyczki dla NGO
Od 1 kwietnia 2014 roku rozpoczyna swoją działalność Punkt Konsulta-

cyjno-Doradczy w zakresie pożyczek i poręczeń dla organizacji pozarzą-
dowych.

Do 60 mieszkańców oraz
dwóch instytucji: Wąbrze-
skiego Domu Kultury i Wąb-
rzeskiego Centrum
Profilaktyki Terapii i Integracji
Społecznej dostarczone zos-
tały już laptopy. Było to moż-
liwe dzięki realizacji
programu  „Wąbrzeźno on –
line”. W sumie przekazano
75 laptopów: 60 mieszkań-

com naszego miasta, 5 do
Wąbrzeskiego Domu Kultury
i 10 do Wąbrzeskiego Cen-
trum Profilaktyki Terapii i In-
tegracji Społecznej. Wszyscy
mają zapewniony bezpłatny
dostęp do Internetu przez 5
lat i 6 miesięcy, licząc od 1
kwietnia 2014 roku.

Przed uczestnikami pro-
jektu jeszcze szkolenia. Nau-

czą się na nich obsługi
sprzętu i programów oraz do-
wiedzą się jak korzystać z
usług dostępnych on-line.
Wstępny instruktaż obsługi
został im udzielony w mo-
mencie odbioru sprzętu.

Projekt pn. „Wąbrzeźno
on-line” współfinansowany
jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego. Na jego reali-
zację otrzymaliśmy
375.445,00 zł z Europej-
skiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i 66.255,00 zł
z budżetu państwa. Koszty
utrzymania projektu (konser-
wacja sprzętu, opłaty za In-
ternet) przez 5 lat ponosić
będzie budżet naszego
miasta.

Wąbrzeźno on – line
Wszyscy uczestnicy programu Wąbrzeźno on-line otrzymali już laptopy. Od 1 kwietnia mają też bezpłatny dostęp

do Internetu.

Zanim laptopy trafiły do uczestników programu, zostały skonfigurowane Przekazanie laptopów dla Wąbrzeskiego Centrum Profilaktyki Terapii i Integracji Spo-
łecznej
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Droga Wąbrzeźno - Kowalewo
Nowa droga z Wąbrzeźna do Ko-

walewa Pomorskiego będzie oddana
do użytku wiosną 2015 roku. 

Przebudowę drogi powiatowej nr 1722C
na zlecenie Powiatu Wąbrzeskiego zreali-
zuje firma Skanska. Wartość inwestycji to
kwota ponad 16,6 mln zł netto. Projekt jest
współfinansowany przez Unię Europejską
z Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ra-
mach Kujawsko – Pomorskiego Regional-
nego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013.

Droga Wąbrzeźno – Kowalewo prze-
biega przez teren pięciu samorządów.
Wszystkie, zgodnie z zawartym porozumie-
niem, partycypują w kosztach jej remontu.
W imieniu wszystkich samorządów inwe-
stycję prowadzi Starostwo Powiatowe w
Wąbrzeźnie.

- Na całym odcinku droga zostanie po-
szerzona do 6 m. Powstaną nowe chodniki
– po obu stronach przy ul. Wolności do
skrzyżowania  z ul. Pod Młynik i dalej po
prawej stronie do ronda Toruńskiego, od
ronda do przystanku PKS w Czystochlebiu
– po prawej stronie od skrzyżowania dróg
powiatowych w Zieleniu do skrzyżowania z
drogą gruntową w Pływaczewie. Na całej
długości remontowanej drogi zostanie wy-
konany profil z masy bitumicznej, na któ-
rym położona zostanie warstwa wiążąca o
gr. 6 cm, a następnie ścieralna o gr. 5 cm –
informuje firma Skanska. – Zadanie obej-
muje również przebudowę przepustów pod
drogą, wykonanie 1,1 km kanalizacji de-
szczowej w ulicy Wolności, na odcinku od
ul. Kopernika do ul. Pod Młynik, przełoże-
nie kostki kamiennej na ul. Wolności na
długości ok. 800 mb, przebudowę sieci
energetycznej, regulację poboczy, wy-
mianę barier betonowych na bariery ener-
gochłonne, przebudowę skrzyżowań, a
także uporządkowanie lokalizacji zatok i
przystanków autobusowych. Droga zosta-
nie wyposażona w niezbędne urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego i organi-
zacji ruchu. W celu ochrony występujących
na tym obszarze płazów i gadów powstaną
dwa przepusty pod drogą.

Remont ulicy Wolności potrwa kilka mie-
sięcy. Został podzielony na cztery etapy, w
czasie których będzie obowiązywała tym-
czasowa organizacja ruchu. Zakłada ona
całkowite zamknięcie ruchu na odcinkach
ul. Wolności:

I etap – od ul. Hallera do obwodnicy,
II etap – od ul. 26 Stycznia do ul. Hal-

lera,
III etap – od Komendy Policji do ul. 26

Stycznia,
IV etap – od ul. Kopernika do siedziby

Komendy Policji.
Poza miastem – jak informuje firma

Skanska – tranzyt ominie drogę powia-
tową, korzystając z krajowej 15 i obwodnicy
Wąbrzeźno – Lipnica. Samochody oso-

bowe, w zależności na jakim odcinku bę-
dzie pracować firma, będą kierowane po-
przez Zieleń – Piątkowo do Dylewa.
Mieszkańcy będą korzystać z drogi w spo-
sób utrudniony (wahadłowo). Ewentualne
zamknięcia krótkich odcinków związane z

całkowitą wymianą przepustów pod drogą
trwać będą maksymalnie 5 dni i na ten czas
dla mieszkańców również będą wskazane
objazdy. 

Zmiana organizacji ruchu

Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie informuje, że w związku z rozpoczynającą się przebu-
dową drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno – Kowalewo Pomorskie od dnia 20 marca 2014
roku wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu dotycząca I etapu przebudowy. Od tego dnia
całkowicie zamknięty dla ruchu jest odcinek ul. Wolności od Ronda Toruńskiego na obwodnicy
Wąbrzeźna do ul. Generała Hallera. Wyjazd z Wąbrzeźna w kierunku Kowalewa Pomorskiego
jest możliwy pozostałymi wyjazdami przez obwodnicę miasta. Wjazd do Wąbrzeźna od Ko-
walewa Pomorskiego odbywa się tymi samymi drogami.

Ruch tranzytowy w kierunku Torunia przekierowany został z obwodnicy na drogę woje-
wódzką nr 534 do Lipnicy i drogę krajową nr 15 w kierunku Kowalewa Pomorskiego. Ruch
tranzytowy z Torunia do Wąbrzeźna będzie odbywał się tymi samymi drogami.

Józef Krawczyk
Sekretarz Powiatu

Umowa na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1722C Wąbrzeźno - Kowalewo Pomorskie”
pomiędzy Powiatem Wąbrzeskim, a Zarządem Województwa Kujawsko – Pomorskiego została podpisana  23 grudnia
2013 roku. Złożenie podpisów odbyło się w obecności partnerów współfinansujących przedsięwzięcie, tj. Andrzeja Gra-
bowskiego - burmistrza miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, Leszka Kawskiego - burmistrza Wąbrzeźna oraz Włady-
sława Łukasika - wójta gminy Wąbrzeźno.
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Castingi
do programu
Mam Talent!

W kwietniu i maju po raz 7 ekipa „Mam Talent!” wyruszy na poszukiwania najbardziej utalentowanych miesz-
kańców Polski. TVN i FremantleMedia Polska zapraszają na castingi.

Czym jest talent? Według definicji to wrodzone predyspozycje do czegoś, wybitne zdolności w jakiejś dziedzinie. Twórcy
i producenci programu Mam Talent nie ograniczają się do tej definicji. Są zainteresowani wszystkimi, którzy są w jakiś spo-
sób nieprzeciętni!

Wyróżniają się pokonując własne niemożności, wykazują się niebywałą zręcznością, refleksem i intelektem.
Tymi, których zainteresowania wykraczają poza to co określane jest jako hobby.
Ludźmi, którzy odkrywają, że wszędzie można zaistnieć, samemu lub ze swoją grupą.
Że świat nie kończy się na wielkich metropoliach, że w każdym małym miasteczku, wsi, osadzie można znaleźć ludzi o

wielkim talencie!
Może są Waszymi sąsiadami? Może to Ty? Przyjdź na casting do programu Mam Talent. Pokaż się światu. Może kogoś

zadziwisz? Rozśmieszysz? Zachęcisz? Poprawisz mu nastrój? Znajdziesz przyjaciół?

„Mam Talent!” to program dla wszystkich!
Bez granic wiekowych.

Dla amatorów i zawodowców, dla młodych i starszych, dla dzieci i dorosłych,
dla solistów i zespołów; dla orkiestr i chórów;

dla muzyków, artystów estrady;
dla tancerzy i sportowców; dla lalkarzy i mimów;
dla parodystów, hobbystów, treserów zwierząt…

Zapraszamy na castingi do poniższych miast:

26 kwietnia – BYDGOSZCZ, Miejskie Centrum Kultury, ul. Marcinkowskiego 12/14
27 kwietnia – GDAŃSK, Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto, ul. Heweliusza 22
17 maja – RZESZÓW, Teatr Maska, ul. Mickiewicza 13
24 maja - BIAŁYSTOK, Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7
25 maja – WARSZAWA, Pałac Prymasowski, ul. Senatorska 13/15

Na casting prosimy przygotować 2-minutowy pokaz swoich umiejętności oraz (jeśli jest potrzebny) podkład muzyczny
na płycie CD w formacie audio.

Osoby niepełnoletnie powinny przybyć z rodzicem bądź prawnym opiekunem lub przynieść pisemną zgodę obojga ro-
dziców/ prawnych opiekunów na udział w programie.

Możesz przesłać płytę z prezentacją swojego talentu na adres:

FREMANTLEMEDIA POLSKA
02 – 724 WARSZAWA

UL.WOŁODYJOWSKIEGO 63
z dopiskiem MAM TALENT!

lub link do prezentacji na adres mailowy: casting@fremantlemedia.pl

Nie zapomnij o podaniu danych kontaktowych.

Więcej informacji na mamtalent.tvn.pl oraz na facebooku www.facebook.com/MamTalentTvn

Fot. Grzegorz Press



W roku 2013 w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Wąbrzeźnie zareje-
strowano 227 aktów urodzeń,
dla 121 chłopców i 106 dziew-
czynek. Dla porównania w 2012
roku sporządzono 275 aktów
urodzeń (150 chłopców i 125
dziewczynek).

Najpopularniejszymi imionami że-
ńskim nadawanym w ubiegłym roku w
Urzędzie Stanu Cywilnego były: Wikto-
ria, Lena, Amelia i Zuzanna. Najczę-
ściej wybierane imiona dla chłopców
to: Jakub, Kacper, Wojciech i Mateusz.

Wśród ww. są 23 akty dzieci uro-
dzonych za granicą, wpisane do pol-
skich ksiąg. Akty te pochodzą z
następujących krajów: Wielka Brytania
– 12 wpisów, Niemcy – 4 wpisy, Nor-
wegia – 2 wpisy, po jednym wpisie z
USA, Rosji, Kanady, Hiszpanii i Holan-
dii.

Ponadto sporządzono 65 protoko-
łów przyjęcia oświadczenia o uznaniu
ojcostwa dziecka przed Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego.

W tut. Urzędzie w ubiegłym roku
sporządzono 122 akty małżeństw, z
czego 54 dotyczyły ślubów cywilnych,
a 65 wyznaniowych. Dokonano rów-
nież 3 wpisów małżeństw zawartych w
zagranicznych USC: z Wielkiej Brytanii
–  2 i USA – 1.

W roku 2012 sporządzono 108
aktów małżeństw, w tym 47 cywilnych
i 51 wyznaniowych.

W 2013 roku odnotowano w aktach
małżeństw 55 wyroków o rozwodzie i 2
wyroki o separacji.

Liczba zarejestrowanych aktów
zgonów w 2013 roku wynosi 249. W
roku 2012 było sporządzonych 238
aktów zgonu. Dokonano również 5 wpi-
sów aktów zgonu, które nastąpiły poza
granicami kraju: Niemczech – 3 akty,
Holandiii – 1 akt, Szwecji – 1 akt.

W ubiegłym roku, na wniosek osób
zainteresowanych, wydano ogółem
3.685 odpisów aktów stanu cywilnego.

Dla 5 par małżeńskich – mieszkań-
ców Wąbrzeźna, zorganizowano w
Urzędzie Stanu Cywilnego uroczystość
z okazji jubileuszu długoletniego poży-
cia małżeńskiego.

W ramach czynności z zakresu re-
jestracji stanu cywilnego dokonywa-
nych w formie decyzji
administracyjnych, ogółem wydano 79
decyzji w tym:

- 73 decyzje z art. 28, 36, 70 i 73
ustawy Prawo o aktach stanu cywil-
nego, dotyczące sprostowania oczy-
wistego błędu pisarskiego,
odtworzenia aktu stanu cywilnego,
uzupełnienia treści aktu lub transkrypcji
aktu zagranicznego do polskich ksiąg,

- 6 decyzji o zmianie imienia i na-
zwiska.
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INFORMACJE
USC

Prezent
na powitanie

Od nowego roku każde dziecko
urodzone w wąbrzeskim szpitalu do-
staje od nas prezent – body z logiem
i hasłem Wąbrzeźna.

W ten sposób witamy na świecie
nowego członka naszej społeczności.
Prezent dla dziecka odbierają rodzice
w czasie rejestracji jego narodzin w
naszym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Grudzień 2013 r.
URODZENIA: Lena Mucińska, Aleksandra Sroka,

Maja Rusinek, Zofia Lewandowska, Mikołaj Nawalaniec,
Lucjan Kalinowski, Szymon Wiśniewski, Urszula Kot-
łowska, Kajetan Guściora, Daria Kisiel, Marta Modrzyń-
ska.

MAŁŻEŃSTWA: Piotr Cieślak – Marta Abramczyk,
Marcin Gehrke – Agata Bembenik, Jarosław Przekota –
Agnieszka Beltner, Jarosław Pesta – Ilona Simson,
Krzysztof Balawejder – Karolina Nowak, Krzysztof Le-
wandowski – Katarzyna Rączka, Tomasz Szwechłowicz
– Natalia Chuda, Sylwester Siuzdak – Dagmara Wójcik.

ZGONY: Stanisława Łuczaj – 93 l., Genowefa Kar-
pińska – 86 l., Kazimierz Żilenas – 100 l., Marianna
Kwas – 79 l., Halina Basikowska – 75 l., Łucjan Na-
wrocki – 81 l., Paulina Kaczor – 83 l., Wiesław Szymań-
ski – 56 l.,  Felicja Buczkowska – 75 l., Henryk
Studziński – 98 l., Marian Wiśniewski -  73 l., Irena Kę-
dzierska – 82 l., Stanisław Szwed – 91 l., Gabriela
Osmańska – 70 l., Bronisława Sądowska – 74 l., Gert-
ruda Szymecka – 78 l., Marcin Polaszek – 81 l., Alicja
Karczewska – 84 l., Jan Nadolny – 69 l., Zygmunt
Brudło – 76 l., Sabina Meka – 93 l.

Styczeń 2014 r.
URODZENIA: Mikołaj Goździejewski, Wojciech

Popek, Aleksander Kossowski, Maja Gburczyk, Hubert
Bożek, Nikola Murawska, Bartosz Domeradzki, Alan
Waligóra, Amelia Jabłońska, Franciszek Rybicki, Antoni
Rataj, Jan Gawryś, Sławomir Łuszczak, Aleksander Mic-
kiewicz, Hubert Sosnowski, Luka Szumacher, Alicja Sta-
nicka, Bartosz Pawlikowski, Antonina Styczeń, Karolina
Frąckiewicz, Stanisław Tomaszewski, Adrian Łęgowski,
Miłosz Hajnos, Jakub Chmielewski.

MAŁŻEŃSTWA: Mariusz Pacerowski – Joanna
Więckowska.

ZGONY: Janina Dryll – 80 l., Franciszek Gołębiewski
– 85 l., Ewa Wysakowska – 78 l., Katarzyna Marut – 87
l., Bogumiła Łucka – 74 l., Kazimierz Skrzyniarz – 81 l.,
Ryszard Izydorski – 67 l., Wanda Peplińska – 92 l., Ce-
cylia Śliwińska – 77 l., Janina Turak – 82 l., Halina Pod-
laszewska – 76 l., Bronisław Peliwo – 90 l., Barbara
Kalinowska – 48 l., Stanisława Książek – 73 l., Adam Pi-
skor – 84 l., Marian Różański – 63 l., Apolonia Zalewska
– 82 l., Pelagia Kerszke – 94 l., Sławomir Kościecha –
46 l.

Luty 2014 r.
URODZENIA: Marcel Przybyszewski, Mateusz Stę-

pień, Antonina Rojek, Karol Kwieciński, Laura Sammo,
Nadia Nagaj, Lilianna Łazarska, Agata Kułakowska,
Martyna Kula, Paweł Przytuła, Filip Szymelfenig, Nikola
Romanowska, Stanisław Czerwonka, Martyna Heród,
Alan Strzelecki.

ZGONY: Marianna Cymańska – 88 l., Zofia Rydziń-
ska – 90 l., Józef Wołyński – 59 l., Janina Pisarczyk –
87 l., Teresa Burzych – 81 l., Marlena Stępień – 51 l.,
Marcin Kalicki – 80 l., Tadeusz Sojka – 84 l., Józef Brzó-
skiewicz – 90 l., Jan Kuca – 79 l., Czesław Zdrodowski
– 82 l., Gabriela Olszewska – 66 l., Jadwiga Zarębska –
90 l.

Body prezentuje Miłosz Hajnos

Urząd Stanu 
Cywilnego w 2013

*Popularne imiona: Wikto-
ria, Lena, Amelia i Zuzanna
* 227 uktów urodzeń
* 122 akty ślubów
* 249 aktów zgonów
* 55 rozwodów
* 5 jubileuszy długoletniego
pożycia małżeńskiego

Marzec 2014 r.

URODZENIA: Magdalena Stachulak, Alicja
Rydzik, Alicja Paczkowska, Aleksander Szuma-
cher, Miłosz Grosiak, Witold Kuc, Fabian Goź-
dziewski, Wiktoria Sądowska, Sebastian
Szumachowski, Zuzanna Szmeichel, Adam Ba-
rański, Zofia Kalinowska, Maja Falkiewicz, Julia

Karnowska, Marika Pietras, Igor Stefan.
MAŁŻEŃSTWA: Robert Lewandowski –

Marzena Zielińska.
ZGONY: Zdzisław Muchin – 86 l., Wanda

Pytanowska – 89 l., Zbigniew Stankiewicz – 59
l., Jan Osiński – 82 l., Jan Kellas – 66 l., Jerzy
Noskiewicz – 73 l., Aleksandra Wierzchowska
– 52 l., Irena Nałęcz – 82 l., Tadeusz Goździuk

– 64 l., Alfred Banek – 74 l., Leokadia Załęcka
– 87 l., Kazimierz Górski – 90 l., Józef Szymecki
– 73 l., Ewa Margol – 92 l., Janina Kiliszek – 89
l., Robert Stolarski – 42 l., Zofia Libera – 91 l.,
Irena Firchow – 66 l.
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25 marca 2014 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Wąbrzeźnie swoje Złote
Gody obchodzili - na zdjęciu kolejno od
lewej -  państwo Urszula i Stefan Gro-
szykowie, państwo Maria i Czesław

Krzemińscy oraz państwo Bogusława
i Edward Sztubeccy. Wszyscy wycho-
wali po troje dzieci. Państwo Groszyko-
wie mają dziesięcioro wnucząt i
pięcioro prawnucząt, państwo Krzemiń-

scy doczekali się czworga wnucząt i
jednego prawnuka, natomiast państwo
Sztubeccy mają pięcioro wnucząt.

Złoci Jubilaci
W marcu 2014 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wąbrzeźnie swoje Złote Gody obchodzili państwo Urszula i

Stefan Groszykowie, państwo Maria i Czesław Krzemińscy, państwo Bogusława i Edward Sztubeccy oraz państwo
Renata i Roman Biernaczyk.

28 marca 2014 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w
Wąbrzeźnie swoje Złote Gody obchodzili państwo Re-
nata i Roman Biernaczyk.

Państwo Biernaczyk związek małżeński zawarli 27 lu-
tego 1964 r. w Wąbrzeźnie. Wychowali dwoje dzieci,
mają czworo wnucząt i dwoje prawnucząt.

Te piękn jubileusze stały się okazją do uhonorowania
jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W imieniu Prezydenta medale wręczył burmistrz Leszek
Kawski. Spotkanie, podczas którego jubilatom towarzy-
szyły rodziny i przyjaciele, przebiegło w bardzo sympa-
tycznej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, upominki,
życzenia oraz tradycyjna lampka szampana.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda para z 50-letnim stażem małżeńskim.
Jubilatów, którzy będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego w bieżącym roku lub obchodzili wcześniej, 

a nie otrzymali medali, mogą zgłaszać się pod USC, pok. nr 18, ul. Wolnosci 18. Zgłoszenia mogą dokonać sami
lub - za ich zgodą - rodzina.

Jeżeli związek małżeński został zawarty poza naszym Urzędem Stanu Cywilnego, do zgłoszenia należy dołączyć
aktualny odpis aktu małżeństwa oraz dowody osobiste jubilatów.
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W środę 26 marca
2014 roku i w czwartek
27 marca drużyny
Szkoły Podstawowej
nr 3 w Wąbrzeźnie,
wzięły udział w finale
wojewódzkim XIV
EDYCJI TURNIEJU
PIŁKI NOŻNEJ „Z PO-
DWÓRKA NA STA-
DION” O PUCHAR
TYMBARKU.

Turniej ten to mistrzo-
stwa Polski chłopców i
dziewcząt w katego-
riach U-10 i U-12. W
każdej kategorii wystą-
piło 20 mistrzów swoich
powiatów.

26 marca  swój finał
rozgrywali chłopcy z U-
12 – relacjonuje 
Sebastian Isbrandt. –
Reprezentacja SP 3,
wzmocniona zawodni-
kiem UKS Płużnica 
(regulamin turnieju ze-
zwala mistrzom powiatów na
uzupełnienie w finale składu
drużyny graczami innych
drużyn  powiatu), zagrała w
silnej grupie eliminacyjnej

razem z zespołami SP 15
Zawisza Bydgoszcz, SP
Golub Dobrzyń i SP Sępólno
Krajeńskie. Po remisie z Sę-
pólnem i dwóch porażkach z

Golubiem, i późniejszym
zwycięzcą całego turnieju
drużyną SP 15 Zawisza Byd-
goszcz, nasz zespół odpadł
z dalszych rozgrywek.

Skład U-12: Szymon
Jarka, Wojciech Horo-
decki, Szymon Koło-
dziejczak, Stanisław
Jabłoński, Damian Law-
renz,Krystian Sturmann,
Piotr Talkowski, Mikołaj
Piórkowski, Bartosz
Drewnik, Jakub Budzyń,
Patryk Kuczkowski, Kac-
per Włosowski, trener
Sebastian Isbrandt.

W czwartek swój finał
rozgrywali chłopcy z U-
10. Reprezentacja
Szkoły Podstawowej nr
3, wzmocniona trzema
zawodnikami ze Szkoły
Podstawowej nr 2, w
grupie zmierzyła się z:
SP Sępólno Krajeńskie,
SP Golub-Dobrzyń i SP
Osielsko. Okazało się,
że w grupie nie ma na
naszych chłopców moc-
nych. Po zwycięstwach
9:0 z Sępólnem, 7:0 z
Golubiem i  4:1 z SP
Osielsko awansowali  do
ćwierćfinałów. W meczu

ćwierćfinałowym nasz zespół
trafił na SP Rypin, który po
bardzo zaciętym pojedynku
pokonał 2:0, i awansował  do
najlepszej czwórki turnieju.
Niestety, w półfinale drużyna
SP3 musiała uznać wy-
ższość ekipy z Grudziądza, z
którą przegrała 3:0. Pozostał
mecz o III miejsce w turnieju.
Przeciwnikiem w meczu o
brązowe medale i miejsce na
podium była Szkoła Podsta-
wowa nr 32 z Torunia. Po
bardzo wyrównanym spotka-
niu w regulaminowym cza-
sie, mecz zakończył się
remisem  2:2, o końcowym
wyniku zadecydowały rzuty
karne. Te lepiej wykonywali
Nasi chłopcy, wygrywając 5:4
i zdobywając brązowe me-
dale turnieju. Jest to wielki
sukces młodych zawodników
z Wąbrzeźna, którzy na co
dzień trenują w MKS „UNIA”.

Skład U-10: Kacper Mi-
chałek, Igor Warżel, Igor
Godlewski, Karol Zieliński,
Sebastian Wiśniewski, Jakub
Więckowski, Hubert Kalinow-
ski, Dawid Kamiński, Jakub
Nowak, Aleks Lupertowicz,
Wiktor Czerwiński, trener Se-
bastian Isbrandt.

Brąz dla U-10
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TKKF Sahara z Golubia
Dobrzynia wygrała wszystkie
mecze i zdobyła SUPERPU-
CHAR.

Turniej o  Superpuchar
Burmistrza Wąbrzeźna roze-
grano po raz po raz siódmy.
Tym razem o prestiżowe tro-
feum walczyły zespoły:

Worwo, Katarzynki, Agro-
Lider oraz Sahara. Prawo do
udziału w tym turnieju uzys-
kały, grając w lidze halowej
piłki nożnej Agro – Lider Liga.

Pierwszy mecz rozegrały
Katarzynki i Sahara. Był to
zacięty pojedynek, który za-
kończył się sukcesem piłka-

rzy z Golubia-Dobrzynia. Ko-
lejne mecze nie odbiegały
poziomem i zapałem od
pierwszego. Wszystkie ze-
społy ambitnie walczyły o
zwycięstwo. Najlepsza oka-
zała się Sahara. Zespół wy-
grał wszystkie spotkania.

Superpuchar jest pucha-

rem przechodnim. Sahara
zdobyła go po raz pierwszy.
Aby został w drużynie na za-
wsze, piłkarze muszą w ko-
lejnych dwóch latach
najpierw znaleźć się w pierw-
szej czwórce corocznej ligi
halowej piłki nożnej, a na-
stępnie wygrać Superpuchar.
Jak na razie żadnej z drużyn
się to nie udało.

Superpuchar i puchary
wręczył piłkarzom burmistrz
Leszek Kawski. Były też na-
grody rzeczowe, które ufun-
dowała wąbrzeska firma
Agro – Lider. Rozgrywki uat-
rakcyjnił występ zespołu Tró-
jeczki.

Organizatorem ligi halo-
wej piłki nożnej oraz Super-
pucharu jest Rada Drużyn.
Finansowo organizatorów
wpiera Agro – Lider.

Wyniki meczów

Katarzynki Sahara 0:2
Worwo-Agro – Lider 0:5
Katarzynki - Worwo 1:2
Sahara - Agro – Lider 5:0
Sahara -Worwo 5:0 
Katarzynki-Agro – Lider  4:1

Gratulujemy Saharze!

25 maja 2014 roku 
wybierzemy posłów do PE

Jak podała Kancelaria Prezydenta – Polacy będą wybierać 51
europosłów w 13 okręgach wyborczych. Wąbrzeźno jest w okręgu
wyborczym nr 2, obejmującym cały obszar województwa kujaw-
sko-pomorskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 25
maja, w godz. od 7.00 do 21.00.

W eurowyborach w Polsce mogą głosować obywatele polscy,
którzy ukończyli 18 lat, a także pełnoletni obywatele Unii Europej-
skiej, którzy na stałe mieszkają w Polsce, wpisani do rejestru wy-
borców.

Osoby niepełnosprawne będą
mogły, jeżeli wyrażą taką wolę,
głosować korespondencyjnie
oraz przez pełnomocnika. Możli-
wość głosowania przez pełno-
mocnika będą miały także osoby,
które ukończyły 75 lat. Korespon-

dencyjnie też będą mogli głosować wyborcy przebywający za gra-
nicą.

Osoby niepełnosprawne, które chcą głosować koresponden-
cyjnie, muszą to zgłosić wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta do 4 maja. Do 10 maja osoby chcące korespondencyjnie
oddać głos za granicą muszą to zgłosić konsulowi. Do 15 maja
można składać wniosek ws. głosowania przez pełnomocnika. Do
20 maja można złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w
kraju, a do 22 maja – za granicą.

Szczegółowy kalendarz wyborczy oraz inne ważne infor-
macje zamieszczane są na stronie Państwowej Komisji Wy-
borczej oraz na stronie www.bipwabrzezno.com
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15 marca 2014 roku wąbrzescy ka-
ratecy wzięli udział w Mistrzostwach
Juniorów Kyokushin Karate PFKK
Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego. Zawody odbyły się w Golu-
biu – Dobrzyniu. Reprezentacja
Wąbrzeskiego Klubu Sportów i Sztuk
Walki zapisała na swoim koncie
sporo sukcesów.

W zawodach wzięło udział 140 za-
wodników z 7 klubów województwa ku-
jawsko-pomorskiego, zrzeszonych w
Polskiej Federacji Kyokushin Karate i
Union Kyokushin. Zawodnicy reprezen-
towali kluby z Bydgoszczy, Chełmna,
Golubia-Dobrzynia, Solca Kujawskiego,
Torunia i oczywiście Wąbrzeźna. Mist-
rzostwa przeprowadzono w dwóch kon-
kurencjach: kata i kumite. W pierwszej
wystąpiło 90 zawodników, w drugiej –
95.

Wszyscy zawodnicy Wąbrzeskiego
Klub Sportów i Sztuk Walki pokazali na
tych mistrzostwa charakter i serce do
walki. Pokazali swój potencjał i udo-
wodnili – jak powiedział Krzysztof Sos-
nówka – że można na nich liczyć.

Oto wyniki wąbrzeskich zawodni-
ków:

Anita Chojnicka – zajęła I miejsce
w konkurencji kata do lat 18,

Oliwia Ledwochowska – I miejsce
w konkurencji kumite dziewcząt 9-10 lat
+33kg,

Karolina Partyka – IV miejsce w
konkurencji kumite dziewcząt 9-10 lat
+33kg,

Andrzej Moszkowicz – zajął III
miejsce w konkurencji kumite chłopców
11-12 lat -45kg,

Nikodem Bieliński – zajął II miejsce
w konkurencji kumie chłopców 13-14 lat
-55kg,

Kacper Hapka – zajął IV miejsce w
konkurencji kumie chłopców 15-16 lat -
60kg,

Patryk Witkowski – II miejsce w
konkurencji kumie chłopców 15-16 lat
+60kg.

Poza wymienionymi zawodnikami, w
Golubiu-Dobrzyniu reprezentowali nas
jeszcze: Agata Kozubowska, Filip
Chetwynd, Jakub Świś, Michał So-
bierajski, Jakub Stachulak, Michał
Szlak, Jonasz Kiepe, Szymon Za-
sada.

Mistrzostwa sędziowali: Andrzej
Poczwardowski, Maciej Tomczak, Sła-
womir Gąsior, Dariusz Żydziak, Jakub
Kunkel,Tomasz Marcysiak, Piotr Bin-
kowski, Krzysztof Komorowski, Krzysz-
tof Sosnówka, Sebastian Pypczyński,

Adam Witkowski, Tomasz Lubieński,
Marcin Stelmach, Bogdan Rynkiewicz,
Mikołaj Trojanek, Edyta Wilento-Pióro,
Adrian Moczulak. Zawody prowadzili:
Artur Wilento który pełnił również funk-
cję sędziego głównego i Paweł Pęńsko.

Organizatorem mistrzostw, przy
wsparciu  Ośrodka Sportu i Rekreacji,
był Golubsko-Dobrzyński Klub Karate
Kyokushin, kierowany przez sensei Ja-
nusza Drywę 3dan. Patronat nad im-
prezą objął: Burmistrz Miasta
Golubia-Dobrzynia. Zawody odbyły się
w sali OSiR w Golubiu-Dobrzyniu.

Udział naszego klubu w mistrzo-
stwach był możliwy dzięki wsparciu fi-
nansowemu z budżetu miasta.

Sukcesy karateków
Anita Chojnicka i Oliwia Ledwochowska zdobyły złote medale na Mistrzostwach Juniorów Kyokushin Karate.
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2191 interwencji, 864
sprawców wykroczeń,
1271 pouczeń, ponad 30
nowych domów dla psów,
124 konwoje, 90 wspólny
patroli z policjantami – to
tylko niektóre dane, obra-
zujące pracę strażników
miejskich w 2013 roku.

W Straży Miejskiej pra-
cuje 8 osób – 4 strażników
miejskich i 4 pracowników
administracyjnych. Do ich
zadań należy:

1)  ochrona spokoju i
porządku w miejscach pub-
licznych,

2)  czuwanie nad po-
rządkiem i kontrola ruchu
drogowego – w zakresie
określonym w przepisach o
ruchu drogowym,

3) współdziałanie z wła-
ściwymi podmiotami w za-
kresie ratowania życia i
zdrowia obywateli, pomocy
w usuwaniu awarii tech-
nicznych i skutków klęsk
żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie
miejsca przestępstwa, ka-
tastrofy lub innego podob-
nego zdarzenia albo miejsc
zagrożonych takim zdarze-
niem przed dostępem osób
postronnych lub zniszcze-
niem śladów i dowodów, do
momentu przybycia właści-
wych służb, a także ustale-
nie, w miarę możliwości,
świadków zdarzenia,

5)  ochrona obiektów
komunalnych i urządzeń 

użyteczności publicznej,
6)  współdziałanie z or-

ganizatorami i innymi służ-
bami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i im-
prez publicznych,

7)  doprowadzanie osób
nietrzeźwych do izby wy-
trzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania, jeżeli osoby
te zachowaniem swoim
dają powód do zgorszenia
w miejscu publicznym,
znajdują się w okoliczno-
ściach zagrażających ich
życiu lub zdrowiu albo za-
grażają życiu i zdrowiu in-
nych osób,

8) informowanie spo-
łeczności lokalnej o stanie i
rodzajach zagrożeń, a
także inicjowanie i uczest-
nictwo w działaniach mają-
cych na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i
wykroczeń oraz zjawiskom
kryminogennym

i współdziałanie w tym
zakresie z organami pań-
stwowymi, samorządowymi

i organizacjami społecz-
nymi,

9)  konwojowanie doku-
mentów, przedmiotów war-
tościowych lub wartości
pieniężnych dla potrzeb
gminy.

O tym, jak z tych zadań
wywiązali się strażnicy
miejscy, informuje komen-
dant Krzysztof Grzybek:

W 2013 roku strażnicy
miejscy podjęli 2191 inter-
wencji. W wyniku podjętych
czynności 864 sprawców 

wykroczeń zostało ukara-
nych mandatami karnymi
(łączna kwota nałożonych
mandatów wynosiła
115.620 złotych), wobec 56
osób skierowano wnioski o
ukaranie przez Sąd Rejo-
nowy w Chełmnie Zamiejs-
cowy VII Wydział Karny w
Wąbrzeźnie. W 1271 przy-
padkach interwencje za-
kończono pouczeniem.

Dbałość o estetykę i
utworzenie odpowiedniego
stanu sanitarno-porządko-
wego miasta Wąbrzeźno
było jednym z najistotniej-
szych zadań, które straż
realizowała podczas ca-
łego roku. Codziennie kon-
trolowano stan czystości na
ulicach, placach, terenach
rekreacyjnych. W tym za-
kresie współpracowano z
Miejskim Zakładem Usług
Komunalnych, firmą Eko-
system, zarządcami wspól-
not mieszkaniowych. W
związku ze zmianami w
ustawie o utrzymaniu czys-
tości i porządku w gminach
strażnicy miejscy współpra-
cowali z Wydziałem Gos-
podarki Komunalnej UM.

Za zanieczyszczanie,
niszczenie roślinności, nie-
wykonanie obowiązków w
zakresie utrzymania po-
rządku ukarano 35 osób.

Kontrolowano także nie-
ruchomości w zakresie
przestrzegania przepisów o
ochronie środowiska.
Szczególnie zwracano
uwagę na respektowanie

zakazu termicznego prze-
kształcania odpadów poza
przeznaczonymi do tego
urządzeniami.

W ramach poprawy po-
rządku i estetyki miasta,
egzekwowano od właści-
cieli zwierząt uprzątnięcia
pozostawionych przez nich
nieczystości. Za brak nad-
zoru ukarano 11 opiekunów
zwierząt, skierowano także
1 wniosek o ukaranie do
sądu.

Odwieziono do Schro-
niska dla Zwierząt w Brod-
nicy 2 bezpańskie psy.
Ponadto dla 33 zwierząt
udało się znaleźć nowych
opiekunów. Ujawniono
także, że w 28 przypad-
kach odnotowano brak re-
jestracji. Zakupiono
również czytnik mikrochi-
pów.

Działania prewencyjne.
W tym obszarze współpra-
cowano m.in. z instytucjami
oświaty, kultury, organiza-
cjami pozarządowymi.

W ramach działań pre-
wencyjnych strażnicy sa-
modzielnie, a także z
funkcjonariuszami Policji,
patrolowali tereny wokół
szkół.

Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej to kolejna
instytucja, z którą straż
współpracuje, na co dzień.
Pomoc tej placówce pole-
gała na asyście pracowni-
ków ośrodka podczas
zbierania wywiadów środo-
wiskowych, konwojach
wartości pieniężnych,
transporcie pojazdem służ-
bowym straży podopiecz-
nych do przychodni
medycznych, pomoc przy
zbiórce żywności. W okre-
sie jesienno-zimowym, gdy
warunki atmosferyczne
ulegną pogorszeniu, Straż
Miejska samodzielnie lub
we współpracy z Policją,
Miejskim Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej prowadzi
działania ukierunkowane
na udzielanie pomocy oso-
bom bezdomnym.

Monitoring miejski to
kolejne źródło informacji o
zdarzeniach wymagają-
cych interwencji różnego
rodzaju służb.

Od 1 stycznia 2013 roku
decyzją Burmistrza ka-
mery, będące w systemie
monitoringu miasta, obsłu-
giwane i nadzorowane są
przez 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu.
Operatorzy ujawnili w 2013
roku 1325 naruszeń prawa,

68 razy powiadamiali Poli-
cję. Ponadto zebrany ma-
teriał służył pomocą przy
ustalaniu sprawców wielu
zdarzeń o charakterze kry-
minalnym.

Stanowisko operatora
monitoringu zostało dopo-
sażone w 47 calowy telewi-
zor, który nieodpłatnie
przekazała firma SHARP.
Na koniec roku 2013 w sys-
temie pracowało 29 kamer.

Zarejestrowany obraz
pozwolił ujawnić 57 przy-
padków naruszeń prawa o
Ruchu Drogowym przez
kierowców tirów. Kierowcy
tych pojazdów powodują w
większości znaczne znisz-
czenia w infrastrukturze
drogowej centrum miasta.

Straż Miejska prowa-
dziła także ośmiokrotnie
pomiary prędkości przy
użyciu fotoradaru. W wy-
niku tych czynności ujaw-
niono 672 przypadki
znacznego przekroczenia
prędkości.

Do najważniejszych
partnerów w realizowaniu
zadań z zakresu bezpie-
czeństwa należała Policja.
Wspólnie przeprowadzono
90 służb. Ponadto:

- zabezpieczono 64
razy różnego rodzaju im-
prezy sportowe, arty-
styczne.

- konwojowano wartości
pieniężne – 124 razy,

- odwieziono do Izby
Wytrzeźwień  2 osoby,

- odwieziono do miejsca
zamieszkania 24 osoby bę-
dące pod wpływem alko-
holu,

- dokonywano kontroli
pracowników pod wzglę-
dem spożycia przez nich
alkoholu w miejscu pracy –
ujawniono 2  takie przy-
padki,

- dla potrzeb Ewidencji
Ludności zebrano 12 wy-
wiadów,

- brano udział w pra-
cach komisji konkursu na
Najładniejszy Ogródek
Przydomowy,

- we wrześniu doko-
nano kontroli natężenia
ruchu na ulicach: 1 Maja
oraz ks. gen. W. Kiedrow-
skiego,

- zabezpieczono
miejsca awarii technicz-
nych,

- na bieżąco spraw-
dzany był stan oświetlenia
miasta.

Krzysztof Grzybek
Komendant SM
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Straż Miejska
w 2013 r.
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w pierwszy weekend
marca gościli w Wąbrzeź-
nie perzedstawiciele na-
szego partnerskiego
miasta. Suse Laue – bur-
mistrz Syke, towarzyszyli
Jutta Schön, Heide Wolter
i Christian Flor z Koła Przy-
jaźni Wąbrzeźno – Syke: 

Pobyt naszych przyjaciół
z Syke w Wąbrzeźnie zwią-
zany był głównie z ustale-
niem programu tegorocznej
współpracy. Obie strony
przedstawiły swoje propozy-
cje i omówiły możliwości ich
realizacji. W efekcie powstał
ciekawy plan na 2014 rok.

– Zarówno nam, jak i wła-
dzom Syke zależy na tym,
aby partnerstwo przynosiło
wymierne korzyści przede
wszystkim mieszkańcom na-
szych miast, aby nasza
współpraca dotyczyła róż-
nych sfer życia. Wspólnie
opracowaliśmy program,
który, mam nadzieję, spo-
doba się mieszkańcom obu
miast – mówi burmistrz Le-
szek Kawski.

Pierwszym punktem tego-
rocznego programu jest
przyjazd – 7 maja, grupy
strażaków z Syke do Wąb-
rzeźna. Będzie to nie tylko
okazja do wymiany zawodo-
wych doświadczeń, ale i
udziału w uroczystym otwar-
ciu nowej remizy w Wąbrzeź-
nie. Na maj zaplanowany
został wyjazd 20 słuchaczy
wąbrzeskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Grupa wy-
jedzie 12 maja i spędzi wraz
z mieszkańcami Syke pięć
dni. Mamy również zapro-
szenie do Francji dla ośmio-
osobowej grupy młodzieży –
w wieku 14 – 15 lat, która
udziela się w sporcie. Wraz z
młodzieżą z Syke będą go-
ścić tam od 29 maja do 1
czerwca. Na przełomie paź-
dziernika i listopada bę-
dziemy gościć u siebie grupę
pływaków z Syke. Będzie to
dla nich czas na integrację z

rówieśnikami i na treningi.
Natomiast w listopadzie
2014 r. po raz kolejny w tym
roku odwiedzą nasze miast
burmistrz Suke Suse Laue i
członkowie Koła Przyjaźni
Wąbrzeźno – Syke.

Owocem partnerstwa z
Syke będzie również wizyta
w Wąbrzeźnie grupy Francu-
zów z La Chartre sur le Loir.
Ziarno przyjaźni między tym
miastem a Wąbrzeźnem zos-
tało zasiane w czasie obcho-
dów 40. rocznicy partnerstwa
Syke z La Chartre sur le Loir.
Nasza delegacja uczestni-
czyła w tych obchodach na
zaproszenie Suse Laue. Wi-
zyty delegacji z Francji spo-
dziewamy się pod koniec
marca lub na początku kwiet-
nia 2015 r.

Stałymi akcentami na-
szego partnerstwa stały się
udziały w targach w Barien
oraz wąbrzeskie stoisko na
jarmarku bożonarodzenio-
wym w Syke. Zaproszenia
do udziały w tych inicjaty-
wach zostały również po-
twierdzone przez naszych
przyjaciół. Udział w targach
to okazja do zaprezentowa-
nia walorów naszego miasta,
a akcent wąbrzeski na jar-
marku wiąże się ze wspar-
ciem. Fundusze uzyskane ze
sprzedaży wyrobów świą-
tecznych – wykonanych
przez wąbrzeźnian i miesz-
kańców Syke – członkowie
Koła Przyjaźni Wąbrzeźno –
Syke przekazują każdora-
zowo na cele charytatywne.
W tym roku, środki trafiły do
Wąbrzeskiego Centrum Pro-
filaktyki Terapii i Integracji
Społecznej. Będą wykorzys-
tane – jak poinformowała dy-
rektor Dorota Gumuła – na
dofinansowanie wypoczynku
letniego dzieci.

Plan współpracy na 2014

Delegacja z Syke spędziła w Polsce 3 dni. Zwiedzili Gdańsk i
Sopot. W Wąbrzeźnie odwiedzili strażaków w nowej siedzibie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, dzieci w Przed-
szkolu Miejskim „Bajka” oraz w WCPTiIS.
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UKS Vambresia Worwo  był
gospodarzem dwóch turniejów
piłki ręcznej dziewcząt. Od 11 do
13 kwietnia 2014 roku w hali spor-
towej Gimnazjum nr 1 w Wąbrzeź-
nie  odbyły się półfinał Pucharu
ZPRP w piłce ręcznej dziewcząt
oraz ćwierćfinał Mistrzostw Pol-
ski juniorek młodszych.

Wyniki spotkań:

Drugie miejsca
dla zespołów Vambresii


