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Wiosna przyszła dać nam w darze, 
cały wachlarz  gminnych marzeń.

Wszystko co śliczne i wymarzone, niech 
w gminnym życiu będzie spełnione. 

To wiosna jest impulsem do życia, 
do radosnego duszy odkrycia.

Bo wraz z wiosną święta przyjdą, 
no i z duszy grzechy  wyjdą.  

Serdecznych Świąt Wielkanocnych, 
Otulonych wiosennymi kwiatami

I ciepłym sercem rodzinnym, życzą:
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 

wraz z pracownikami Urzędu 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Michalski wraz z radnymi

Wiersz napisał HK z Silna
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Działalność Fundacji TRYBIK 

W 2016 roku Fundacja TRYBIK 
rozpoczęła realizację kolej-
nego projektu, pt. „Fundacja 
TRYBIK dzieciom”.  W ramach 
tego projektu zorganizowali-
śmy kilka mini-wyjazdów na 
bezpłatne warsztaty, m.in. 
do: Muzeum Żywego Pierni-
ka, Centrum Sztuki Współ-
czesnej i Ogniska Pracy Po-
zaszkolnej „Dom Harcerza” 
w Toruniu.

Celem tego rodzaju wyjaz-
dów jest możliwość pokazania 
najmłodszym „wielkiego świata 
sztuki” oraz wsparcie najmłod-
szych w rozwijaniu talentów ar-
tystycznych, plastycznych i lite-
rackich. Dzieci mieli możliwość 
aktywnego uczestniczenia nie 
tylko w kreatywnych warszta-

tach, mogli również zachwy-
cać się pięknymi fotografiami 
i obrazami podczas zwiedzania 
wystaw.

Do najbardziej trafionych 
zajęć kreatywnych można zali-
czyć warsztaty Teatru Ilustracji, 
w których dzieci brały udział 
w lutym 2017 r.

Za pomocą niezwykłego 
teatru Kamishibai mogłyśmy 
przenieść się w baśniowe, ma-
giczne światy.  Nagle statycz-
ne obrazy ożywały w trakcie 
snucia opowieści, dopełniając 
warstwę literacką przedstawie-
nia. Znane opowieści pojawiały 
się w mniej znanych, ilustrowa-
nych odsłonach, okraszonych 
muzyką na żywo. Były też opo-
wiastki  i udział w krótkich  za-
bawach plastycznych.

Kolejnymi warsztatami, któ-
re dały wiele radości uczestni-
kom, były kreatywne warsztaty 
tworzenia lalek teatralnych. 
Warsztaty inspirowane były  
wystawą ilustracji estońskiej It’s 
always tea-time i bohaterami 
książki Lewis’a Carroll’a Przygo-
dy Alicji w krainie czarów. Każdy 
uczestnik stworzył swoją wła-
sną, piękną teatralną kukiełkę 
z pudełka po herbacie oraz zro-
bił własnoręcznie scenę. Dzieci 
na chwilę zamieniły się w praw-
dziwych aktorów teatralnych. 
Radości nie było końca. Cztery 
godziny aktywnej, kreatywnej 
zabawy upłynęły w mgnieniu 
oka.

Jako Fundacja dostrzegamy, 
że tego rodzaju wyjazdy cie-
szą się ogromnym zaintereso-

waniem wśród najmłodszych. 
Niestety, z uwagi na ograniczo-
ne fundusze liczba osób, które 
mogą uczestniczyć w projekcie 
jest niewielka. Wierzymy, że 
w tym roku ruszymy z projek-
tem ze zwiększoną mocą. Za-
chęcamy tym samym do wspie-
rania naszych działań. 

Wszystkie nasze przedsię-
wzięcia możemy realizować 
tylko przy pomocy firm oraz 
ludzi dobrej woli, którzy wspo-
magają nas finansowo i rzeczo-
wo.  W związku z powyższym 
ośmielam się zwrócić do Pań-
stwa o wsparcie naszego pro-
jektu. Razem możemy więcej.

Dziękuję już teraz za każdy 
gest dobrej woli i życzliwości.

Anita Jankowska

Uczniowie klasy III a Szko-
ły Podstawowej w Osieku 
nad Wisłą wzięli udział 
w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym ,,Mieszkam 
w ciekawym miejscu - baj-
ki i legendy powiatu toruń-
skiego”. Praca plastyczna 
uczennicy  Martyny Woj-
ciechowskiej  została na-
grodzona i wykorzystana 
w książce ,,Bajki i legendy 
powiatu toruńskiego”. 

Na konkurs nadesłano 
1050 prac z 40 szkół w po-
wiecie. W dniu 14 stycznia 
2017 r. w sali koncertowej 
Szkoły Muzycznej w Chełm-
ży odbyło się uroczyste spo-
tkanie wszystkich osób, któ-
re brały udział w konkursie 
plastycznym i zostały wyróż-
nione. W gronie nagrodzo-
nych nie zabrakło uczennicy 
SP w Osieku nad Wisłą Mar-
tyny Wojciechowskiej, któ-
ra przybyła na uroczystość 

wręczenia wraz z rodzicami.
Kolejną uczennicą Szko-

ły Podstawowej w Osieku 
nad Wisłą, której talent pla-
styczny został zauważony 
jest Maja Koś, która zdobyła 
I miejsce egzekwo w kon-

kursie pn. „Ślady olender-
skie w krajobrazie i kulturze” 
realizowanego w ramach 
projektu Olędrzy osadnicy 
znad Wisły. Sąsiedzi bliscy 
i obcy. W dniu 25 listopada 
2016 r. wójt gminy Obrowo  
Andrzej Wieczyński 
i sekretarz gminy Mirosła-
wa Kłosińska uczestniczyli 
w podsumowaniu konkursu 
i wręczeniu nagród, w tym 
także dla Mai Koś. 

Gratulujemy naszym 
uczennicom i życzymy dal-
szych sukcesów. 

Małgorzata Derkowska
Krystyna Ziółkowska
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Plastyczny talent Martyny i Mai 
ze SP w Osieku nad Wisłą
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„EuroWeek”
W dniach 24 - 28 lutego 2017 
r.  40-osobowa grupa uczniów 
z Gimnazjum nr 1 w Obrowie 
wraz z opiekunkami Moniką 
Pawlikowską, Ewą Grelewicz 
i Przemysławem Piotrowskim 
wzięła udział w zorganizo-
wanym przez Europejskie 
Forum Młodzieży obozie 
szkoleniowym „EuroWeek – 
Szkoła Liderów” w Międzygó-
rzu w Kotlinie Kłodzkiej. 

Głównym założeniem pro-
gramu „EuroWeek”, współfi-
nansowanego przez Unię Eu-
ropejską, było doskonalenie 
umiejętności  prowadzenia 
konwersacji w języku angiel-
skim, a także umożliwienie 
młodym ludziom startu w życie 
demokratycznego społeczeń-
stwa współczesnej Europy 
poprzez rozwijanie cenionych 
w dzisiejszym świecie umie-
jętności społecznych: autopre-
zentacji, przewodzenia i pracy 
w zespole.

Codzienne zajęcia, w formie 
interaktywnych warsztatów, 
gier symulacyjnych i praktycz-
nych ćwiczeń, wymagały od 
uczestników sporego wysiłku 
intelektualnego oraz pracy nad 
zadaniami rozwijającymi umie-
jętności społeczne i językowe, 
m.in.: umiejętność dyskusji, 
współpracy, podziału ról i obo-
wiązków, budowania zaufania 
w grupie, dobrej organizacji 
pracy. Warsztaty były prowa-

dzone przez doświadczonych 
wolontariuszy z całego świata, 
m.in.: Etiopii – Hiwi Negash, 
Meksyku – Memo Perez, Kenii 
– Patrick Kimani, Łotwy –Zanis 
Paeglis, Azerbejdżanu –Mir-
nizami Abdulzada, Filipin –Li-
sette Dela Cruz, YUu Wii, Danii 
– Jonas D. Jensen, Indii – Var-
maVaraprasad, Francji – Nico-
las Noah Gauthier, Wietnamu, 
Peru, Gwatemali, Turcji, Białoru-
si i Ukrainy. Prowadzący, wyko-
rzystując prezentacje multime-
dialne bądź krótkie filmy, starali 
się przybliżyć uczestnikom kra-
je, z których pochodzą. Uczyli 
narodowych tańców i piose-
nek. Obóz zakończył się uroczy-
stym rozdaniem certyfikatów.

Ten projekt  był pełen nieza-
pomnianych wrażeń i przeżyć, 
których każdy jej uczestnik nie 
zapomni do końca życia. 

W imieniu wszystkich 
uczestników wyjazdu chcieli-
byśmy podziękować władzom 

gminy na czele z wójtem gmi-
ny Obrowo – p. Andrzejem  
Wieczyńskim za opłacenie 
transportu, co przełożyło się na 
tak liczny udział naszej szkoły 
w warsztatach językowych.

EUROWEEK to program, 
który został zapoczątkowany 
na Ziemi Kłodzkiej już w 1994 
r. przez grupę studentów za-
interesowanych integracją eu-
ropejską, demokracją, działa-
niami społeczno-kulturowymi 
i rozwojem społeczności lokal-
nych.

Pomysłodawcą i głównym  
twórcą tego programu był 
Adam Jaśnikowski, który wraz 
z grupą studentów z Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach 
rozpoczął szkolenia pod na-
zwą Euroweek Szkoła Liderów. 
Szkolenia miały głównie na 
celu integrować i informować 
polskich studentów na temat 
lokalnych i międzynarodowych 
zagadnień poprzez różnorodne 

konferencje i seminaria prowa-
dzone z udziałem polskich pre-
mierów, ministrów, polityków 
różnych opcji, ambasadorów, 
konsulów oraz przedstawicieli  
wielu instytucji prounijnych.

Program Euroweek budził 
coraz większe zainteresowa-
nie, poszerzono więc jego te-
matykę i formy szkolenia, by 
sprostać rosnącej ilości uczest-
ników. Do uczestnictwa w pro-
gramie Euroweek zapraszano 
przede wszystkim studentów 
szkół wyższych. Z czasem Euro-
week objął również swoim pro-
gramem uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych z całej 
Polski.

Od 2011 roku uczestnikami 
programu są również grupy 
młodzieży z różnych krajów eu-
ropejskich.

Przemysław Piotrowski

17 lutego 2017 r. w Zespole 
Szkół w Obrowie odbył się 
międzyszkolny konkurs czy-
telniczy pn. „Czytam i znam”. 
Konkurs miał zasięg powia-
towy i odbywał się pod pa-
tronatem Kujawsko - Pomor-
skiego Kuratora Oświaty. 

To już IX edycja tej cyklicznej 
imprezy. Do tej pory odbywała 
się ona w Toruniu. Gimnazjali-
ści rozwiązali trudne zadania 
testowe, w których wykazy-
wali się świetną umiejętnością 
analizy i interpretacji utworów 
poetyckich. Obrowską szkołę 
reprezentowały cztery trzyoso-
bowe zespoły uczniów gimna-
zjum. Najwięcej punktów zdo-
były zespoły z Gimnazjum nr 9  
w Toruniu, Gimnazjum Dwuję-
zycznego nr 4 w Toruniu i Gim-
nazjum w Czernikowie. Nasi 

reprezentanci, choć nie stanęli 
na podium, z pewnością mają 
powody do zadowolenia, cho-
ciażby dlatego, że w znacznym 
stopniu poszerzyli wiedzę na 
temat polskiej poezji oraz zdo-
byli umiejętności przydatne 
w dalszym kształceniu. Warto 
wspomnieć, że nasi uczniowie 
po raz drugi brali udział w tym 
konkursie, który promuje czy-

telnictwo. Gimnazjum w Obro-
wie reprezentowali: Patrycja 
Chojnicka, Agata Flor, Ignacy 
Gąsiorowski, Julia Gerc, Klaudia 
Gęsicka, Patryk Kozakiewicz, 
Klaudia Łazińska, Paulina Mu-
rawka, Klaudia Nawrot,  Laura 
Pniewska, Wiktoria Prus i Mate-
usz Stępniewski.

Przybyli na konkurs wraz 
z uczniami nauczyciele – opie-

kunowie byli pod wrażeniem 
organizacji i przebiegu kon-
kursu, lecz przede wszystkim 
byli zachwyceni wspaniałą at-
mosferą i gościnnością szkoły 
w Obrowie.  Nad przebiegiem 
całości czuwali nauczyciele Jo-
anna Karczewska i Przemysław 
Piotrowski.

Joanna Karczewska

„Liryka, liryka tkliwa dynamika”
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Od  30 stycznia do 10 lutego 
2017 r. w Osieckim Klubie 
Kultury odbywały się zajęcia 
z okazji ferii zimowych.  Pod-
czas dwutygodniowych ferii 
dzieci spędzały swój wolny 
czas na zajęciach  plastyczno 
- technicznych. 

W trakcie zajęć najmłodsi 
mieszkańcy lepiły piękne ozdo-
by z masy porcelanowej, robi-
ły kwiaty „dmuchawce”, które 

później własnoręcznie malo-
wały. Dzieci wykonały również 
kartki metodą scrapbookingo-
wą z okazji Walentynek, serca 
drewniane wykonane metodą 
decoupage, wazony oraz serca 
metodą sznurkową.

Młodzieży i dzieciom gratu-
luję talentu i zapału do twór-
czej pracy.

Animator kultury
Emilia Zakrzewska

Ferie na wesoło

Kilka spotkań w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Obrowie 
upłynęło na projektowaniu 
i wykonaniu   kartek walen-
tynkowych, wielkanocnych 
i okolicznościowych. Powsta-
ło wiele pięknych, autorskich 
prac, które na pewno uczeszą 
adresatów. Zajęcia prowadzi 
Barbara Mońko-Juraszek, 
która jednocześnie jest pre-
zesem Fundacji TRYBIK.

Część kartek Panie przeka-

zały dla fundacji, która dochód 
z ich sprzedaży przeznaczy na 
materiały plastyczne na zajęcia 
z dziećmi, a pozostałą kwotę 
na słodki upominek od tzw. za-
jączka dla dzieci z gminy Obro-
wo i Lubicz. 

Zachęcamy do zakupu kar-
tek, a jednocześnie wsparcia 
naszych szlachetnych zamie-
rzeń.

GOK współpracuje z Funda-
cją TRYBIK od samego począt-
ku, ponieważ cel naszych dzia-

łań jest spójny i nastawiony na 
rozwijanie ukrytych talentów, 
pokazanie alternatywy spędza-
nia wolnego czasu przed tele-
wizorem na aktywne spotkania 
w życiu lokalnej społeczności, 
warsztatach kreatywno-pla-
stycznych, zajęciach rucho-
wych. Cieszymy się, że możemy 
przyczyniać się do czynienia 
dobra. 

Pani Basia, za moim po-
średnictwem, dziękuje wszyst-
kim Paniom uczestniczącym 

w warsztatach  za okazywaną 
życzliwość, wysoką kulturę oso-
bistą, zaangażowanie, co ma 
niewątpliwie wpływ na wspa-
niałą atmosferę podczas zajęć. 
Dziękuje również za wsparcie 
działań fundacyjnych.

- Aż chce się żyć – mówi in-
struktorka. Dobro jest nieznisz-
czalne.

Anna Strzelecka
kierownik GOK w Obrowie

Karty, kartki, karteczki...

17 stycznia 2017 r. Pan  
Wojciech Ludkiewicz, po 22 
latach pracy w Urzędzie Gmi-
ny w Obrowie i ponad 43-let-
nim stażem pracy budow-
lańca i inspektora nadzoru 
przeszedł na zasłużoną eme-
ryturę. 

Tradycyjnie, osoby które 
wkraczają na nową drogę życia 
emeryta, pragną się pożegnać 
z koleżankami i kolegami z pracy. 
Tak też było w przypadku kolegi 
Wojtka, który zrobił wszystkim 

urzędnikom miłą i niepowta-
rzalną niespodziankę, zaprasza-
jąc nas na wspólną biesiadę. Nie 
zabrakło życzeń i prezentów dla 
emeryta, a także skeczów i tań-
ców oraz pamiątkowych zdjęć 
i wspomnień, których nie było 
końca.

Życzymy naszemu „młode-
mu” emerytowi dużo zdrowia, 
sowitej emerytury i samych ra-
dosnych chwil na nowej drodze 
życia.

Koleżanki i koledzy z UG Obrowo

Święto Pana Wojtka
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Rozstrzygnięto konkurs plastyczny 
na „NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ 

BOŻONARODZENIOWĄ”

W Gminnym Ośrodku 
Kultury w Obrowie od-
był konkurs plastycz-
ny na „Najpiękniejszą 
Kartkę Bożonarodze-
niową”, który przezna-
czony był dzieci do lat 
6 oraz uczniów szkół 
podstawowych klas 
I-VI.

Wpłynęło 120 prac z  
wszystkich szkół  pod-
stawowych i przedszkoli 
z terenu gminy Obrowo.

Jury oceniło wszyst-
kie prace według nastę-
pujących kryteriów:

• samodzielność wy-
konania

• oryginalność pomy-
słu

• stopnień trudność 
(odpowiedni do wieku 
autora pracy).

Dnia 12 grudnia 2016 
roku spośród wszystkich 
prac komisja w składzie: 
Anna Strzelecka, Barba-
ra Mońko-Juraszek, Pau-

lina Florkowska i Miro-
sława Kłosińska wyłoniła 
zwycięzców konkursu, 
którzy wykonali najcie-
kawsze prace:

I kategoria dzieci do 
6 lat:

• I miejsce – Aleksan-
dra Stanewicz (ZS Obro-
wo)

• II miejsce – Kacper 
Trzciński (SP Łążyn II)

• III miejsce – Julia 
Kłosowska (SP Dobrze-

jewice)

Wyróżnienia:
• Nikodem Bokałło 

(ZS Brzozówka)
• Agata Stawska (SP 

Zębowo)
• Tymon Mazurkie-

wicz (SP Osiek nad Wisłą)

II kategoria klasy I-III
• I miejsce – Zuzanna 

Rybińska (SP Osiek nad 
Wisłą)

• II miejsce – Roma 
Murawska (ZS Brzozów-
ka)

• II miejsce – Micha-
lina Kaźmierkiewicz (SP 
Zębowo)

Wyróżnienia:
• Karolina Łepska (ZS 

Obrowo)
• Zofia Tomaszewska 

(SP Dobrzejewice)
• Milena Budna (SP 

Łążyn II)

III kategoria klasy IV-
-VI

• I miejsce – Kalina Śli-
wińska (ZS Obrowo)

• II miejsce – Natalia 
Kalinowska (ZS Brzo-
zówka)

• III miejsce – Marce-
lina Janicka (SP Łążyn II)

Wyróżnienia:
• Gosia Lesińska (SP 

Dobrzejewice)
• Dominika Chojnicka 

(SP Łążyn II)

Nagrodzone i wyróż-
nione dzieci otrzyma-
ły dyplomy i nagrody 
rzeczowe, które zostały 
wręczone przez wójta 
gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego w dniu 
19 grudnia 2016 roku 
w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Obrowie. Na-
tomiast dzieci, które 
brały udział w konkursie, 
a nie udało im się zdo-
być nagrody lub wyróż-
nienia otrzymały drobne 
upominki.

Wszystkim dzieciom 
gratulujemy i życzymy 
sukcesów w kolejnych 
konkursach.

Anna Strzelecka 

Szkoła Podstawowa  
w Łążynie II bierze udział 
w ogólnopolskim projek-
cie „Cyfrowobezpieczni.pl”. 
Podstawowym elementem 
cyfrowego bezpieczeństwa 
w szkołach jest wiedza i świa-
domość uczniów oraz na-
uczycieli i rodziców na temat 
możliwych zagrożeń i ryzyka 
związanego z korzystaniem 
z Internetu i nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych. 

Realizując ten projekt 
i uczestnicząc w konkursie za-
prosiliśmy do szkoły trenera 
z Centrum Rozwoju Edukacji 
i Kompetencji INVESIS Polska. 
Warsztaty prowadzone były 
w naszej szkole w dniu 9 mar-
ca 2017 r. Tematem była profi-

laktyka zagrożeń związanych 
z użytkowaniem Internetu – 
siecioholizm, cyberprzemoc 
i cyberbulling. W warsztatach 
brali udział wszyscy uczniowie 
klas I – VI. W trakcie prac wyko-
rzystane były różnorodne me-
tody pracy z uczniami, przede 
wszystkim metody aktywizu-
jące tak, aby czynnie uczestni-
czyli w zajęciach i dzięki temu 
łatwiej przyswajali przekazy-
wane informacje. 

Warsztaty profilaktyczne 
mogliśmy zrealizować dzięki 
uprzejmości  i hojności Urzędu 
Gminy Obrowo, który w pełni 
pokrył ich koszt. Bardzo dzię-
kujemy. 

Hanna Kłosowska

Cyfrowobezpieczni.pl
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18 lutego 2017 r. na hali sportowej ZS 
w Obrowie  odbył się  Turniej Karate 
Tradycyjnego, Karate Shotokan i WKF 
pod nazwą „Awar Cup“ . Był to turniej 
kontrolny dzieci, młodzików, juniorów 
młodszych i juniorów  Akademickiego 
Klubu Karate Tradycyjnego, MKS Cheł-
mża, Toruńskiego Klubu Karate - Do Ro-
nin sekcja Brzozówka i Akademii Karate 
Budo z Obrowa.

Startowało ponad 150 zawodników  i za-
wodniczek.

Zawody zorganizowane zostały przez 
AKT Budo z Obrowa przy wsparciu finanso-
wym Urzędu Gminy w Obrowie i Starostwa 
Powiatowego w Toruniu.

Zwycięzcy turnieju reprezentować będą 
w 2017 roku swoje kluby i regiony na licz-
nych imprezach regionalnych, ogólnopol-
skich i międzynarodowych.

Nagrody i pamiątkowe medale wręcza-
li Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
i Starosta Powiatu Toruńskiego Pan Miro-
sław Graczyk.

„Awar Cup” w Obrowie

Naszym celem jest stworzenie miejsca 
gdzie największą wartością jest dziecko. 
Oprócz rodzinnej atmosfery i zabawy, in-
tegralnie powiązane zadania z różnych 
obszarów edukacji efektywnie i sku-
tecznie będą stymulować ogólny rozwój 
każdego dziecka, bo przecież przed-
szkole to właśnie początek edukacyjnej 
drogi. Warto, by miała ona podstawę 
z solidnych fundamentów. 

Pamiętajmy również, że szczęśliwy czło-
wiek to taki, który ma swoje pasje, coś co 
pozwala mu się spełniać, być kimś wyjąt-
kowym. Dlatego rolą rodziców jest pomóc 
małemu człowiekowi odszukać tę pasję. 
Może będzie chciał tańczyć, malować, 
a może znajomość języków obcych otwo-
rzy mu okno na świat.

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

1.03.2017 r. rozpoczynają się zapisy dzieci 

do przedszkola na nowy rok szkolny. Po-
trwają do 31.03.2017 r. Karty zapisu dziecka 
można pobrać w godz. 8:00 - 15:00. Wypeł-
nione należy dostarczyć do przedszkola do 
sekretariatu szkoły. Do przedszkola przyj-
mowane są dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Nasze przedszkole oferuje: zajęcia ta-
neczne oraz terapie logopedyczną. Zasta-
nawiasz się dlaczego warto wybrać nasze 
przedszkole? Oferujemy:

• ciepłą, przyjazną atmosferę,
• ciekawe zajęcia edukacyjne, nauka 

przez działanie i eksperymenty,
• serdeczną i wykwalifikowaną kadrę na-

uczycielską,
• wzbogacanie zajęć o metody Marii 

Montessori, pedagogiki zabawy Klanzy 
i metodę projektu,

• zaproszenie do współpracy rodziców 
(warsztaty, zajęcia otwarte).

Paulina Grabowska

Zapraszamy do przyjaznego Dzieciom i Rodzicom 
Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

28 stycznia 2017 r. w Gimna-
zjum nr 4 we Włocławku od-
był się Finał Konkursu Przed-
miotowego z Chemii dla 
uczniów gimnazjów w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim, w którym uczestniczyła 
Oliwia Gregorowicz z klasy III 
a Gimnazjum nr 2 w Dobrze-
jewicach.

Wynik Oliwii jest fantastycz-
ny, uzyskała 39 punktów na 40 
możliwych do zdobycia, co sta-
nowi 97,5 %.

Uczennicę do Konkursu 
przygotowywał p. Janusz Iwań-
ski - nauczyciel chemii, dyrek-
tor Zespołu Szkół Gimnazjum 
i LO w Dobrzejewicach. Należy 

podkreślić, że p. dyrektor do tej 
pory w latach 2005-2017 wy-
chował 20 laureatów i 8 finali-
stów Konkursu Przedmiotowe-
go z Chemii oraz 8 laureatów 
Konkursu z Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym.

Gratulacje dla uczenni-
cy, opiekuna oraz rodziców  
Oliwii, którzy mocno przeżywa-
li udział córki w konkursie.

    
Ewelina Kurzyńska

Wielki sukces Oliwii z gimnazjum 
w Dobrzejewicach
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Z inicjatywy księdza  
Rafała Bogusa w dniu 25 lute-
go 2017 r. w remizie strażac-
kiej w Osieku nad Wisłą odbył 
się I Bal Charytatywny. Uzbie-
rane środki pieniężne m. in. 
z przeprowadzonych podczas 
balu licytacji w łącznej kwo-
cie 6 tysięcy złotych zostały 
przekazane na rehabilitację 
siedemnastoletniego Jakuba 
Cymra, który jest w śpiączce.

Na balu bawiło się ponad 
100 osób, w tym pomysło-
dawca - proboszcz osieckiej 

parafii Rafał Bogus. Muzycy 
w składzie organista - Leszek  
Czenkusz wraz z kolegami:  Ka-
rolem Kosikiem oraz Wiesławem  
Mekką zapewnili wszystkim 
doskonałą ucztę dla ducha 
i ucha, dopasowując muzykę 
dla każdego, podkreśla Ewelina 
Mytlewska.

Bal trwał prawie do rana, 
a podczas wspólnej zabawy, 
której przyświecał szczytny cel, 
ludzie poznawali siebie nawza-
jem i integrowali się. 

Była to wspaniała inicjaty-
wa, która miejmy nadzieję, na 

stałe wpisze się w działalność 
osieckiej parafii i dzięki dobroci 
serc ludzkich przyniesie wiele 
radości nie tylko uczestnikom 
kolejnych charytatywnych bali, 
ale także parafianom którzy po-
trzebują pomocy, podkreślali 
zgodnie ksiądz proboszcz Rafał 
Bogus i uczestnicy zabawy. 

W imieniu księdza osiec-
kiej parafii składamy serdecz-
ne podziękowania za po-
moc w przygotowaniu I Balu 
Charytatywnego: sołtysowi 
Tomaszowi Wieczyńskiemu, 
prezesowi OSP dh Mariano-

wi Wojciechowskiemu, ko-
mendantowi OSP dh Pawłowi 
Kwiatkowskiemu, dh OSP i lo-
kalnemu społecznikowi Krzysz-
tofowi Balewskiemu oraz pa-
niom: Marcie Wojciechowskiej, 
Agnieszce Wojciechowskiej 
i Sylwii Rumińskiej.

W imieniu rodziny  
Jakuba, dziękujemy wszyst-
kim za otwarte serca i okaza-
ną pomoc finansową, która na 
pewno przyda się w leczeniu 
chłopca.

Marzena Słupczewska

I  Parafialny Bal Charytatywny 
w Osieku nad Wisłą
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Orszak Trzech Króli 
w Osieku nad Wisłą

6 stycznia 2017 r., po raz 
pierwszy w gminie Obrowo, 
wyruszył ulicami Osieka nad 
Wisłą, Orszak Trzech Króli. 
Była to inicjatywa probosz-
cza parafii p.w. Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa w Osie-
ku nad Wisłą, księdza Rafała 
Bogusa. 

W rolę królów wcielili się: 
Lech Doroch (Kacper), Kazi-
mierz Musiałowski (Melchior) 
i Mariusz Słupczewski (Balta-
zar), którzy dostojnie przeje-
chali konną bryczką ulicami 
Osieka. Za nimi, pomimo wiel-
kiego mrozu ruszyli miesz-
kańcy naszej parafii. Każdy 
uczestnik otrzymał koronę oraz 

śpiewnik z kolędami. W uroczy-
stość włączył się również wójt 
Andrzej Wieczyński oraz radni. 
Na akordeonie przygrywał or-
ganista - Leszek Czenkusz. Ko-
lędy śpiewali wszyscy uczest-
nicy orszaku, biorąc przykład 
z zespołu „Katharsis”. Po po-
wrocie, można było rozgrzać 
się pyszną i gorącą grochów-

ką, przygotowaną przez panie 
z Osieka. Oczywiście nie zabra-
kło również strażaków z OSP 
Osiek nad Wisłą, którzy służyli 
swoją pomocą. Mamy nadzieję, 
że ta zapoczątkowana tradycja 
wpisze się na stałe w kalendarz 
osieckiej parafii.

Ewelina Mytlewska
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Karnawał to wyjątkowy czas 
dla naszych milusińskich. 
Bal Karnawałowy – Bal Prze-
bierańców jest atrakcyjną 
i bardzo lubianą przez dzieci 
formą rozrywki, dostarcza im 
wielu przeżyć, radości i zado-
wolenia.

W Szkole Podstawowej 
w Łążynie II odbył się taki bal 16 
stycznia 2017 r., podczas które-
go najmłodsi i ci nieco starsi 
mieli możliwość wspólnej zaba-
wy. Ideą Balu Karnawałowego 
była szeroko rozumiana inte-
gracja. Pomysłowość rodziców 

nie miała granic. Przygotowali 
oni dla swoich pociech ciekawe 
stroje karnawałowe. Tego dnia 
szkoła zamieniła się w magicz-
ną krainę pełną księżniczek, pi-
ratów, super bohaterów, ryce-
rzy i innych bajkowych postaci. 

Pracownicy szkoły postarali 
się, aby tego dnia hol wyglądał 
nadzwyczajnie, a wyjątkowy 
wystrój od razu wprowadził nas 
w atmosferę zachęcającą do 
zabawy, dodaje dyrektor szkoły 
Hanna Affelt.

Szaloną zabawę przy 
muzyce zapewnił nam wo-
dzirej „Bano show”. Dzieci 

z zaangażowaniem śpiewały 
znane wszystkim przeboje. 
Wielką atrakcją podczas balu 
był konkurs z dmuchanymi ba-
nanami. Zabawy, humoru i ra-

dości było, co niemiara. Na ko-
niec wszyscy uczestnicy zabaw 
zostali nagrodzeni oklaskami.

Szkoda, że następny Bal Kar-
nawałowy dopiero za rok…

„W karnawale 
same bale”

25 stycznia 2017 r., jak co roku 
w Przedszkolu przy Szkole 
Podstawowej im. M. Koper-
nika w Łążynie II,  zorgani-
zowana została uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziad-
ka. Święta te mają w Polsce 
tradycję liczącą ponad pół 
wieku, pojawiły się bowiem 
w naszych kalendarzach już 
w latach 60. ubiegłego wieku 
i na stałe weszły w nasze ka-

lendarze. Są to Święta, któ-
re dają naszym najbliższym 
wiele ciepła, radości i miłości, 
wnukowie mogą okazać swój 
szacunek.

W tym dniu dzieci zaprosiły 
kochane babcie i dziadków na 
specjalny program artystyczny. 
Niejednej babci i dziadkowi, 
łezka kręciła się w oku. To był 
naprawdę wyjątkowy dzień, pe-

łen uśmiechu, radości i dumy. 
Szczęśliwe i rozpromienione 
twarze babć i dziadków po raz 
kolejny ukazały nam, jak ważne 
są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami.

Po części oficjalnej nieco-
dzienni goście zostali zapro-
szeni na herbatę i słodki po-
częstunek. A na koniec tego 
wyjątkowego dnia dzieci wrę-
czyły swoim ukochanym bab-

ciom i dziadkom własnoręcznie 

przygotowane upominki. 

Mamy nadzieję, że ten dzień 

na długo pozostanie w pamięci 

zarówno dzieci jak i dziadków! 

Paulina Grabowska 

Marlena Bogusz

Dzień babci i dziadka w Łążynie II!

14 stycznia o godz. 18.00 w ko-
ściele parafialnym w Osieku 
nad Wisłą odbył się KONCERT 
NOWOROCZNY w wykonaniu 
Orkiestry Wojskowej z Toru-
nia, pod batutą starszego ka-
prala, Kamila Lewandowskie-
go. Orkiestrze towarzyszyła 
solistka, pani Anna Konopka. 
Koncert poprowadziła na-
uczycielka Szkoły Muzycznej, 

pani Agata Ciechacka. 
Ten niezwykły, wspaniały 

koncert to prawdziwa uczta dla 
mieszkańców nie tylko Osie-
ka nad Wisłą, ale całej gminy 
Obrowo, a w szczególności dla 
uczniów Publicznej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą. Warto wspomnieć, że 
dyrygent orkiestry jest również 
nauczycielem w klasie klarnetu 

w powyższej szkole. 
Podczas koncertu nowo-

rocznego usłyszeliśmy nie tylko 
tradycyjne polskie i światowe 
kolędy oraz utwory świąteczne, 
ale także karnawałowe przebo-
je, między innymi  „Mambo Ita-
liano”. Pojawiły się również hity 
polskiej muzyki filmowej. Nie 
lada gratką dla dzieci była  „wią-
zanka”  z filmów Disney’a. 

Serdecznie dziękujemy Or-
kiestrze Wojskowej z Torunia 
za wspaniały koncert, a księdzu 
proboszczowi Rafałowi Boguso-
wi za zaproszenie muzyków do 
naszej świątyni. Podziękowa-
nia składamy również wójtowi 
Andrzejowi Wieczyńskiemu za 
zapewnienie orkiestrze trans-
portu.

Ewelina Mytlewska

Koncert noworoczny w Osieku nad Wisłą
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Delegacja chińczyków 
na terenie gminy Obrowo

Wójt Gminy Obrowo informu-
je, iż w związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 16 grud-
nia 2016 r. o zmianie ustawy 
o ochronie przyrody i ustawy 
o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
2249) od 1 stycznia 2017 r. 
nie jest wymagane uzyskanie 
zezwolenia właściwego orga-
nu na usunięcie:

• drzew lub krzewów, któ-
re rosną na nieruchomościach 
stanowiących własność osób 
fizycznych i są usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej;

• krzewu albo krzewów 
rosnących w skupisku, o po-
wierzchni do 25 m2;

• drzew, których obwód pnia 
na wysokości 130 cm nie prze-
kracza:

a) 100 cm - w przypadku to-
poli, wierzb, kasztanowca zwy-
czajnego, klonu jesionolistne-
go, klonu srebrzystego, robinii 
akacjowej oraz platanu klono-
listnego;

b) 50 cm - w przypadku po-

zostałych gatunków drzew, 
w związku z prowadzoną dzia-
łalnością gospodarczą,

• drzew lub krzewów usu-
wanych w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.

Powyższe zwolnienia nie 
obowiązują w stosunku do:

• drzew będących pomnika-
mi przyrody,

• zadrzewień śródpolnych, 
przydrożnych i nadwodnych,

• w parku krajobrazowym,
• na obszarze chronionego 

krajobrazu,
• drzew objętych ochroną 

konserwatora zabytków.
Więcej informacji znajdzie-

cie Państwo w Internecie pod 
adresami:

https://www.mos.gov.pl/
aktualnosci/szczegoly/news/
usuwanie-drzew-i-krzewow-
-odpowiedzi-na-najczesciej-za-
dawane-pytania/

http://www.rp.pl/Ustroj-i-
-kompetencje/301209942-Usu-
w a n i e - d r z e w - i - k r z e w o w -
- - - p y t a n i a - i - o d p o w i e d z i .
html#ap-1 

http://dziennikustaw.gov.pl/
DU/2016/2249/1

W dniach 19-21 marca 2017 r. 
na terenie gminy Obrowo go-
ściła delegacja z Chin, współ-

pracująca z firmą z Kawęczy-
na, której właścicielem jest 
Patryk Stasiuk, zajmujący się 

sprzedażą m. in. miedzianych 
kształtek hydraulicznych pro-
dukowanych w Chinach.

Delegacja z Chin odwiedziła 
także Urząd Gminy w Obrowie, 
poznając trochę historię i go-
spodarkę gminy oraz możliwo-
ści inwestowania, które przed-

stawił wójt Andrzej Wieczyński. 
Gości bardzo zachwyciły tereny 
leśne, a także dziczyzna, którą 
mogli skosztować w Dagle-
zjowym Dworze w Sąsiecznie, 
gdzie zagraniczni goście noco-
wali.

Marzena Słupczewska

3 marca 2017 r. Zespół Szkół 
w Dobrzejewicach odwiedzi-
ło dwóch nauczycieli z Ängel-
holm w Szwecji, a mianowicie: 
Elvin Smajic i Stefan Nilssen. 
Spotkali się oni z dyrektorem 
szkoły - Panem Januszem 
Iwańskim oraz uczniami 
szkoły. Podczas spotkania 
opowiedzieli o funkcjonowa-
niu ich szkoły, systemie edu-
kacji w ich kraju. Uczniowie 
mieli okazję zadać gościom 
pytania dotyczące interesu-
jących ich zagadnień.

Głównym powodem wizyty 
gości ze Szwecji były przygo-
towania do realizacji dwóch 
wspólnych projektów. Celem 
pierwszego z nich (Erasmus+ 
KA1) jest obserwacja pracy na-

uczycieli w różnych szkołach 
europejskich. ZS w Dobrzejewi-
cach został wybrany do udziału 
w tym programie ze względu 
na wysokie wyniki polskich 
uczniów w testach PISA oraz 
bardzo dobre wyniki uczniów 
tej placówki. Drugi projekt (Era-
smus+ KA2) zakłada doskona-
lenie kluczowych umiejętności 
uczniów oraz wypracowanie 
skutecznych metod nauczania 
poprzez połączenie tradycyj-
nych i nowoczesnych technik.

Warto też podkreślić, że 
w listopadzie 2016 r. Gim-

nazjum w Zespole Szkół im. 
Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Dobrzejewi-
cach otrzymało Europejską 
Odznakę Jakości eTwinning 
za pracę w projekcie "No Ene-
mies Violence - Equal Rights". 
Praca nauczycieli oraz wszyst-
kich uczniów szkoły biorących 
udział w projekcie została oce-
niona jako reprezentująca naj-
wyższy europejski poziom. Jest 
to kolejny prestiżowy certyfi-
kat, który wyróżnia gimnazjum 
z Dobrzejewic w Europie.

Poszczególne etapy reali-

zacji projektu oraz jego efekty 
zostały zaprezentowane na Eu-
ropejskim Portalu: www.etwin-
ning.net oraz w specjalnej 
edycji albumu promującego  
eTwinning w kraju naszego ko-
ordynatora - Słowacji. Wszyscy 
uczniowie otrzymali imienne 
certyfikaty od nauczycieli ję-
zyka angielskiego (p. M. Staw-
skiej, p. A. Ewertowskiej, p. G. 
Szulca) prowadzących zajęcia 
w latach 2013 - 2016. 

Aneta Dobrzyńska

Wizyta 
nauczycieli 
ze Szwecji

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody
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21 stycznia 2017 r. Ochotni-
cza Straż Pożarna w Kawęczy-
nie, Radna Gminy Obrowo, 
Sołtys wsi wraz z Radą Sołec-
ką zorganizowali dla dzieci 
w Kawęczynie wielką karna-
wałową zabawę. Najpierw 
"Osiecka Grupa Teatralno-
-Wokalna" pod kierownic-
twem pani Eweliny Mytlew-
skiej przedstawiła baśń pt. 
"Zabawa w Śpiącą Królewnę". 

Był to niezapomniany wy-

stęp, pełen humoru i radości, 
który na długo zapadnie w na-
szej pamięci, podkreślali starsi 
i młodsi widzowie, bijąc brawa 
na bis. 

W dalszej części, odbyła się 
zabawa dla najmłodszych. Wy-
brano króla i królową balu, były 
konkursu, gry, zabawy i nagro-
dy. Animatorem wszystkich 
zabaw z dziećmi była Emilia 
Kokot, nauczycielka mieszkają-
ca w Kawęczynie. Szczególnym 
gościem wieczoru był Święty 

Mikołaj, który obdarował dzieci  
słodkościami. 

Po szaleństwach zabaw i gier 
dzieci i dorośli mogli posilić się 
ciepłym posiłkiem przygoto-
wanym przez organizatorów.

Imprezę uświetnił muzyk 
Andrzej Gęsicki. 

Dziękujemy Panu Wójtowi 
gminy Obrowo Andrzejowi 
Wieczyńskiemu, Pani Sekretarz 
Mirosławie Kłosińskiej, którzy 
nigdy nie odmówili pomocy, 
zawsze są obecni na wszystkich 

spotkaniach i swoją życzliwo-
ścią oraz wsparciem zachęca-
ją nas do działania na rzecz 
naszych małych społeczności 
lokalnych. Serdeczne podzię-
kowania składamy na ręce 
wszystkich, którzy przyczynili 
się do zorganizowania tej im-
prezy.

Maria Lewandowska

Bal karnawałowy w Kawęczynie

Dzień Kobiet w Teatrze 
Lalek „Baj Pomorski”
8 marca 2017 r. 47 – oso-
bowa grupa z gminy Obro-
wo pojechała do „Baju Po-
morskiego” na spektakl dla 
młodzieży i dorosłych, pt. 
„Zagryziakowie”. Z oferty 
teatru skorzystały:  K.G.W. 
Stajenczynki, K.G.W. Osiek 
nad Wisłą, OSIECKA GRU-
PA TEATRALNO-WOKALNA, 
„Kawęczynianki”, ks. Rafał 
Bogus, sołtys Osieka Tomasz 
Wieczyński z małżonką oraz 
inne osoby prywatne. 

„Zagryziakowie” to spektakl 

komediowy, który jest jak krzy-
we zwierciadło. Pokazuje ste-
reotypy rodzinnych relacji, brak 
komunikacji, powierzchow-
ność zachowań. 

  Przy wejściu na widow-
nię, wszystkie panie otrzymały 
kwiatek z okazji Dnia Kobiet. 
Po spektaklu odbyło się rów-
nież losowanie kosmetyków 
dla trzech osób. Z naszej gru-
py dwie panie miały szczęście 
i otrzymały upominki.

   Grupa była bardzo zado-
wolona z wyjazdu do teatru. 
Dziękujemy „Bajowi” za spek-

takl, który nas rozbawił i po-
zwolił się zrelaksować.

Serdeczne podziękowa-
nia składamy panu wójtowi  
Andrzejowi Wieczyńskiemu 
oraz  pani sekretarz Mirosławie 

Kłosińskiej za pomoc oraz za-
pewnienie transportu dla gru-
py.

Ewelina Mytlewska
fot. Piotr Frąckiewicz
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Bale karnawałowe w gm. Obrowo

Na terenie gminy Obrowo w karnawale 2017 r. sporo się działo. Przedstawiamy fotorelację z Balu Choinkowego dla osób niepełno-
sprawnych oraz Balu Karnawałowego Klubu seniora Sami-Swoi  z Obrowa. 

10 marca 2017 r. w Młodzieżowym 
Domu Kultury w Toruniu odbył się pół-
finał  XXXII Konkursu Recytatorskiego, 
„WIERSZE, KTÓRE LUBIMY”. Gimnazjum 
w Obrowie reprezentowały dwie uczen-
nice Martyna Foksińska oraz Zuzanna 
Mytlewska. Obie zakwalifikowały się do 
FINAŁU, który odbędzie się w maju.

W dniach 13-16 marca 2017 r. w Teatrze 
Lalek „Baj Pomorski” odbył się XIV Konkurs 
Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Mło-
dzieży. Uczestnicy przyjechali z całego 

województwa. Młodzi artyści mogli zapre-
zentować się na deskach teatru, na profe-
sjonalnej scenie. Jest to dla nich ogromne 
wyróżnienie i zaszczyt. Poziom konkur-
su był naprawdę wysoki. Gminę Obrowo 
oraz Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą re-
prezentowali:  Alicja Woźny (kat. 6-7 lat), 
Zofia Prus (kat. klasy II-III), Jan Mytlewski 
(kat. II-III), Amelia Kwintera (kat. IV-VI), Mi-
łosz Bach (kat. IV-VI), Martyna Foksińska 
(Gim. w Obrowie), Oliwia Kowalska (Gim. 
w Obrowie), Zuzanna Mytlewska (Gim. 
w Obrowie).

Udało się nam zdobyć dwa WYRÓŻNIE-
NIA: Zofii Prus za interpretację „Kopciuszka” 
Jana Brzechwy oraz Zuzannie Mytlewskiej 
za interpretację „Powrotu Superkurczaka” 
Eweliny Mytlewskiej.

Dziękuję dzieciom i młodzieży za zaan-
gażowanie w przygotowanie się do tego 
wymagającego konkursu. Uczestnicząc 
w nim, zdobywamy doświadczenie i oby-
cie ze sceną.

Ewelina Mytlewska

Sukces teatralny i recytatorski
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Przygotowania zawodników UKS Kometa Obrowo do sezonu
W trakcie ferii młodzi kolarze wraz z Aka-
demią Michała Kwiatkowskiego - Coper-
nicus uczestniczyli w obozie treningo-
wym w Lidzbarku Welskim. Śnieg i mróz 
nie przeszkadzał zawodnikom w realiza-
cji treningów rowerowych. 

Budowanie formy przed sezonem to tak-
że szlifowanie techniki jazdy na rowerze, 
a do tego służyły wyjazdy naszych najlep-
szych zawodników na tor kolarski w Prusz-
kowie. Należy podkreślić, że taki szeroki 
zakres działań szkoleniowych był możliwy 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Obrowie. 
Pierwszy start naszych podopiecznych pla-
nowany jest na 1 kwietnia 2017 r. w ramach 
Wojewódzkich Mistrzostw w Kolarstwie 
Przełajowym w Cierpicach.

Andrzej Kiejnowski

Niemal 60 zawodników wystartowało 
26 lutego 2017 r. w Biegu Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”, 
który odbył się po raz pierwszy w pod-
toruńskiej  Brzozówce. Nagłe załamanie 
pogody pogorszyło warunki na  trasie,  
ale nie zniechęciło to biegaczy do udzia-
łu w zawodach i ukończeniu biegu.

Zawodnicy stanęli do walki na dystansie 
honorowym 1963 metrów oraz dystansie 
głównym 5000 metrów.

Na dystansie honorowym na podium 
stanęli:

Bartosz Białobłocki (Dobrzejewice – SP 
Dobrzejewice) – 08:46,5 min

Mateusz Krajewski (Brzozówka – ZS Do-
brzejewice) – 08:52,5 min

Bartosz Ciechacki (Głogowo) – 10:11,1 
min.

Natomiast na dystansie  głównym  za-
cięta  walka  wśród  mężczyzn toczyła się 

od samego  startu. Niemal 75% dystansu 
na pozycji lidera pokonał zawodnik z Ukra-
iny Volodymir  Koniaiev, który na ostatnim 
kilometrze musiał uznać wyższość za-
wodników z Torunia: Wojciecha Świderka 
i Artura Żeliszczaka. Ostatecznie podium 
wśród mężczyzn wyglądało następująco:

Wojciech Świderek (Toruń – ZS Dobrze-
jewice) – 17:50,2 min

Artur Żeliszczak (Toruń – Nadaktywni) 
– 17:52,2

Volodymir Koniaiev (Ukraina – Run 
Bydgoszcz) – 18:17,9 min

Wśród  pań  rywalizacja przebiegła jak-
by spokojniej. Nie dochodziło do gwał-
townych przetasowań. Ukształtowana od 
startu kolejność zawodniczek wypełniła 
z czasem wszystkie stopnie podium:

Marlena Lewandowska (Toruń – Tru-
chcik Łubianka) – 23:24,1

Natalia Próchniak (Toruń- AKPB Mar-
mel Toruń) – 24:18,7

Anna Kaczorowska Anna (Toruń – Par-

krun Toruń) – 24:59,0.

W trakcie biegu przeprowadzono zbiór-
kę datków na rehabilitację i protezowa-
nie Bartka Orzechowskiego. Organizator 
biegu, stowarzyszenie Marmel jest jed-
nocześnie inicjatorem  zbiórki publicznej 
w ramach akcji "Biegnę, żeby Bartek mógł 
biegać".

Zdjęcia wykonali: Krzysztof Lewandow-
ski, Jan Chmielewski

Więcej informacji w internecie:
http://marmel-torun.
pl/2017/02/26/402/#more-402
https://www.facebook.com/Stowarzysze-
nie-Marmel-1229296383795391/?fref=nf
http://www.naszmaraton.pl

Piotr Marach
Stowarzyszenie MARMEL

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Brzozówce
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Konsekwentnie realizuje-
my działania, dzięki którym 
mieszkańcy mogą korzystać 
i korzystają z coraz lepszych 
dróg, infrastruktury sporto-
wej, a dzieci osiągają coraz 
lepsze wyniki w nauce, ucząc 
się w dobrze wyposażonych 
szkołach pod wykwalifiko-
wanym okiem pedagogów 
– mówi Andrzej Wieczyński, 
wójt gminy Obrowo. 

Staramy się każdą złotówkę 
podatku wydawać rozsądnie, 
mając na uwadze interes na-
szych mieszkańców i harmo-
nijny rozwój gminy, w której 
z roku na rok osiedla się coraz 
więcej ludzi, tworząc małe 
miasteczko z ponad 15,6 tys. 
osób zameldowanych oraz ok. 
1 tys. osób niezameldowanych 
– podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński. Dlatego też apeluję 
do wszystkich mieszkańców, 
którym zależy na dynamicz-
nym rozwoju gminy Obrowo 
o dopełnienie formalności 
związanych ze  zgłoszeniem ak-
tualnego miejsca zamieszkania 
we właściwym urzędzie skar-
bowym, składając formularz 
ZAP-3.                                 

Tereny gminy Obrowo są 
bardzo urokliwe i sprzyjają 
rozwojowi budownictwa do-
mów jednorodzinnych, a także 
wpływają na rozwój inicjatyw 
sportowych i turystycznych.  
Współpracujemy także z sa-
morządem wojewódzkim i po-
wiatowym, żeby móc wspólnie 
realizować zadania o szerszym 
zasięgu, np. budowa dróg ro-
werowych w obrębie trzech 
gmin, czy też przekazanie przez 
gminę Obrowo gruntu pod 
budowę nowego komisariatu 
policji w Dobrzejewicach, któ-
ry już niebawem będzie służył 
mieszkańcom, dbając o ich 
bezpieczeństwo i mienie, nie 
tylko w obrębie naszej gminy, 
ale także Lubicza i Czernikowa 
– dodaje wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński.

Najważniejsze zadania 
zrealizowane w 2016 roku 

w gminie Obrowo

W 2016 roku wybudowano 
18,2 km sieci kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Głogo-
wo-Brzozówka-Szembekowo 
etap II, III i IV, ponadto wykona-

no projekty i mapy geodezyjne 
planowanej kanalizacji w miej-
scowościach: Osiek nad Wisłą, 
Dzikowo i Silno. Nakłady na ten 
cel wyniosły ponad 2,7 mln. zł.

Wybudowano 4,2 km sieci 
wodociągowej oraz wykonano 
prace projektowe wodociągu 
wraz z zakupem materiałów in-
westycyjnych i inwentaryzacją 
sieci w miejscowościach: Gło-
gowo-Brzozówka, Silno oraz 
Obory. Nakłady na ten cel wy-
niosły ponad 201,4 tys. zł.

Przebudowano drogi gmin-
ne w miejscowościach: Obory 
w kierunku Kopanina, Głogowo 
ul. Jagodowa, Strumykowa i Żo-
łędziowa, Obrowo ul. Leszczy-
nowa i Piaskowa, Brzozówka ul. 
Świerkowa, Zawały w kierunku 
osiedla, a także Dobrzejewi-
ce w kierunku oczyszczalni 
i w Osieku nad Wisłą ul. Wiśla-
na w kierunku Stajenczynek. 
Łącznie zostało zmodernizowa-
nych 7,536 km dróg za ponad 3 
mln. zł. Ponadto dzięki dotacji 
z budżetu państwa w wysoko-
ści 499.999,80 zł i 155.894,40 
zł środków własnych gminy, 
odbudowano drogi gminne po 
nawałnicy, która miała miejsce 
19.07.2015 r. w miejscowo-
ściach: Dobrzejewice i Zawały 
o długości 2,397 km.  

Wybudowano chodniki 
w Osieku nad Wisłą oraz w Brzo-
zówce na ul. Kalinowej, Leśnej 
i Brzozowej za ponad 140 tys. 
zł, a także zamontowano 27 
punktów świetlnych na terenie 
gminy, na które wraz z bieżą-
cym utrzymaniem i konserwa-
cją istniejących opraw  wydano 
ponad 301,6 tys. zł.

Dofinansowano budowę 
15 przydomowych oczyszczal-
ni ścieków na terenie gminy 
Obrowo za łączną kwotę 15 
tys. zł oraz montaż kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła na 
58 posesjach za łączną kwotę 
174 tys. zł. W budżecie gminy 
na rok 2017 zarezerwowano 
kwotę 270 tys. zł dla 90 osób 
fizycznych będących właścicie-
lami nieruchomości na terenie 
gminy Obrowo, gdzie została 
zamontowana lub będzie mon-
towana pompa ciepła albo ko-
lektor do podgrzewania wody.

Dbamy o harmonijny rozwój gminy

Plan rozbudowy kanalizacji Osiek nad 
Wisłą - Dzikowo-Silno

Widok Brzozówki z lotu ptaka

Wybudowana droga w Obrowie, ul. Skośna 



15KURIER OBROWA

Plan przebudowy i nadbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą

W 2016 r. dzięki dofinanso-
waniu z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
usunięto 81,842 ton azbestu 
z 33 posesji na terenie gminy za 
kwotę ponad 28 tys. zł.
Wykonano także termomoder-
nizację budynku OSP w Szem-
bekowie wraz z wymianą po-
krycia dachowego i ogrodzenia 
za kwotę ponad 251 tys. zł. Po-
nadto utwardzono teren przy 
OSP w Kawęczynie za 19,5 tys. 
zł oraz wymieniono kocioł ole-
jowy c.o. wraz z osprzętem i ar-
maturą kontrolno-pomiarową, 
i instalacją zasilającą grzejniki 
oraz wymieniono dwie bramy 
garażowe, a także pokrycie da-
chowe nad częścią garażową 
w OSP w Dobrzejewicach za 
ponad 45 tys. zł.

 Od września 2016 r.  miesz-
kańcy gminy Obrowo mogą ko-
rzystać z dowozu autobusami 
MZK, które kursują na dwóch 
liniach tworząc pętlę łączącą 
trzy gminy, w tym miasto To-
ruń. Na dowóz gmina wydała za 
cztery miesiące ubiegłego roku 
ponad 200 tys. zł.  

Ponad 19,6 mln. zł z budże-
tu gminy wydano na oświatę, 
w tym na budowę placów za-
baw, boisk wielofunkcyjnych, 
rozbudowę oraz funkcjonowa-
nie szkół i przedszkoli.

W 2017 r. dochody gminy za-
planowano na kwotę ponad 63 
mln. zł. Przewidziano realizację 
szeregu inwestycji na prawie 
12 mln. zł, a wśród nich 3 mln. 
zł na rozbudowę sieci wodocią-
gowo - kanalizacyjnej w gmi-
nie oraz 4,8 mln. zł na budowę 
dróg i chodników wraz z roz-
budową budynku ZS w Osieku 
nad Wisłą, którą rozpoczniemy 
w br., aby zdążyć z założeniami 
wchodzącej właśnie reformy 
oświaty podkreśla wójt Andrzej 
Wieczyński.

Wydatki na inwestycje 
i bieżącą działalność gminy 
są z roku na rok większe, bo-
wiem Obrowo jest obecnie 
jedną z najlepiej rozwijających 
się gmin w powiecie, a nawet 

w województwie, co dostrzegła 
kapituła Sylwetek i Marek Pol-
skiej Gospodarki, przyznając 
gminie Obrowo brązową statu-
etkę Orła Polskiego Samorządu 
w kategorii: gmina wiejska po-
wyżej 10 tys. mieszkańców. 

- Takie wyróżnienia cieszą, 
ale też mobilizują do dalszego 
działania na rzecz Naszych Ma-
łych Ojczyzn - mówi wójt An-
drzej Wieczyński.

Marzena Słupczewska

Montaż kolektorów słonecznych na terenie gminy Obrowo Wyremontowana droga na Stajenczynki

Wyremontowana droga w ZawałachWyremontowana droga w Dobrzejewicach

Wyremontowany budynek OSP w Szembekowie
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XIV edycja Regionalnego 
Konkursu Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym na długo 
zapisze się w pamięci nie tyl-
ko uczniów z gimnazjum nr 
2 w Dobrzejewicach, które 
zdobyło wszystkie możliwe 
nagrody: dla najlepszych 
uczniów, dla najlepszej szko-
ły.

9 marca 2017 roku w Urzę-
dzie Marszałkowskim odbył 
się XIV finał Konkursu Wie-
dzy                 o Samorządzie 
Terytorialnym. Konkurs składał 
się z 3 etapów: szkolnego, rejo-
nowego                  i regionalnego. 
Do 3 etapu zakwalifikowało się 
24 uczniów z 12 szkół z całego 
województwa Kujawsko-Po-
morskiego, w tym najliczniejsza 
grupa 8-rga uczniów z Gimna-
zjum nr 2                       w Dobrzeje-
wicach (Nikola Buller, Zuzanna 

Jankierska, Kamila Kaczmarkie-
wicz, Mikołaj Mareczko, Agata 
Podgórska, Aleksandra Wie-
czorek, Dominika Wielewiecka, 
Patryk Zieliński). Uczestnicy 
konkursu to uczniowie klas III 
gimnazjum, którzy walczyli                              
o tytuł finalisty i laureata.  

Warto podkreślić, że w tej 
edycji konkursu uczniowie, bio-
rący udział w finale zdobyli ty-
tuł LAUREATA. W tym roku po-
przeczka była bardzo wysoka, 
gdyż aby uzyskać tytuł laureata 
należało zdobyć co najmniej 
90% poprawnych odpowiedzi, 
więc żeby ten próg osiągnąć 
uczniowie mogli zrobić tylko 
2 błędy. Laureaci są zwolnie-
ni z egzaminu gimnazjalnego, 
części humanistycznej (wos 
i historia). Na szczególne pod-
kreślenie zasługuje fakt, iż 
uczniowie z dobrzejewickiego 
gimnazjum zajęli pierwsze 3 

miejsca i tym samym zdobyli 
nagrody finansowe:
Kamila Kaczmarkiewicz - 
I miejsce
Nikola Buller – II miejsce
Aleksandra Wieczorek – III 
miejsce.

Zadowolenie z wysokie-
go poziomu wiedzy uczniów 
z Gimnazjum nr 2 wyraził także 
Przewodniczący Sejmiku Wo-
jewództwa – p. Ryszard Bober: 
„Cieszymy się bardzo z sukce-
sów uczniów Gimnazjum w Do-
brzejewicach, zwłaszcza że jest 
to szkoła, której uczniowie co 
roku z bardzo dobrymi wyni-
kami startują w Regionalnym 
Konkursie Wiedzy o Samorzą-
dzie. Z całą pewnością tak za-
angażowana i świadoma oby-
watelskich praw i obowiązków 
młodzież w przyszłości silnie 
wpłynie nie tylko na rozwój 
gminy Dobrzejewice, ale rów-

nież całego regionu, a być może 
kraju. Jestem głęboko przeko-
nany, że przynajmniej część 
uczniów biorących udział w Re-
gionalnym Konkursie Wiedzy 
o Samorządzie w przyszłości 
spróbuje swoich sił w samorzą-
dzie lub nawet w parlamencie.”  

Z  racji tego, iż nasza szkoła 
JUŻ PO RAZ SZÓSTY z rzędu, 
miała najwięcej laureatów spo-
śród wszystkich szkół biorących 
udział w konkursie otrzymała 
wspomnianą nagrodę rzeczo-
wą, która zostanie wręczona 
na SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZ-
TWA.

Uczniom i ich rodzicom  SER-
DECZNIE GRATULUJEMY SUK-
CESU!!! 

Do konkursu przygotowy-
wała p. Agnieszka Koepke.

Sukces uczniów z Gimnazjum 
na 2 w Dobrzejewicach

Laureaci wraz z opiekunem – p. Agnieszką Koepke Kamila Kaczmarkiewicz – zwyciężczyni konkursu (I miejsce), 
fot. Andrzej Goiński

Uczennice, które zajęły II i III miejsce: Aleksandra Wieczorek, 
Nikola Buller  wraz z Kujawsko-Pomorskim  Kuratorem Oświaty  - 
Marią Mazurkiewicz i opiekunem Agnieszką Koepke

Sukcesy tenisistów stołowych z Łążyna 
II w Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego 
Reprezentanci  Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Łążynie 
II odnieśli duże sukcesy sportowe 
w mistrzostwach powiatu toruń-
skiego, które odbyły się w grudniu 
w Osówce. W indywidualnym teni-
sie stołowym w kategorii dziewcząt 
zwyciężyła Martyna Dąbrowska. 

W styczniu natomiast odbył się 
w Pigży turniej drużynowy, w któ-
rym trzecie miejsce i brązowe me-
dale wywalczyła drużyna chłopców 
w składzie: Kacper Purcelewski, Jakub 
Budzyń i Jakub Karpiński. Z dumą na-
leży przyznać, że uczniowie łążyńskiej 
podstawówki kontynuują tenisowe 
tradycje i godnie reprezentują gminę 
Obrowo w powiecie toruńskim.

J. Kucharski

Za wypalanie nieużytków i traw grożą 
kary zgodnie z Kodeksem Wykroczeń 
art. 82 §1 Ustawy z dnia 20 maja 1971 
r. „kto dokonuje czynności, które mogą 
spowodować pożar, jego rozprzestrze-
nianie, utrudnianie prowadzenia dzia-
łania ratowniczego lub ewakuacji (…) 
podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany”.

Należy pamiętać, że wypalanie pozosta-
łości roślinnych lub suchych traw wbrew 
potocznemu przekonaniu nie użyźnia gle-
by - wręcz prowadzi do jej degradacji. Giną 
najważniejsze mikroorganizmy utrzymują-
ce żyzność gleby, małe zwierzęta, owady. 
Jest to katastrofa dla środowiska natural-
nego. 

Każdy pożar, nawet ten najmniejszy 
może się rozprzestrzenić na inne pola, za-
budowania  lub las. W konsekwencji małe 
ognisko staje się dużym pożarem, trudnym 
do opanowania. Ogień może być zagroże-
niem dla osób przebywających w pobliżu, 
nawet dla samego podpalacza. 

Sławomir Lewandowski



17KURIER OBROWA

8 marca 2017 r., jak co roku, 
kobiety obchodziły Światowy 
Dzień Kobiet. Dla Pań z tere-
nu gminy Obrowo w ten świą-
teczny dzień zostały zorgani-
zowane przez rady sołeckie, 
radnych gminy, strażaków 
ochotników, KGW Stajen-
czynki i Osiek nad Wisłą przy 
udziale wójta gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego 
spotkania w miłej atmosfe-
rze: w Łążynie II, Łążynku, 
Obrowie, Osieku nad Wisłą, 
Stajenczynkach oraz w Zawa-
łach. 

Panie mogły podziwiać wy-
stępy Osieckiej Grupy Teatralno 
- Wokalnej,  która przedstawiła 
spektakl „O kobietach z przy-
mrużeniem oka”, a także Grupy 
Teatralnej przy Zespole Szkół 

w Gronowie, która ukazała 
model kobiety nowoczesnej 
w szalonych latach 20-30. Każ-
da z przybyłych Pań otrzymała 
symbolicznego kwiatka i słodki 
upominek. Organizatorzy zło-
żyli życzenia pełne serdeczno-
ści, ciepła i sympatii. Przy kawie 
i pysznym cieście Panie mogły 
posłuchać i podziwiać wystę-
py chóru Seniora "Sami Swoi" 

z Obrowa, Osieckiej Kapeli Lu-
dowej im. Kamińskich, Tomasza 
Kamińskiego z Kawęczyna oraz 
dzieci i młodzieży ze szkół. 

Gratulujemy pomysłów 
wszystkim organizatorom spo-
tkań, a Paniom składamy jesz-
cze raz najlepsze życzenia i do 

miłego zobaczenia za rok.

Anna Strzelecka
Marzena Słupczewska

Obchody Dnia Kobiet w Gminie Obrowo

Z okazji Dnia Kobiet Osiecka Grupa Teatral-
no-Wokalna przygotowała program, pt. 
„O kobietach z przymrużeniem oka”, który 
zaprezentowała w Zespole Szkół w Obro-
wie, w Zawałach, Osieku nad Wisłą oraz 
w Środowiskowym Domu Samopomocy 
w Toruniu.

Kabaret przeplatany piosenkami został 
odebrany przez widzów z dużą sympatią. Dzię-
kujemy wszystkim za miłe i ciepłe przyjęcie, 
zapraszamy do oglądania naszych kolejnych 
spektakli.

Warto wspomnieć, że OSIECKA GRUPA TE-
ATRALNO-WOKALNA powstała w 2010 r. W jej 
skład wchodzą osoby, które łączy miłość do 
muzyki i teatru.

Ewelina Mytlewska

Dzień Kobiet 
z Osiecką Gru-
pą Teatralno - 
Woklaną
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W dniu 20 stycznia 2017 r. odbyła się 
sesja Rady Gminy Obrowo, na której zo-
stała podjęta jednogłośnie uchwała nr 
XXIV/161/2017 w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Obrowo na rok 2017.

W uchwale budżetowej po stronie wy-
datków zaplanowano kwotę 70 101 390,37 
zł, z czego 11 916 669 zł stanowią wydatki 

na inwestycje, a w tym zadania związane 
z budową sieci wodociągowej oraz kanali-
zacyjnej środki w wysokości 3 mln zł, doda-
je Joanna Faleńska skarbnik gminy. 

4,8 mln  zł to środki finansowe przezna-
czone na inwestycje związane z budową 
dróg i chodników. W roku 2017 rozpocz-
nie się również rozbudowa Zespołu Szkół 
w Osieku nad Wisłą.

Na bieżącą działalność związaną z utrzy-
maniem sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej planuje się przeznaczyć 2,6 mln zł, a na 
oświatę 23,4 mln zł, w tym 8 mln zł środ-
ków własnych. Wójt Andrzej Wieczyński 
podkreśla, że budżet gminy Obrowo na 
2017 rok jest budżetem przyszłościowym, 
albowiem zrealizowane inwestycje będą 
miały wpływ na poprawę warunków życia 
i bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Budżet gminy Obrowo na 2017 rok

Co zrobić, aby zachęcić dzieci 
do czytania? Nauczyciele ze 
szkoły w Dobrzejewicach na 
szereg sposobów pokazują 
dzieciom, że dobra książka to 
nauka i przyjemność w jed-
nym.

W roku szkolnym 2016/17 
jednym z podstawowych 
kierunków realizacji polityki 
oświatowej państwa jest roz-
wijanie kompetencji czytelni-
czych oraz upowszechnianie 
czytelnictwa.

Szkoła Podstawowa w Do-
brzejewicach, a szczególnie bi-
blioteka, organizuje różnego 
rodzaju akcje skierowane do 
młodszych jak i starszych 
uczniów, zachęcając wszyst-
kich do czytania  i  rozwijania 
zamiłowań czytelniczych. 

W październiku w ramach 
obchodów Międzynarodowe-
go Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych odbył się apel, na którym 
została przybliżona historia 
pierwszych bibliotek. Ucznio-
wie klasy VI A przygotowali 
inscenizację pt. „Bibliotekarka? 
Bibliotekarz? … 

w krzywym zwierciadle”, 
podczas której zaprezentowali 
pokaz mody bibliotekarskiej. 
Następnie ogłoszono wyniki 
konkursu na wiersz o biblio-
tece. Uczniowie klas drugich 
i trzecich rywalizowali w kon-
kursie plastycznym  pod hasłem 
„Biblioteka w oczach dziecka”.

Atrakcyjną dla dzieci formą 
zabawy, przybliżającą boha-
terów literackich, był obcho-
dzony po raz kolejny w szkole 

„Światowy Dzień Pluszowego 
Misia". Z tej okazji uczniowie 
klas IV-VI, którzy przynieśli na 

lekcje swoje maskotki, mo-
gli liczyć na wyrozumiałość 
nauczycieli  i nie byli pytani. 

Przedszkolaki  i uczniowie klas 
I-III  bawili  się wraz ze swoimi 
ukochanymi pluszakami w ma-
łej sali gimnastycznej, biorąc 
udział w zabawie muzyczno-
-ruchowej, tańcząc, śpiewając  
oraz uczestnicząc  w przygoto-
wanych przez panią Sylwię Dyr-
dę konkursach. Uwieńczeniem 
tego dnia było rozdanie nagród  
za udział w konkursie plastycz-
nym pt ,,Dzień Misia”. 

Innym sposobem na pro-
mowanie czytelnictwa jest 
prowadzona od września akcja 
czytania przez każdego wycho-
wawcę na lekcjach wychowaw-
czych wybranej książki. Oka-
zało się, iż uczniowie bardzo 
chętnie słuchają  interpretacji 
nauczycieli. Natomiast „zerów-
ki” i klasy I–III uczestniczą w ak-
cji „Wędrująca książka”, której 
celem jest rozwijanie zaintere-
sowań czytelniczych oraz pro-
pagowanie idei wymiany ksią-
żek. Akcja cieszy się tak dużym 
zainteresowaniem, że maluchy, 
które czytają z udziałem rodzi-
ców, wręcz „walczą” o plecak 
z książkami, a swoje wrażenia 
umieszczają w specjalnych al-
bumach.

Miejmy nadzieję, że zasada 
„czytaj dzieciom codziennie” 
przyniesie korzyści, a organi-
zowane akcje przyczynią się do 
upowszechnienia czytelnictwa, 
chociaż trzeba zdawać sobie 
sprawę, iż wiele zależy od na-
wyków, które kształtuje się już 
od najmłodszych lat w domu.

Maria Kamińska

Czytanie nie musi być nudne
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17 marca 2017 r. Katarzyna Maksel-Żytko, mieszkanka Osieka nad Wisłą otrzymała tytuł Kobiety Torunia w kategorii sport. 

Określa siebie samą jako bardzo szczęśliwego człowieka, dla której liczą się trzy rzeczy: koszykówka, dzieci i książki.
Gratulujemy nadanego tytułu i życzymy dalszych sukcesów.

Kobieta 
Torunia 

2017

W dniu 22.12.2016 r. odbyło się 
przedświąteczne spotkanie dzieci 
z Przedszkola w Osieku nad Wisłą 
z myśliwymi z Koła Łowieckiego 
ZLOT z Torunia. 

Prezes Koła Stanisław Wierzbowski 
wraz z opiekunem z ramienia Koła Pio-
trem Kowalskim podsumowali udział 
Przedszkola w akcji dokarmiania zwie-
rząt (zbiórka żołędzi) oraz nagrodzili 
grupy przedszkolne za wykonanie 
prac plastycznych w ramach kon-
kursu "Zwierzęta leśne". Różnorodna 
technika, naturalne materiały i finezja 
wykonania sprawiły, że prace przeszły 
nasze najśmielsze oczekiwania. 

Dziękujemy Dyrekcji przedszkola 
za całoroczną owocną współpracę, 
a przede wszystkim przedszkolakom 
za ich aktywność w trakcie naszych 
spotkań. Darz Bór!

Wójt Gminy Obrowo serdecz-
nie zaprasza młode, aktywnie 
działające, amatorskie zespo-
ły muzyczne prezentujące róż-
ne gatunki muzyczne do wzię-
cia udziału II Festiwalu Disco 
Polo i Dance w Głogowie. 

Zgłoszenia należy przesłać 
w nieprzekraczalnym terminie 
do dnia 15 kwietnia 2017 roku. 
Więcej informacji na stronie 
www.gok.obrowo.pl oraz www.
obrowo.pl).

ogłoszenie

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami 
w zakresie budowy drogi rowerowej Osiek nad Wisłą – Są-
sieczno - Zimny Zdrój – Czernikowo - Mazowsze z odga-
łęzieniem do Obrowa, w dniu 3 lutego 2017 r. odbyło się 
w Urzędzie Gminy Obrowo spotkanie z przedstawiciela-
mi firmy projektowej, geodety i koordynatora d/s budo-
wy ścieżek rowerowych. 

W trakcie spotkania omówiono zagadnienia dotyczące 
wstępnego przebiegu drogi rowerowej oraz przeprowadzo-
no wizję lokalną w terenie.

Plany budowy nowej drogi rowerowej

Niecodzienne spotkanie w Przedszkolu w Osieku nad Wisłą
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Nr 
oferty Podmiot Tytuł zadania publicznego Kwota przyznanej 

dotacji w zł
Łączna wartość 

zadania w zł
1. Toruński Klub KARATE – 

DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VI Mi-
strzostw Ziemi Dobrzyńskiej o puchar Wójta Gminy 
Obrowo”

7.500,00 8.340,00

2. Klub Sportowy „ORZEŁ” 
Głogowo

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez 
Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo” 40.000,00 49.800,00

3. UKS A&W TEAM Obrowo „Zajęcia sportowe jako propagowanie zdrowego stylu 
życia poprzez uprawianie kickboxingu” 24.000,00 26.640,00

4. Uczniowski Klub Sportowy 
„KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolar-
stwie UKS Kometa Obrowo oraz udział we współza-
wodnictwie sportowym”                                                   

32.760,00 40.000,00

5. Obrowskie Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Edukacji, Kul-
tury i Sportu „Nasza Szkoła”

„Fit jest Git” 3.240,00 4.542,00

6. Klub Karate Shotokan DOJO 
TORUŃ sekcja w Osieku nad 
Wisłą

„Upowszechnianie i rozwój sportu” 1.500,00 5.800,00

7.
Stowarzyszenie „Nasze Silno”

„Razem po zdrowie – wytyczenie szlaków do Nordic 
Walking oraz przeprowadzenie rajdów dla mieszkań-
ców gminy Obrowo”

2.000,00 2.533,00

8. Klub Sportowy „Tygrysy” „Siatkówka plażowa jako sposób na spędzanie czasu 
wolnego i uprawianie sportu” 2.000,00 2.234,00

9. Uczniowski Klub Sportowy 
„FENIKS OBROWO”

„Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe 
dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze 
zgrupowaniem piłkarskim

6.000,00 7.600,00

10. UKS FLORIAN DOBRZEJE-
WICE „Upowszechnianie i rozwój sportu” 1.000,00 1.520,00

Łącznie 120.000,00 149.009,00

Dofinansowanie klubów sportowych przez Gminę Obrowo w 2017 
roku w zakresie sportu pn. „Upowszechnianie i rozwój sportu” 

Szkoły z terenu Gminy Obrowo przyłączyły się do ogólnopolskiego XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
W niedzielę 15 stycznia 2017 r. wspólnie udało nam się zebrać 39.077,89 zł.

Jesteśmy dumni z tego, że zaszczyciliście nas Państwo tak wielką frekwencją, serdecznością i szczodrością.

XXV Finał WOŚP


