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Przebudowa drogi w miejscowości 
Osiek nad Wisłą - Stajenczynki str. 9

Rubinowy HIT 2016 dla 
gm. Obrowo - str. 21

Numer 2 (34) 2016

Inauguracja sezonu letniego nad 
jeziorem w Osieku nad Wisłą  

Bezpieczny urlop to podstawa udanego wypoczynku, dlatego też kąpiących się w osieckim jeziorze ludzi strzegą codziennie 
w godz. od 10:00 do 18:00 zawodowi ratownicy, zatrudnieni przez Urząd Gminy w Obrowie.  

Sezon letni rozpoczął się 25 czerwca, a zakończy się 28 sierpnia 2016 r. Na mieszkańców i turystów czeka też boisko do siatkówki 
plażowej i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci, a także duży parking dla samochodów wytyczony specjalnie przy lesie na przeciw Środo-
wiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą.

Mieszkańcom i turystom życzymy miłego wypoczynku. 
Joanna Myszkowska
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Udzielono absolutorium Wójtowi 
Gminy Obrowo za 2015 rok

W dniu 2 czerwca 2016 roku Rada Gminy 
Obrowo podjęła jednogłośnie uchwałę 
w sprawie udzielenia absolutorium Wój-
towi Gminy Obrowo za 2015 rok.

Wykonanie budżetu za rok 2015 po-
zytywnie zaopiniowała Regionalna Izba 
Obrachunkowa oraz Komisje Rady Gminy 
w Obrowie. 

Łącznie na inwestycje wydano środki 

pieniężne w wysokości 7,5 mln zł, a wy-
datki gminy ogółem wyniosły 52,2 mln zł. 
W pozycjach budżetu gminy największe 
wartości dotyczą wydatków na oświatę, 
które kształtowały się na poziomie 21,6 
mln zł i na pomoc społeczną 7,1 mln zł.

W 2015 roku kontynuowano budowę 
kanalizacji Głogowo-Brzozówka, powsta-
ły nowe nitki  wodociągu, wybudowano 
i zmodernizowano drogi gminne oraz 

przeprowadzono remont budynku urzędu 
gminy. Gmina dofinansowała również m.in. 
przedszkola niepubliczne działające na te-
renie gminy, budowę oczyszczalni przydo-
mowych, kolektorów słonecznych i pomp 
ciepła, a także zadbała o dobry wizerunek 
lokalnych społeczności, poprzez bieżące 
usuwanie dzikich wysypisk śmieci, porząd-
kowanie chodników, czy przydrożnych ro-
wów.

W dniach 18-19 kwietnia 
2016 r. w Warszawie odbyło 
się XXX Zgromadzenie Ogól-
ne Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
w którym uczestniczył m.in. 
wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński i wiceprzewod-
niczący Rady Gminy Roman 
Skórski, a także kierownik re-
feratu organizacyjno-oświa-
towego Urzędu Gminy Obro-
wo Marzena Słupczewska 
i podinspektor ds. koordyna-
cji pracy komórki ds. świad-
czeń rodzinnych w oddziale 
zamiejscowym GOPS w Do-
brzejewicach Beata Modrzyk 
– Dobrzyńska.

Debata merytoryczna do-
tyczyła problemów gmin 
wiejskich i miejsko - wiejskich 
w zakresie zadań oświatowych 
(zmiany systemu edukacji pn. 
"Uczeń-rodzic-nauczyciel"), 
pomocy społecznej (Program 
500+), a także finansowania 
obszarów wiejskich i paktów 
dla obszarów wiejskich - szansą 
dla rozwoju wsi.

Przedstawiciele z Minister-
stwa Edukacji Narodowej, 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, a także 
Ministerstwa Środowiska i Mi-
nisterstwa Rozwoju, w ciągu 

dwóch dni próbowali odpowie-
dzieć na nurtujące samorzą-
dowców problemy. Jak więk-
szość zebranych zgromadzenia 
stwierdziła, debata merytorycz-
na była ciekawa, ale nurtujące 

problemy pozostały i na ich 
rozwiązanie zapewne przyj-
dzie jeszcze trochę poczekać, 
podkreślił na zakończenie ob-
rad przewodniczący XXX ZOZ-
GWRP pan Marek Olszewski.  

XXX Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin 
Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
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14 maja 2016 r. w Zespole 
Szkół w Dobrzejewicach ob-
chodziliśmy Gminny Dzień 
Strażaka, który był sposob-
nością do podziękowań dla 
wszystkich ludzi dobrego 
serca biorących udział w akcji 
usuwania skutków nawałni-
cy, jaka przeszła przez gminę 
Obrowo 19 lipca 2015 r. 

Po uroczystej mszy świętej 
w kościele pw. św. Wawrzyńca 
w Dobrzejewicach oraz prze-
marszu korowodu na cmen-
tarz parafialny i pod pomnik 
poległych strażaków podczas II 
wojny światowej, zgromadzeni 
spotkali się na sali gimnastycz-
nej ZS w Dobrzejewicach, gdzie 
zostały wręczone podziękowa-
nia.

Wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński podziękował za 
trud i ofiarność jaką wykazali 
się:

strażacy z Państwowej Stra-
ży Pożarnej, strażacy z Ochot-
niczych Straży Pożarnych z te-
renu gminy Obrowo, powiatu 
i województwa, strażnikom le-
śnym, policjantom, strażnikom 
straży gminnej w Obrowie, 
przedstawicielom jednostek 
samorządowych, sponsorom 
oraz wszystkim ludziom zaan-
gażowanym w akcję szybkiej 
i sumiennej pomocy bliźniemu. 

Podziękowania otrzymali:
1. Pani Teresa Piotrowska – 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej;

2. Pan Józef Ramlau zastęp-
ca wojewody, który odebrał 
podziękowania dla Wojewody 

Kujawsko-Pomorskiego Pana 
Mikołaja Bogdanowicza;

3. Pan Tadeusz Wierzba 
Dyrektor Wydziału Ochrony 
Ludności Urzędu Miasta, któ-
ry odebrał podziękowania dla 
Prezydenta Miasta Torunia 
Pana Michała Zalewskiego;

4. Pan Piotr Całbecki– Mar-
szałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego;

5. Pan Mirosław Graczyk – 
Starosta Toruński;

6. Pan Tomasz Zakrzew-
ski – Przewodniczący Rady Po-
wiatu;

7. Pan Grzegorz Karpiński;
8. Pan Kazimierz Stafiej – Ko-

mendant Miejski Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu;

9. Pan Dariusz Fabisiak – Na-
czelnik wydziału operacyjno-
-szkoleniowego;

10. Pan Adam Robaczewski- 
Dowódca Jednostki Gaśniczo – 
Pożarniczej nr 3;

11. Pan Maciej Lewandow-
ski– Komendant Miejski Policji 
w Toruniu;

12. Pan Janusza Halak - Ko-
mendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej w To-
runiu;

13. Pan Piotr Rozwadowski – 
Prezes MPO Toruń;

14. Pan Dariusz Strzelecki, 
Bronisław Malanowski, Piotr Li-
siński właściciele Firmy Betpol;

15. Pani Alicja Tarkowska 
– Radna Rady gminy Obrowo 
i sołtys wsi Zawały;

16. Pan Ireneusz Lewandow-
ski – Komendant Policji w Lubi-
czu;

17. Pan Sławomir Kamiński 
– Zastępca Komendanta Pań-

stwowej Straży w Toruniu;
18. Pan Sławomir Paluszyń-

ski - Zastępca Komendanta 
Państwowej Straży w Toruniu;

19. OSP Czernikowo, OSP 
z Firlusa, OSP z Grębocina, OSP 
z Lisewa, OSP z Lubicza, OSP 
z Młyńca, OSP z Papowa Toruń-
skiego, OSP z Pniewitego, OSP 
z Strucfonia, OSP z Wąbrzeźna, 
OSP ze Złotorii, OSP z Dobrze-
jewic, OSP z Kawęczyna, OSP 
z Łążynka, OSP z Osieka nad 
Wisłą, OSP z Szembekowa, OSP 
z Zawał.

Mieszkańcy wsi Zawały wy-
razili wdzięczność Wójtowi 
Gminy Obrowo Pana Andrzeja 
Wieczyńskiego, Sekretarzowi 
Gminy Mirosławie Kłosińskiej, 
Skarbnikowi Gminy Pani Joan-
nie Faleńskiej, Przewodniczą-
cemu Rady Gminy w Obrowie 
Panu Krzysztofowi Michalskie-
mu oraz Dyrektorowi Zespo-
łu Szkół Gimnazjum i Liceum 
Panu Januszowi Iwańskiemu za 
nieocenioną pomoc w czasie 
usuwania skutków nawałnicy.

Na zakończenie została 
przedstawiona krótka charak-
terystyka związana z usuwa-
niem skutków nawałnicy:

- W kilka godzin po otrzyma-
niu informacji o zniszczeniach 
po trąbie powietrznej, przyje-
chały na miejsce zdarzenia 24 
zastępy w tym cały autobus 
uczniów ze szkoły podoficer-
skiej z Bydgoszczy. Łączna gru-
pa strażaków wynosiła ponad 
130 osób. Do usuwania skut-
ków klęski zgłosiło się również 
kilkanaście osób cywilnych, 
którzy chcieli pomóc mieszkań-
com w tak trudnej chwili.

- W kolejnych dniach przyby-
wały na teren Zawał Jednostki 
OSP z powiatu chełmińskiego, 
którzy pomagali w usuwaniu 
powalonych drzew, zniszczo-
nych budynków itp.

- W dniu nawałnicy, akcja 
trwała od ok. 17:30 do godz. 
10:00 w nocy, a o 5:00 następ-
nego dnia jak tylko się rozwid-
niło strażacy ruszyli do dalsze-
go zabezpieczania budynków 
oraz do prac porządkowych 
wokół miejscowości poszkodo-
wanych przez nawałnicę.

- Strażacy z Gminy Obrowo 
przepracowali łącznie przez 
te kilka dni ponad 3100 go-
dzin, przejeżdżając 2339 km. 
Piły spalinowe przepracowały 
łącznie ponad 200 godzin przy 
usuwaniu powalonych drzew, 
uszkodzonych konstrukcji da-
chowych. Kilkudniowa akcja 
OSP z terenu gminy Obrowo 
pochłonęła ponad 1000 litrów 
paliwa. Zużyto 9 tys. m2 plan-
deki oraz foli.

- Do dyspozycji były dwa 
gminne autobusy, które do-
woziły posiłki, jeden z nich 
przywiózł na teren działań 30 
grubych plandek z Magazynu 
Kujawsko Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, które zostały 
wykorzystane do zabezpie-
czenia budynków przed zapo-
wiadanymi obfitymi opadami 
deszczu. Autobusy przejechały 
łącznie ponad 2000 km zuży-
wając 300 litrów oleju napędo-
wego.

Za wszelką pomoc z głębi 
serca dziękujemy.

 
Marzena Słupczewska

Gminne obchody Dnia Strażaka

Podczas uroczystości Dnia Strażaka w Dobrzejewicach został wystawiony odrestaurowany przez Pana Jana Lesińskiego z Łążynka 
zabytkowy, konny wóz strażacki, chluba strażaków z OSP Dobrzejewice, co z dumą podkreśla radny gminy Obrowo i jednocześnie dh 

dobrzejewickiej straży pożarnej - Juliusz Błaszkiewicz, który nadzorował prace nad dziełem.



4 KURIER OBROWA

„Ważne są tylko te dni, któ-
rych jeszcze nie znamy…” 
śpiewali uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej 
w Łążynie II, obchodzącej 
uroczyście swoje święto 10 
czerwca 2016 r.. 

Początki istnienia szkoły 
w Łążynie II sięgają czasów 
przedwojennych, zaraz po II 
wojnie światowej mieściła się 
ona w zabytkowym dworku 
w przepięknym parku pełnym 
pomników przyrody. Aż w 1975 
r. wybudowano i oddano do 
użytku jeden z najnowocze-
śniejszych w tamtych czasach 
budynek nowej szkoły. 10 lat 
temu – dokładnie 14 czerwca 
2006 r. placówka otrzymała 
imię Mikołaja Kopernika. 

Na uroczystości rocznicowe, 
rozpoczęte mszą świętą w miej-
scowym kościele, przybyło wie-
lu gości – władze gminy, radni, 

byli dyrektorzy łążyńskiej pod-
stawówki i jej nauczyciele, a tak-

że starsi i młodsi absolwenci. 
Jak zwykle przy takich okazjach 

nie obyło się bez wzruszających 
wspomnień. Obecni uczniowie 
i nauczyciele  zaprezentowali 
program artystyczny złożony 
z wierszy, piosenek i prezentacji 
multimedialnej przedstawiają-
cej w formie bajki historię szko-
ły. Odsłonięto też pamiątko-
wą tablicę ufundowaną przez 
Urząd Gminy w Obrowie. Pani 
dyrektor Hanna Affelt w swoim 
wystąpieniu powiedziała m. in. 
o świetnych wynikach spraw-
dzianu szóstoklasisty utrzymu-
jących się już od kilku lat oraz 
o innych sukcesach uczniów 
łążyńskiej podstawówki. Na 
koniec wszystkich uczestników 
święta szkoły poczęstowano 
pysznym tortem i zaproszono 
na zwiedzanie placówki. Ser-
deczne rozmowy, wspomnie-
nia i plany na przyszłość jesz-
cze przez wiele godzin łączyły 
uczestników biesiady…

Elżbieta Zbąska

Ważne są tylko te dni, 
których nie znamy

Nauczyciele z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie – Paweł Adamski i Mi-
chał Kosiński, inicjując rokrocznie działa-
nia rozwijające zamiłowania uczniów do 
turystyki w formie wycieczek górskich, 
rajdów rowerowych czy spływów kajako-
wych, zauważyli, że podczas organizacji 
poważniejszych wyjazdów podstawową 
i najpoważniejszą przeszkodą dla znacz-
nej grupy zainteresowanych stanowiła 
bariera finansowa lub nieuzasadniona 
w ich ocenie, obawa rodziców o bezpie-
czeństwo swoich dzieci podczas wyjaz-
dów. 

Dlatego aby przełamać wspomniane 
obawy oraz nierówność szans, zapropono-
wali gimnazjalistom kompleksowy projekt 
spływu kajakowego Drwęcą, połączony 
z praktycznymi działaniami mającymi na 
celu ukazanie młodzieży problemu degra-
dacji rzek. Ta idea byłaby niemożliwa do zre-

alizowania gdyby nie wsparcie finansowe 
Starostwa Powiatowego ze środków Unii 
Europejskiej.

Młodzież w ciągu kilku godzin przepły-
nęła jeden z piękniejszych krajobrazowo 
i przyrodniczo odcinków Drwęcy, która zali-
czana jest do czołówki najatrakcyjniejszych 
szlaków kajakowych Polski. Grupa pokona-
ła odcinek od Lubicza Dolnego do Złotorii. 
Wszystko to przy pięknej, słonecznej, majo-

wej pogodzie.
Uczniowie z całą pewnością poszerzyli 

swoją wiedzę ogólną z zakresu m. in. geo-
grafii czy biologii, a także skonfrontowali 
wiedzę teoretyczną, zdobytą na lekcjach, 
z obserwacją terenową podczas wyjazdu 
turystycznego. Gimnazjaliści mieli także 
okazję do sprawdzenia swoich sił i umiejęt-
ności na wodzie pod czujnym okiem opie-
kunów. 

Turystyczno – ekologiczny projekt Obrowskiego Stowarzyszenia 
„Nasza Szkoła” – „Drwęca – z biegiem natury”
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Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych rozpo-
czyna wysyłkę „Infor-
macji o stanie kon-
ta ubezpieczonego 
w ZUS” i apeluje do 
klientów o uważne 
przeczytanie tej ko-
respondencji. Dane 
w niej zawarte doty-
czą przyszłości każde-
go z nas. 

- Korespondencja, 
którą otrzyma  z ZUS 
ok. 20 mln ubezpieczo-
nych Polaków to list, 
w którym zapisana jest 
historia naszego ubez-
pieczenia w postaci 
zgromadzonych przez 
lata pracy składek.  To 
nasza przyszłość eme-
rytalna. Warto więc 
zweryfikować czy kwo-
ta składek, o której in-
formuje ZUS zgadza 
się z naszą wiedzą o  
nich. Warto też  mieć 
świadomość  co z tych 
zgromadzonych skła-
dek wynika – mówi Ewa 
Kosowska, dyrektor de-
partamentu ubezpie-
czeń i składek centrali 
ZUS, której podpis wid-
nieje na każdym z wysy-
łanych obecnie listów.

„Informacje o stanie 
konta ubezpieczonego 
w ZUS” otrzyma każdy 

urodzony po 31 grud-
nia 1948 r., który choćby 
przez chwilę w swoim 
życiu podlegał pod po-
wszechny system ubez-
pieczenia społecznego 
i co za tym idzie, na 
którego koncie w ZUS 
zaewidencjonowano 
choćby jedną składkę. 
Z korespondencji z ZUS 
każdy adresat dowie 
się ile na swoim koncie 
emerytalnym zgroma-
dził składek w   wysoko-
ści nominalnej oraz po 
przeprowadzanej przez 
ZUS co roku waloryza-
cji.  Osoby, które praco-
wały przed 1999 r. będą 
miały  wykazaną wyso-
kość zgromadzonego 
kapitału początkowego 
za lata, gdy składki nie 
były odprowadzane 
imiennie. Z  listu z ZUS 
każdy z nas dowie się 
również jak wysoka jest 
pula składek na sub-
koncie, czyli na swego 
rodzaju II filarze w ZUS. 
Jest w nim również 
oczywiście wysokość 
składek przekazanych 
do OFE.  Jeżeli adresat 
korespondencji z ZUS 
do 31 grudnia 2015 r. 
ukończył 35 lat  ZUS 
wyliczy  mu również  
hipotetyczną emerytu-
rę w trzech wariantach. 

Pierwszy to kwota, któ-
rą otrzymałby  w opar-
ciu o to co dotychczas 
zgromadził na koncie 
emerytalnym. Druga to 
kwota, którą otrzymał-
by pracując do ustalo-
nego dla niego  wieku 
emerytalnego i nadal 
odprowadzał składki 
w średniej wysoko-
ści (ustalonej z okresu 
ubezpieczenia od 1999 
r.) Trzeci wariant – i to 
jest tegoroczna nowość 
– to wysokość hipote-
tycznej emerytury na-
leżnej z konta i subkon-
ta emerytalnego. 

Dla wszystkich, któ-
rzy mogą mieć jakie-
kolwiek trudności ze 
zrozumieniem zapisów 
„Informacji o stanie 
konta ubezpieczonego 
w ZUS” Zakład przygo-
tował specjalne wyja-
śnienia. Są one dołą-
czone do Informacji.  
To instrukcja jak krok 
po kroku czytać IOSK. 
Po zapoznaniu się z nią  
nikt nie powinien mieć 
problemu z ustaleniem 
jaki jest stan jego konta 
w ZUS.  

Bożena Maria 
 Wankiewicz

Rzecznik Prasowy O/ZUS 
w Toruniu

Miliony na dofinanso-
wanie bezpieczeństwa 
w pracy rozdane

Przedsiębiorcy gre-
mialnie chcą poprawiać 
bezpieczeństwo w pracy. 
Już dziś złożone przez 
nich projekty dotyczą-
ce utrzymania zdolności 
pracowników do pracy 
pokrywają pełną pulę bli-
sko 48 mln zł, którą Zakład 
ma do rozdysponowania 
w tym roku. ZUS nie za-
przestaje jednak przyjmo-
wania wniosków. 

Przedsiębiorcy (płatni-
cy składek) mogą ubiegać 
się o wsparcie w ramach 
trzech rodzajów projek-
tów, które mają podnieść 
poziom bezpieczeństwa 
w pracy: inwestycyjnych, 
doradczych oraz inwe-
st yc yjno - doradcz ych. 
Poziom dofinansowania, 
w zależności od wielkości 
firmy waha się w przedzia-
le od 20 do 90 proc. i od 40 
tys. do 500 tys. zł. Zarezer-
wowana na ten cel w bu-
dżecie Zakładu Ubezpie-
czeń Społecznych kwota 
wyniosła w tym roku 47,7 
mln zł i była wyższa od 
puli środków z 2015 r. aż 
o 11 mln zł. Zainteresowa-
nie podniesieniem bez-
pieczeństwa w pracy przy 
wsparciu ZUS było jednak 

wśród przedsiębiorców 
na tyle duże, że już dziś 
cała tegoroczna pula pie-
niędzy została zarezerwo-
wana. Do połowy czerwca 
do Zakładu wpłynęło już 
ponad 3 tys. wniosków, tj. 
niewiele mniej niż w ca-
łym 2015 r. Zawarto już 
315 umów, a kolejne 120 
przeszło pozytywną oce-
nę ekspertów. 

Nie oznacza to, że Za-
kład Ubezpieczeń Spo-
łecznych wstrzymuje 
przyjmowanie wniosków 
o dofinansowanie pro-
jektów poprawiających 
bezpieczeństwo w pra-
cy. Jednak, co niezwy-
kle ważne i na co muszą 
zwrócić uwagę zaintere-
sowani przedsiębiorcy, 
finansowanie kolejnych 
spływających wniosków, 
które zyskają pozytywną 
ocenę ekspertów, będzie 
możliwe dopiero w ko-
lejnym roku. Natomiast 
sama liczba możliwych 
do realizacji w przyszłym 
roku projektów zależy od 
puli środków jaką na po-
prawę bezpieczeństwa 
w pracy, w budżecie ZUS 
uwzględni Parlament.

Bożena Maria Wankiewicz
Rzecznik Prasowy
O/ZUS w Toruniu

Informacja ważna dla Ciebie
Informacja prasowa

Do zmagań ortograficz-
nych 30 maja 2016 r. stanęli 
uczniowie ze szkół Gminy 
Obrowo. Trudny test dyktand 

na „hiperwysokim poziomie” 
ułożony przez p. Elżbietę 
Pietras nie sprawił zwycięzcą 
najmniejszych trudności.

Tak przedstawiają się wyniki 
w poszczególnych poziomach:

W kategorii szkół podstawo-
wych:
• I miejsce – SP Osiek nad Wisłą
• II miejsce – SP Dobrzejewice 
• III miejsce – SP Łążyn II

Indywidualnie
• I miejsce – Wojciech Szymań-

ski - SP Osiek nad Wisłą
• II miejsce – Michał Zawadzki 

- SP Dobrzejewice
• III miejsce – Dominika ZażyC-

ka – SP Łążyn II

Wśród uczniów starszych 
zwyciężyło Gimnazjum nr 1 
w Obrowie a indywidualnie:
• I miejsce – Dominika Buław-

ska – Gim. Obrowo
• II miejsce – Kamila Kaczmar-

kiewicz – Gim. Dobrzejewice

• III miejsce – Aleksandra Ka-
mińska – Gim. Obrowo
Wszystkim uczestnikom 

dziękujemy, zwycięzcom gra-
tulujemy. Szkoły oraz laureaci 
otrzymali nagrody i dyplomy 
ufundowane przez Wójta Gmi-
ny Obrowo p. Andrzeja Wie-
czyńskiego.

Uczniowie biorący udział 
w Konkursie uczestniczyli 
także w zajęciach prowadzo-
nych w bibliotece publicznej 
w Obrowie w ramach XV Ogól-
nopolskiego Tygodnia Czytania 
Dzieciom „Czytanie uskrzydla”. 

Do zobaczenia w przyszłym 
roku na XXV - Jubileuszowym 
Gminnym Konkursie Ortogra-
ficznym.

Aleksandra Kwaśnicka 
Urszula Słupczewska

XXIV Gminny Konkurs Ortograficzny
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22 maja 2016 roku w ZS im. 
Jana Pawła II w  Obrowie od-
była się akcja rejestracji po-
tencjalnych dawców szpiku 
i komórek macierzystych. 
Tego dnia rejestracja odby-
ła się w pięciu innych punk-
tach w gminach: Ciechocin, 
Czernikowo, Kikół, Mazowsze 
i Zbójno. Podczas akcji wo-
lontariuszom udało się zare-
jestrować aż 206 osób.

Akcja dedykowana była 
chorej na ostrą białaczkę lim-
foblastyczną, trzyletniej Lence 
Głowackiej i wszystkim chorym 
potrzebującym przeszczepie-
nia szpiku od niespokrewnio-
nego Dawcy. Trudno znaleźć 
drugie dziecko tak odpowie-
dzialne i świadome swojej cho-
roby jak Lenka Głowacka z Kieł-
pin. Ma dopiero 3 lata, a już 
rozumie, jak ważne jest by nie 
jadła słodyczy, które tak uwiel-
bia, by nie bawiła się z rówieśni-
kami, unikając wirusów. Dobrze 

wie, jak chwila najmniejszej 
słabości może zaszkodzić jej 
zdrowiu. Swoim zabawkom tłu-
maczy, że przyjemności, jakie 
przecież powinny doświadczać 
wszystkie dzieci, czekają na nią 
dopiero po pokonaniu ostrej 
białaczki limfoblastycznej, 
z którą zmaga się od zeszłego 

roku. W jej przypadku prawdo-
podobnie uda się pokonać no-
wotwór krwi dzięki chemiote-
rapii, niestety dla innych dzieci 
znajdującej się w podobnej sy-
tuacji, co Lenka, jedyną szansą 
na zdrowie jest przeszczepie-
nie komórek macierzystych od 
Dawcy niespokrewnionego.

Wielkie podziękowania kie-
rujemy do Wójta Gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego, do 
Dyrekcji Zespołu Szkół w Obro-
wie za wsparcie oraz udostęp-
nienie lokalu, OSP z Kawęczyna 
oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zawałach, którzy także ak-
tywnie włączyli się w akcję po-
przez rejestrację na potencjal-
nych dawców. Cieszy fakt, iż 
wśród osób rejestrujących się 
byli ludzie młodzi, wrażliwi na 
ludzką krzywdę i cierpienie 
chorych na białaczkę.

Wyrazy wdzięczności kieru-
jemy do wspaniałych i nieza-
stąpionych wolontariuszy, bez 
których akcja rejestracji nie od-
byłaby się. Dzięki ich zaanga-
żowaniu i pomocy udało Nam 
się osiągnąć sukces, który być 
może w przyszłości zaowocu-
je tym, że ktoś zarejestrowany 
podczas naszej akcji uratuje ko-
muś życie.

Emilia Zakrzewska

Rejestracja dawców szpiku w Obrowie

7 maja 2016 r. na tere-
nie boiska sportowe-
go w Głogowie odbył 
się I Festiwal Disco 
Polo & Dance. 

Na scenie zaprezen-
towały się takie gwiaz-
dy jak: Jagoda - zwy-

ciężczyni II edycji Disco 
Star, Zenek Martyniuk 
charyzmatyczny wo-
kalista z niesamowitą 
barwą głosu z zespo-
łem Akcent oraz Etna 
- królowa disco polo. 
Podczas koncertu za-
prezentowała się ósem-

ka debiutantów m.in. 
Wektor, Looks, Dandi-
-Dance, Tekilla, Luxus, 
Tomas, Dwa plus dwa 
oraz Selekt. Po występie 
wszystkich zespołów 
festiwalu, Jury z pośród 
ósemki debiutantów 
wybrało zwycięzców 

na podstawie zaprezen-
towanego repertuaru 
muzycznego. Wręcze-
nia nagród poniższym 
wykonawcom dokonał 
wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński i sekre-
tarz gminy Mirosława 
Kłosińska.

I miejsce zdobył – 
Dandi-Dance, II miejsce 
– Dwa plus dwa, III miej-
sce – Luxus, natomiast 
wyróżnienie trafiło do 
Tomasa.

Imprezę poprowa-
dził najpopularniejszy 
prezenter i dziennikarz 
Polo TV Maciej Smoliń-
ski, który w przerwach 
pomiędzy wykonawca-
mi przeprowadzał dla 
publiczności konkursy 
z nagrodami.

W festiwalowe so-
botnie popołudnie 
w Głogowie bawiła się 
rzesza ludzi w różnym 
wieku, nie tylko z gmi-
ny Obrowo, ale także 
z całego województwa 
kujawsko-pomorskiego.

I Festiwal Disco Polo & Dance
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W piątek 20 maja 2016 r. od-
była się uroczystość z okazji 
przypadającej w tym roku 85 
rocznicy powstania  szkoły 
i 35 rocznicy nadania imie-
nia generała Jana Henryka 
Dąbrowskiego. Rozpoczęła 
ją msza św. w Kościele Para-
fialnym pod wezwaniem św. 
Wawrzyńca w Dobrzejewi-
cach. Historię szkoły i jej za-

sługi dla lokalnego środowi-
ska przedstawił jej absolwent 
– ks. prałat Janusz Gręźlikow-
ski.

Na obchody jubileuszu 
przybyli przedstawiciele kura-
torium, władz samorządowych 
powiatu i gminy, byli dyrekto-
rzy  placówki,  dyrektorzy szkół 
gminy Obrowo, emerytowani 

nauczyciele oraz pracownicy. 
Nie zabrakło też rodziców, ab-
solwentów i sympatyków szko-
ły. Po mszy św. cała społeczność 
szkolna, rodzice i goście przeszli 
do hali sportowej, gdzie odbyła 
się dalsza część uroczystości. 
Po odśpiewaniu hymnu Pani 
Dyrektor Renata Nowakowska 
powitała wszystkich zgroma-
dzonych i przedstawiła kilka 
faktów z historii szkoły. Przema-
wiał także Wójt Gminy Obrowo 
Pan Andrzej Wieczyński, który 
podziękował nam za trud wło-
żony w kształcenie  i wychowa-
nie kilku pokoleń uczniów. 

Nad częścią artystyczną 
czuwały panie Agnieszka Bet-
kier i Danuta Szwed-Salejko,    
a uczniowie przedstawili scenki 
z życia generała Dąbrowskiego 
według poetyckiego scena-
riusza pani Katarzyny Sobolak 
- Joniak.  Młodzi aktorzy prze-
pięknie zaprezentowali stroje 
i obyczaje z tamtych czasów, 

a dbałość o szczegóły deko-
racji i podkładu muzycznego 
sprawiła, że widownia zanie-
mówiła z zachwytu. Przedsta-
wienie urozmaiciły występy 
uczniów z klas 0-III, którzy pod 
kierunkiem swoich wycho-
wawczyń przygotowali pokaz 
tańców staropolskich. Pro-
gram artystyczny nagrodzo-
no gromkimi brawami i łzami 
wzruszenia. Słowa uznania 
i pochwały słychać jeszcze było 
na uroczystym poczęstunku 
dla zaproszonych gości, byłych 
pracowników i absolwentów 
szkoły. Uczestnicy uroczystości 
mogli również obejrzeć wysta-
wę albumów i zdjęć, strojów 
z epoki  generała Dąbrowskie-
go oraz pamiątek związanych 
z naszą szkołą.

Był to bardzo pracowity 
rok… 

Karolina Rogalska
Maria Kamińska

Święto SP
w Dobrzejewicach
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24 czerwca 2016 r. zabrzmiał ostatni dzwonek i rozpoczęły się 
wymarzone przez wszystkich wakacje. W obrowskich szkołach 
z tej okazji odbyły się uroczyste apele. Nie zabrakło podzięko-
wań dzieciom za ich całoroczną naukę oraz nauczycielom za 
trud włożony w nauczanie.

Świadectwa ukończenia roku szkolnego odebrało w obrow-
skich szkołach odebrało 1716 uczniów, w tym w szkołach podsta-
wowych - 1236 uczniów, w gimnazjach 445, a w liceum 35.

Dzieciom i młodzieży, a także wszystkim turystom, którzy od-
poczywają na terenie gminy Obrowo życzymy bezpiecznego 
i przyjemnego wypoczynku.

Mamy też  wielki zaszczyt i przyjemność poinformować Państwa 
o wynikach sprawdzianu szóstoklasistów uczniów z gminy Obrowo, 
którzy dzięki swym osiągnięciom zajęli drugie miejsce w powiecie 
toruńskim i trzecie miejsce w województwie kujawsko - pomorskim.  

- Z roku na rok sukcesy uczniów naszych szkół są coraz większe, 
podkreśla z dumą wójt Andrzej Wieczyński. Jestem przekonany, że 
wyniki egzaminów są odzwierciedleniem dobrych warunków na-
uczania w szkołach i dodatkowych zajęć dla uczniów.

Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w kolejnych latach.

Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w odniesieniu do przedmio-
tów egzaminacyjnych, w ujęciu powiatu, województwa i kraju

Wyniki j. polski matematyka
Część 

I (j. polski                          
+ matematyka)

Część II  
(j. angielski)

Gmina Obrowo 74% 60% 67 % 72%

Kraj 71% 54% 63% 71%

Województwo 69% 51% 60% 68%

Powiat toruński 70% 53% 62% 69%

Wieś w kraju 69% 51 % 60% 66%

Wieś w woj. 
kujawsko- 

pomorskim
68% 49% 58% 64%

Marzena Słupczewska 

Rozpoczęły się wakacje…

Dzieci z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą  za-
kwalifikowały się do projektu „Mały Naukowiec – III edycja”. 
W dniu 18.05.2016 roku przedszkolaki  wzięły udział w  po-
kazach naukowych organizowanych przez Wydział Projektów 
Edukacyjnych i Stypendiów w Departamencie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Toruniu. 

Zajęcia organizowane w przedszkolu w Osieku zaciekawiły 
również Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskiego oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą Panią Katarzynę Wa-
chowską,  którzy razem z przedszkolakami wzięli udział w prelekcji 
i obserwowali, jak mali wychowankowie zdobywają wiedzę. Ce-
lem prelekcji było pobudzenie ciekawości i zainteresowania dzieci 
naukami ścisłymi. Program  składał się z dwóch części: pokazowej 
i warsztatowej. Podczas prelekcji każdy przedszkolak miał szansę 
wykonać samodzielne doświadczenia, zaznajomić się z omawia-

nym zjawiskiem oraz zadać pytania. 
Program pokazów umożliwił dzieciom zrozumienie między 

innymi: czym jest ciśnienie, że świat składa się z cząstek, jakie 
właściwości posiada atrament, zasadę zachowania pędu i energii 
podczas sprężystego zderzenia kul, jak gwałtownie mogą przebie-
gać reakcje chemiczne i dlaczego wulkany wybuchają? Program 
warsztatów wzbudził wśród dzieci największe  zainteresowanie 
i zaangażowanie. Każdy przedszkolak mógł wykonać samodziel-
nie doświadczenie: barwną przygodę z kołem Newtona  - do-
świadczenie, które pokazuje, że światło białe składa się ze wszyst-
kich kolorów tęczy oraz powietrzne wojaże – doświadczenie, które 
pozwala wytłumaczyć, jak działa prawo Bernoulliego.

Wykonawcą prelekcji była Fundacja Aleksandra Jabłońskiego 
z siedzibą w Toruniu.

Aleksandra Nasierowska

Prelekcje dla Przedszkolaków - 
„Mały Naukowiec – III edycja” 
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W ramach działania „Podstawowe usłu-
gi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” 
i operacji typu „Budowa lub moderniza-
cja dróg lokalnych” objętych PROW na 
lata 2014-2020 w dniu 25 maja 2016 r. 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyń-
ski wraz ze skarbnikiem gminy Joanną 
Faleńską podpisali w Urzędzie Marszał-
kowskim w Toruniu umowę ma Przebu-
dowę drogi łączącej miejscowości Osiek 
nad Wisłą – Stajenczynki. 

Wykonawcą inwestycji wybranym 
w przetargu nieograniczonym został Za-
kład Drogowo – Budowlany Sp. z o.o. sp. 
kom. z Rogowa gm. Lubicz reprezento-
wany przez Pana Mariusza Wilczyńskiego, 
z którym gmina w dniu 21 czerwca 2016 r. 
podpisała umowę na wykonanie niniejszej 
roboty budowlanej za kwotę 382.796,91 zł 
brutto, z czego 63,63% będą stanowił środ-
ki unijne. Rozliczenie zadania nastąpi do 
czerwca 2017 r.

Anna Mazur 

Podpisanie umowy z Wykonawcą przebudowy drogi 
w miejscowości Osiek nad Wisłą - Stajenczynki

Podpisanie umowy o dofinansowanie 
w Urzędzie Marszałkowskim

Podpisano umowę Dobrzejwice - Zawały

W dniu 18 czerwca 2016 roku w remi-
zie OSP w Kawęczynie odbył się Zjazd 
Gminny Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP z terenu gminy Obrowo. 
Odbywa się on co pięć lat i podczas 
posiedzenia zostają wybierane nowe 
władze Związku. Spośród Przedstawi-
cieli wybranych na Walnych Zebraniach 
Sprawozdawczo Wyborczych w Jednost-
kach OSP z terenu gminy zostały wybra-
ne nowe władze.

Prezesem został dh Andrzej Wieczyński, 
który od 25 lat piastuje tą funkcję. Pierw-
szym Wiceprezesem została dh Mirosława 
Kłosińska, która po raz pierwszy zasiada 
w Zarządzie Gminnym OSP.

Drugim Wiceprezesem został dh Wie-
sław Rygielski z OSP w Dobrzejewicach.

Na Komendanta Gminnego wybrano dh 
Janusza Lewandowskiego, który pełni tą 
funkcje nieprzerwanie od 20 lat.

Sekretarzem w Zarządzie została dh 
Alicja Tarkowska, Skarbnikiem dh Dagma-
ra Chmielewska. Członkiem Prezydium dh 
Bogusław Kashyna.

Członkowie Zarządu: dh Sławomir Le-
wandowski, dh Julia Lewandowska, dh 
Gabriel Mytlewski, dh Jan Zakrzewski, dh 
Waldemar Skowroński, dh Wojciech Kieł-
piński, dh Kazimierz Gackowski, dh Kazi-
mierz Bogdalski, dh Jarosław Rumiński, dh 
Mariusz Kwiatkowski.

Podczas Zjazdu dokonano wyboru 
przedstawicieli do Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP w Toruniu w osobach: dh Andrze-

ja Wieczyńskiego i dh Bogusława Kashyny 
oraz delegatów na Zjazd Powiatowy: dh 
Andrzeja Wieczyńskiego, dh Mariana Woj-
ciechowskiego oraz dh Janusza Lewan-
dowskiego.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Toma-
sza Wieczyńskiego, Piotra Mytlewskiego 
i Romana Rygielskiego.

Zjazdowi przewodniczył dh Stanisław 
Kwaśnik Wiceprezes Zarządu Oddziału Po-
wiatowego RP w Toruniu, który sprawnie 
i szybko poprowadził Zebranie.

W zjeździe uczestniczyli zaproszeni go-
ście: Przewodniczący Rady Gminy w Obro-
wie pan Krzysztof Michalski, Zastępca Ko-
mendanta Miejskiego PSP w Toruniu st. 
bryg. Sławomir Kamiński, Dowódca Jed-
nostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 w Toru-
niu bryg. Adam Robaczewski.

Na zakończenie Prezes Zarządu Gmin-
nego dh Andrzej Wieczyński podziękował 
za wybór i zaprosił na wspólny posiłek 
wszystkich uczestników Zjazdu.

dh Sławomir Lewandowski

Zjazd Gminny Związku OSP RP 
z terenu gminy Obrowo

20 czerwca 2016 r. wójt Andrzej Wie-
czyński podpisał umowę z wybranym 
w przetargu nieograniczonym wyko-
nawcą Firmą STRABAG Sp. z o.o. z Prusz-
kowa o/Toruń na odbudowanie  łącznie 
1 km 722 m dróg gminnych w miejsco-
wości Dobrzejewice i Zawały, zniszczo-
nych w wyniku usuwania skutków po-
tężnej nawałnicy z dnia 19 lipca 2015 r. 

Wykonanie robót drogowych określono 
na kwotę 444.757,25 zł brutto i nastąpi do 
30 września 2016 r.

Miłosz Nowakowski
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„Wszędzie dobrze, ale na wakacjach najlepiej” – wszyscy 
uczniowie z niecierpliwością czekały na odpoczynek po za-
kończeniu roku szkolnego. Ważne aby wakacje spędzać bez-
piecznie. 

Jak bezpiecznie spędzać wakacje: nad wodą, w górach, na po-
dwórku, jeżdżąc na rowerze i rolkach opowiadał uczniom Szkoły 
Podstawowej w Obrowie p. Marcin Gajewski – strażnik gminny 
Straży Gminnej w Obrowie. Prezentacja multimedialna, rozmowa 
z uczniami, a potem dyskusja o bezpiecznych formach spędzania 
wolnego czasu, przybliżyła najmłodszym uczniom szkoły, ewentu-
alne możliwe zagrożenia oraz nauczyła jak spędzać wakacje, aby 
były one bezpieczne. 

Wszystkim uczniom życzymy bezpiecznych wakacji i spotkania 
się w tym samym gronie 1 września.

Aleksandra Kwaśnicka
Marcin Gajewski

Bezpieczne Wakacje

23.04.2016 r. w SP w Czernikowie odbył się X POWIATOWY 
KONKURS RECYTATORSKI POEZJI K.K. BACZYŃSKIEGO „ZNÓW 
WĘDRUJEMY CIEPŁYM KRAJEM…”.  

Zespół Szkół  w Osieku nad Wisłą oraz Osiecki Klub Kultury re-
prezentowały: MARTYNA FOKSIŃSKA, ROZALIA RUMIŃSKA i ZU-
ZANNA MYTLEWSKA. Dziewczęta wykazały się dojrzałością, biorąc 
udział w tym konkursie. Przygotowywały się sumiennie,  aby god-
nie reprezentować Osiek nad Wisłą oraz Gminę Obrowo.

Konkurs przeznaczony był dla klas IV-VI. Przyjechało ponad 30 
uczestników z POWIATU TORUŃSKIEGO. Młodzi  artyści „zmagali 
się” z trudną, ale jakże piękną i przejmującą poezją K.K. Baczyńskie-
go. JURY przyznało 5 NAGRÓD,  dyrektor szkoły – 8,  a przedstawi-
cielka KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI NAUCZY-
CIELI w Toruniu – 3. Dodatkowo zostało powołane młodzieżowe 
Jury, które również nagrodziło swoich „ulubieńców”. Wspomnę, że 
nie było podziału na miejsca. 

Nasze dziewczęta tj.:
ROZALIA RUMIŃSKA zdobyła GRAND PRIX oraz:
- NAGRODĘ MŁODZIEŻOWEGO JURY
- NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY
- NAGRODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI 

NAUCZYCIELI w Toruniu
ZUZANNA MYTLEWSKA zdobyła:
- NAGRODĘ JURY
- NAGRODĘ DYREKTORA
- NAGRODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI 

NAUCZYCIELI w Toruniu

Gratulujemy zdobytych nagród i życzymy dalszych sukcesów.

Ewelina Mytlewska – animator kultury

Sukces uczniów ze szkoły w Osieku nad 
Wisłą w X Powiatowym Konkursie 

Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego 
„Znów wędrujemy ciepłym krajem...”
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12.04.2016 r. w Zespole Szkół w Osieku 
nad Wisłą odbył się VI GMINNY KON-
KURS INTERPRETACJI WIERSZY DLA 
DZIECI. Organizatorami konkursu dla 
klas I-III były panie nauczycielki: Barba-
ra Kozłowska, Joanna Łęgowska i Aneta 
Kamińska.

W JURY zasiadły:
- Edyta Łukaszewicz-Lisowska – aktorka 

TEATRU LALEK „BAJ POMORSKI”- przewod-
nicząca JURY

-Katarzyna Młynarczyk – nauczyciel ję-
zyka polskiego

-Emilia Zakrzewska – animator kultury 
z Osieckiego Klubu Kultury

  Dzieci, które brały udział w gminnym 
konkursie, wcześniej przeszły eliminacje 
w swoich szkołach. Tegoroczny konkurs 
interpretacji wierszy był naprawdę na wy-

sokim poziomie. Dzieci interpretowały zna-
ne i mniej znane wiersze. Z przyjemnością 
wysłuchaliśmy prezentacji uczniów szkół 
z terenu gminy Obrowo.

JURY przyznało następujące nagrody:
I MIEJSCE – Zuzanna Pęziak, kl. III 

a (OBROWO) – „Wrona i ser” Jana Brzechwy
II MIEJSCE – Marcelina Mazur, kl. III 

a (OBROWO) – „Przyjaciele” Adama Mickie-
wicza

III MIEJSCE – Zofia Prus, kl. II c (OSIEK 
NAD WISŁĄ) -  „Biedronka” Tomasza Nowa-
czyka

WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Andżelika Celmer, kl. I b (DOBRZEJEWI-

CE) – „Bosa osa” Doroty Gellner
Wiktoria Gawarkiewicz, kl. II b (OBRO-

WO) – „Ciotka Danuta” Jana Brzechwy

Maja Kopystecka, kl. I b (OSIEK NAD WI-
SŁĄ) – „Na straganie” Juliana Tuwima

Jan Mytlewski, kl. II c (OSIEK NAD WISŁĄ) 
– „Miau i Hau” Ewy Dafner

Joanna Prus, kl. I (BRZOZÓWKA) – „Apel 
do ludzi” Stanisława Karaszewskiego

Noemi Rykała, kl. III (BRZOZÓWKA) – 
„Wilk u dentysty” Tadeusza Śliwiaka

   
KONKURS INTERPRETACJI WIERSZY to 

wspaniała inicjatywa. Młodzi artyści chęt-
nie w nim uczestniczą. Ukazuje się zaba-
wowe funkcje poezji dla najmłodszych. 
Zachęca się je również do aktywizacji twór-
czej, poprzez własną interpretację wiersza. 

Gratulacje dla zwycięzców i organizato-
rów!

Ewelina Mytlewska – animator kultury

VI Gminny Konkurs Interpretacji 
Wierszy dla Dzieci

Dnia 16 maja 2016 roku odbył się Wielki 
Turniej Warcabowy i III Turniej Szacho-
wy. 

Szachy oraz warcaby to niezwykle po-
pularne gry planszowe, które stwarzają 
okazję do bez-pośredniego, osobistego 
kontaktu z innymi ludźmi. Zaproszenie 
kogoś do gry planszowej jest obietnicą do-
brej zabawy, miłego spotkania. Do takiego 
spotkania uczniów szkoły podstawowej 
i gimnazjum zaprosili organizatorzy WIEL-
KIEGO TURNIEJU GRY W WARCABY i II TUR-
NIEJU SZACHOWEGO - p. pedagog Alek-

sandra Kwaśnicka, nauczyciel informatyki 
p. Eugeniusz Daniszewski.

Po emocjonujących rozgrywkach do 
ścisłego finału weszli najlepsi. Zawodnicy 
grali na profesjonalnych planszach turnie-
jowych z wykorzystaniem zegarów, sza-
chów demonstracyjnych. Sędziami byli p. 
A. Kwaśnicka (warcaby) i p. E. Daniszewski 
(szachy).

W tego typu grach, każdy ruch jest waż-
ny. Wszyscy zebrani na sali widzowie obser-
wowali zmagania turniejowe w skupieniu. 

Klasyfikacja finałowa

Szachy
Szkoła Podstawowa 

• I miejsce - Wiktor Czynszak VI 
• II miejsce - Szymon Jernatowski VI 

Gimnazjum 
• I miejsce - Cezary Szulc IIIC 
• II miejsce - Łukasz Balina IIC

Warcaby
Kl. I – III

• I miejsce – Bartek Rutkowski IIIb
• II miejsce – Daniel Zakrzewski I a

Kl. IV – VI
• I miejsce – Antek Motyka Va
• II miejsce – Kuba Buler VI

I – III Gim.
• I miejsce – Cezary Szulc
• II miejsce – Jacek Tarkowski - IIA

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody 
i dyplomy ufundowane przez Fundację In 
Spe w trakcie uroczystości – Święta Patro-
na Szkoły. GRATULUJEMY!

Aleksandra Kwaśnicka 
Eugeniusz Daniszewsk

Wielki Turniej Warcabowy i III Turniej Szachowy
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie
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Sowa w Gminie Obrowo

15 kwietnia 2016 roku Osiecki Klub Kultu-
ry zorganizował dzieciom piękny początek 
wiosny. W piątkowe przedpołudnie dzieci 
ze Szkoły Podstawowej im. mjr H. Suchar-
skiego w Osieku nad Wisłą wraz z nauczy-
cielami wyruszyły na pożegnanie zimy na 
taras widokowy im. Michała Kokota.

Kukłę wykonały dzieci na warsztatach, 
gdzie zapoznały się z historią i sposobem 
wykonania Marzanny. Korowód z Marzanną 
najpierw przemaszerował ulicami Osieka, 
a następnie udał się na taras widokowy Wisły. 

Największą radość sprawiło dzieciom 
wrzucenie do ogniska i spalenie słomianej ku-
kły. Na zakończenie imprezy wszyscy uczest-
nicy piekli przy ognisku kiełbaski.   

Animator kultury
Emilia Zakrzewska

Topienie Marzanny 

3 czerwca 2016 r. w Szkole 
Podstawowej w Zębowie od-
był się piknik rodzinny z oka-
zji Dnia Matki i Dnia Ojca. 
Uczniowie zaprezentowali 
krótki program artystyczny 
oraz wręczyli rodzicom wła-
snoręcznie przygotowane 
upominki. 

Swoją obecnością zaszczycił 
nas radny powiatu toruńskiego 
pan Tomasz Zakrzewski. Z uwa-
gą obejrzał występy dzieci, 
a na dowód sympatii przyniósł 
uczniom upominek – piłkę, któ-
ra z pewnością przyda się pod-
czas zajęć. 

Na tegorocznym pikniku 
nie zabrakło różnorodnych za-
baw i konkurencji sportowych, 
w których zmagały się dzieci 

wspólnie z rodzicami i rodzeń-
stwem. Śmiech i dobra zaba-
wa to nieodłączny element 
tych rodzinnych potyczek. Dla 
wszystkich uczestników były 
słodkie nagrody. 

Przez cały czas dzieci mogły 
korzystać z trampoliny, zjeż-
dżalni na dmuchanym zamku 
i przejażdżek samochodem. 
O te atrakcje zadbał wójt gmi-
ny Obrowo Andrzej Wieczyński, 

wspierając szkołę finansowo. 
Poczęstunek dla uczest-

ników pikniku przygotowa-
ły mamy z Rady Rodziców 
działającej przy szkole. Miłym 
akcentem było również pie-
czenie kiełbasek na ognisku, 
które ufundował dzieciom 
radny gminy Obrowo Bartosz 
Przewięźlikowski. Dla uczniów 
przygotowane były także sło-
dycze i lody, które jak co roku 
sponsorowali Państwo Mazek, 
właściciele sklepu Roma. 

Cieszymy się bardzo, że 
i tym razem rodzice tak licznie 
przybyli wspólnie świętować. 
Wszystkim sponsorom dzięku-
jemy za pomoc w organizacji 
pikniku i  wsparcie finansowe. 

 Lucyna Nawrocka

Piknik rodzinny w Zębowie

Na zlecenie Gminy Obrowo firma ECO-
-PRYZMAT przeprowadziła inwen-
taryzacje ornitologiczno – chirop-
terologiczne dla planowanych prac 
termomodernizacyjnych budynków. W 
wyniku przeprowadzonych badań na 
jednym z obiektów stwierdzono gniaz-
dowanie sowy płomykówki Tyto alba. 

Obecnie rozmieszczenie par lęgowych 
sów w województwie kujawsko-pomor-
skim jest słabo poznane. Odkryte podczas 
badań miejsce lęgowe Tyto alba w Gminie 
Obrowo jest istotne ze względu na trend 
spadkowy płomykówki, a także ze wzglę-
du na fakt, że sowa wybrała na lęg budy-
nek o przeznaczeniu niesakralnym. Tyto 
alba występuje na obszarze całej Polski z 
wyjątkiem dużych kompleksów leśnych 
oraz wysokich gór, jednakże jej liczebność 
na niżu jest niewielka, a nawet w wielu 
okolicach jest gatunkiem ginącym. We-
dług BirdLife International liczebność pło-
mykówki w Europie oszacowano na 100 
000 do 200 000 par oraz zaklasyfikowano 
ją do „declining” tzn. zmniejszająca liczeb-
ność, natomiast w Polsce jej liczba wynosi 
od 1000 do 2000 par. Tyto alba w naszym 
kraju jest objęta ochroną ścisłą i wymaga 

ochrony czynnej.
Płomykówka jest sową o średnich roz-

miarach (długość ciała wynosi od 33 do 39 
cm, rozpiętość skrzydeł od 86 do 96 cm, 
masa ciała od 280 do 450 g) jest większa 
od pójdźki, jednakże mniejsza od pusz-
czyka. Charakterystyczne dla tej sowy jest 
jej upierzenie, a dokładnie szaro-brązowy 
płaszcz ozdobiony w białe plamki przypo-
minające kształtem płomyki świec, dzięki 
którym sowa ta zawdzięcza swoją polską 
nazwę.  

Więcej informacji na 
stronie www.obrowo.pl
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Początek historii parku w Zę-
bowie sięga lat 80-tych XIX 
wieku, kiedy to miejscowość 
na licytacji od swojego szwa-
gra, Antoniego Nałęcza, na-
była Kazimiera z Zielińskich 
Puzynowa, córka Gustawa 
Zielińskiego, właściciela Łą-
żyna i Skępego. Nie wiemy 
jak park wyglądał w tamtych 
czasach. Wiek niektórych 
drzew określany jest na ok. 
200 lat, większość jednak 
ma po 150 lat, należy więc 
zakładać, że obecny wygląd, 
a raczej to co z niego zostało, 
park zawdzięcza Puzynom. 

Książę Stanisław Modest 
Puzyna (1850-1923) urodził się 
w Stryhowie koło Kobrynia. Po-
chodził ze znanej magnackiej 
rodziny ruskiej wywodzącej się 
w prostej linii z dynastii Rury-
kowiczów. W jaki sposób tra-
fił na ziemię dobrzyńską - nie 
wiadomo. W 1882 roku poślubił 
Kazimierę z Zielińskich (1862-
1951) i najprawdopodobniej 
niedługo później rozpoczął, 
wraz z małżonką, budowę pa-
łacu w Zębowie. Wtedy też mu-
siał powstać park. Świadczyć 
o tym może zarówno styl, w ja-
kim zbudowany jest pałac - tzw. 
renesansowej willi włoskiej (lub 
willi podberlińskiej), charakte-
rystyczny dla budowli końca 
XIX wieku oraz fakt, iż wszyst-
kie dzieci Puzynów urodziły się 
w Stryhowie. Dopiero po zbu-
dowaniu pałacu rodzina księcia 
przeprowadziła się do Zębowa. 
Pierwotnie blisko pałacu znaj-
dował się folwark oraz nielicz-
ne zabudowania należące do 
mieszkańców Zębowa. Z cza-
sem folwark zaczął się rozrastać 
i mechanizować. Książę Puzyna, 
srogi i porywczy, był jednocze-
śnie dobrym gospodarzem. 
Sprowadzał do folwarku różne 
nowinki techniczne, w tym lo-
komobile czy ciągniki parowe. 
Najstarszy syn księcia, również 
Stanisław (1883-1955) był in-
żynierem budownictwa lądo-
wego, następnie profesorem 
Politechniki Warszawskiej oraz 
Gdańskiej. Był projektantem 
i budowniczym wielu linii kole-
jowych, mostów oraz obiektów 
przemysłowych w Polsce. Jego 
jedyny syn a wnuk starego księ-
cia, tez Stanisław, zwany piesz-
czotliwie Stasieczkiem, w cza-
sie II wojny światowej walczył 
jako lotnik w bitwie o Anglię. 
Zginął w 1942 roku. Pasją la-

tania zaraził się najprawdopo-
dobniej od swego stryja Wło-
dzimierza Władysława Puzyny 
(1894-1961), właściciela mająt-
ku w Gronowie, posiadającego 
własny samolot. Przed wojną 
mieszkańcy Zębowa wielokrot-
nie byli świadkami popisów 
lotniczych stryja i bratanka, 
które często kończyły się lądo-
waniem na skoszonych polach. 
Smutne były losy Puzynów po 
wojnie. Księżna Kazimiera za-
mieszkała u swojej córki Anieli 
Dębickiej w Puszczykowie. Bra-
kowało im środków do życia, 
były zmuszone imać się róż-
nych zajęć, na przykład piekły 
ciasta. Po wojnie pałac popadł 
w ruinę, między innymi za spra-
wą kwaterującego tam w 1945 
roku wojska radzieckiego. Bu-
dynki folwarczne zostały roze-
brane. W latach 60-tych zaczę-
to odbudowę pałacu, niestety 
ze znacznym uszczerbkiem na 
jego pierwotnym wyglądzie, 
czego dowodzą zachowane 
przedwojenne fotografie. W pa-
łacu założono szkołę oraz ośro-
dek zdrowia. W latach 70-tych 
i 80-tych, mimo znacznego 
ubytku drzewostanu, między 
innymi za sprawą holenderskiej 
choroby wiązów, park pozosta-
wał w dobrej kondycji, z dosyć 
czytelną strukturą dawnego 

założenia. Niestety od połowy 
lat 90-tych pozostawiony bez 
opieki, zaczął ulegać dewa-
stacji. Jeszcze pod koniec lat 
90-tych, po przeprowadzonej 
przez pracowników Wojewódz-
kiego Konserwatora Przyrody 
kwerendzie stan drzewostanu 
w parku oceniono na dobry, 
siedem drzew wytypowano 
do objęcia ochroną pomniko-
wą. Potem było już tylko go-
rzej. W parku palono ogniska, 
stał się on miejscem spotkań 
wielbicieli mocnych trunków 
oraz wandali, którzy niszczyli 
drzewostan i bynajmniej nie 
zawracali sobie głowy zabie-
raniem własnych śmieci do 
domu. Wiosną 2015 roku jeden 
z mieszkańców Zębowa, Zbi-
gniew Przybyszewski, uzyskał 
pozwolenie Urzędu Gminy na 
oczyszczenie parku z krzaków 
i śmieci. Po trzech miesiącach 
pracy z chaszczy zaczęły wy-
łaniać się pozostałości dwóch 
stawów oraz dawne założe-
nie składające się ze skupień 
kasztanowców białych, dębów 
szypułkowych, lip drobnolist-
nych czy jesionów wyniosłych. 
Przy okazji okazało się, że kilka 
drzew niestety w międzyczasie 
uschło, między innymi piękny 
jesion wyniosły pendula, rosną-
cy przy wschodnim stawie czy 

wiąz szypułkowy, chyba ostat-
ni w parku. Z wytypowanych 
przez pracowników Konserwa-
tora Przyrody siedmiu drzew 
przeznaczonych do objęcia 
ochroną pomnikową pozostało 
już tylko pięć, nadal tą ochroną 
nie objętych, ale dzięki oczysz-
czeniu parku wreszcie widocz-
nych. Nareszcie można bez na-
rażenia zdrowia pospacerować 
dawną groblą, jak to ponad 100 
lat temu dzień w dzień robiła 
„stara księżna”, by pomedyto-
wać na Zielonej Górze. Można 
dostrzec piękno starych drzew, 
które wobec wandalizmu czło-
wieka są całkowicie bezbronne. 

Miejmy nadzieję, że cały ten 
wysiłek nie pójdzie na marne 
i znajdą się fundusze w ramach 
programów unijnych na dal-
szą rewitalizację parku oraz że 
wreszcie uchwałą Rady Gminy 
pięć parkowych drzew otrzyma 
status „pomników przyrody”. 

Należy dodać, że Gmi-
na Obrowo jest właścicie-
lem nieruchomości, na któ-
rej znajduje się park i pałac 
w Zębowie od 2000 r., czyli od 
chwili przekazania nierucho-
mości przez Wojewodę Kujaw-
sko-Pomorskiego decyzją nr 
GKN.III.T.7723-3/23/00 z dnia 
02.03.2000 r. Wcześniej nieru-
chomość należała do skarbu 
państwa i była administrowana 
przez Starostę Toruńskiego. 

Park w Zębowie poprzez 
swoje piękne okazy drzew, 
śmiało można nazwać perełką 
przyrodniczą nie tylko gminy 
Obrowo, czy powiatu, ale także 
województwa kujawsko-po-
morskiego. Dlatego też ape-
lujemy w imieniu wszystkich, 
którym park w Zębowie leży na 
sercu, do dbałości o codzienny 
ład i porządek, o nie zaśmieca-
nie parku i nie łamanie gałęzi, 
a także o nie wypalanie traw. 

Niech stuletnie drzewa, 
rzadko spotykanych gatunków 
będą naszą spuścizną dla młod-
szego pokolenia i niech cieszą 
oczy mieszkańców Zębowa 
i okolic, a także przybyłych na 
teren gminy Obrowo turystów.

Julia Popowska-Drojecka
Marzena Słupczewska

W trakcie pisania artykułu korzystano ze źródeł: Piotr 
Gałkowski „Ziemianie i ich własność w Ziemi Do-

brzyńskiej”; Piotr Gałkowski „Genealogia Ziemiaństwa 
Ziemi Dobrzyńskiej XIX-XX wieku”; Marek Pawłowski 
„Gmina Obrowo. Przeszłość i teraźniejszość”; Polski 
Słownik Biograficzny; Akta Stanu Cywilnego Parafii 

Rzymskokatolickiej w Skępem; Akta Stanu Cywilnego 
Parafii Rzymskokatolickiej w Łążynie. Część informacji 

uzyskano dzięki uprzejmości pana Józefa A. Puzyny 
oraz mieszkańców Zębowa

Park w Zębowie – 
Perełka przyrodnicza …
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25 maja 2016 r. od-
był się XII Festiwal 
Twórczości Ludowej 
im. Edwarda Nowa-
ka. Dzięki inicjatywie 
dyrektora ZS w Do-
brzejewicach Janusza 
Iwańskiego Festiwal 
Twórczości Ludowej 
na stałe wpisał się do 
kalendarza imprez tej 
szkoły. Od dwunastu 
lat sala sportowa szko-
ły wypełnia się barw-
nym tłumem artystów 
ludowych z całego 
powiatu toruńskiego 
i chełmińskiego oraz 
dzieci z regionalnych 
szkół. Wszystkich łą-
czy jedna idea - oca-
lenie od zapomnienia 
kultury ludowej, którą 
współczesna cywili-
zacja odstawia często 
na boczny tor. Dzięki 
takim inicjatywom jak 
ten festiwal dawna 
kultura polskiej wsi ma 
szanse przetrwać. 

W tym roku na scenie 

szkolnej w Dobrzejewi-
cach wystąpili: zespół 
Złota Jesień z Grębocina, 
Klub Seniora Sami Swoi 
z Obrowa, zespół wokal-
no-muzyczny Browinki 
z Browiny, Zespół Ka-
węczynianki z Kawęczy-
na, chór Pokolenia, Zie-
lone ludki z Zębowa, 
Zespół Taneczny z SP 
im. mjr. H. Sucharskie-
go z Osieka nad Wisłą, 
Skrzaty, a także zespół 
taneczny z Dobrzeje-
wic, Pszczółki i Motylki 
z Przedszkola Samorzą-

dowego w Brzozówce, 
solistki oraz zespół ta-
neczny z SP w Łążynie,  
Zespół taneczny Iskie-
reczki z Brąchnówka, Ka-
pela Ludowa im. Kamiń-
skich z Osieka nad Wisłą 
i zespół instrumentalny 
ze SP w Cierpicach.

Festiwal to nie tyl-
ko śpiewy i tańce, ale 
także pokaz rękodzieła 
ludowego: rzeźby, ma-
larstwa, wikliniarstwa, 
szydełkowania, koron-
karstwa, haftu. W tym 
roku można było podzi-

wiać między innymi pra-
ce twórców związanych 
ze Środowiskowym Do-
mem Pomocy Społecz-
nej w Osieku nad Wi-
słą i Browinie, Domem 
Kombatanta w Dobrze-
jewicach oraz Kołem Go-
spodyń Wiejskich w Bro-
winie.

Gośćmi festiwalu 
byli, m.in.: Andrzej Sie-
mianowski - Wicesta-
rosta Toruński, Tomasz 
Zakrzewski - Przewod-
niczący Rady Powiatu 
Toruńskiego, Mirosława 

Kłosińska - Wiceprze-
wodnicząca Rady Powia-
tu Toruńskiego i Sekre-
tarz Gminy w Obrowie, 
Mirosław Nawrotek 
- Radny Powiatu Toruń-
skiego, Jerzy Wiśniewski 
- Przewodniczący Związ-
ków Zawodowych "Soli-
darność".

Impreza odbyła się 
dzięki wsparciu finanso-
wemu Urzędu Marszał-
kowskiego, Starostwa 
Powiatowego w Toruniu 
oraz Wójta i Rady Gminy 
Obrowo. Wśród spon-
sorów znaleźli się także: 
Rada Powiatu Toruń-
skiego, Rada Rodziców 
ZS w Dobrzejewicach, 
WSKO Edukacja i Przy-
szłość w Brąchnówku, 
Pan Janusz Rumiński 
- właściciel F.H.U. Hurt 
-Detal w Osieku nad Wi-
słą, Szkoła Języków Ob-
cych I-Speak! 

XII ludowy zawrót głowy

7 maja 2016 r. OSIECKA GRU-
PA TEATRALNO-WOKALNA 
odwiedziła DOM MAŁEGO 
DZIECKA oraz pacjentów HO-
SPICJUM „Nadzieja” w Toru-
niu. 

  Zagraliśmy spektakl pt. 
„Kot w butach”. Znana bajka 
w naszej interpretacji została 
przyjęta z entuzjazmem przez 
młodych widzów. Dzieci, to 
wdzięczni odbiorcy, którzy nie 
kryją się ze swymi emocjami.

Naszym celem było sprawie-
nie radości mieszkańcom domu 
dziecka i pacjentom hospicjum. 
Poczuliśmy się przez chwilę wo-
lontariuszami. Niektóre dzie-

ci chętnie z nami rozmawiały 
i dzieliły się swoimi przeżycia-

mi. Cieszymy się, że poprzez 
nasz spektakl, młodzi widzowie 

mogli na chwilę znaleźć się w „ 
zaczarowanym świecie”. 

Otrzymaliśmy zaproszenie 
z kolejną bajką. Premiera ko-
lejnego spektaklu pt. „Zabawa 
w Śpiącą Królewnę”, odbyła 
się w Zespole Szkół w Osieku 
nad Wisłą w dniu 03.06.2016 r. 
z okazji DNIA DZIECKA. To już 
piąty spektakl dla dzieci. 

Z nową bajką zamierzamy 
odwiedzić również SZPITAL 
DZIECIĘCY w Toruniu, w którym 
zagraliśmy już wcześniej „Kota 
w butach”. Tworzenie spektakli 
dla dzieci sprawia nam ogrom-
ną radość.

Ewelina Mytlewska –
 animator kultury

Osiecka Grupa Teatralno - Wokalna 
w Domu Małego Dziecka oraz hospicjum
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25.04.2016 r. w Urzędzie 
Marszałkowskim w Toru-
niu, podczas Sesji Sejmi-
ku Województwa Kujaw-
sko–Pomorskiego, na ręce 
Dyrektora Zespołu Szkół 
Gimnazjum i LO w Dobrze-
jewicach p. Janusza Iwań-
skiego, Marszałek Woje-
wództwa – p. Piotr Całbecki 
i Przewodniczący Sejmiku 
Województwa  - p. Ryszard 
Bober, przekazali nagrodę 
rzeczową dla szkoły za naj-
większą liczbę laureatów 
i finalistów w tegorocznym 
konkursie Wiedzy o Samo-
rządzie Terytorialnym. 

Konkurs składał się z 3 
etapów: szkolnego, rejono-
wego i regionalnego. Do 3 
etapu zakwalifikowało się 19 
uczniów z całego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego, 
w tym 7 uczniów z Dobrzeje-
wic (Lidia Brzustewicz, Paweł 
Kucharski, Dominika Pęcher-
ska, Weronika Tecmer, Kari-
na Wasilewska, Paweł Wie-
czyński, Sandra Zakrzewska).  
Uczniowie Gimnazjum w Do-
brzejewicach już po raz szó-
sty z rzędu byli najliczniejszą 
grupą laureatów i finalistów 
spośród wszystkich uczest-
niczących w konkursie szkół. 
W związku z uzyskaniem 
przez nich tytułu LAUREATA 

byli zwolnieni z egzaminu 
gimnazjalnego w części hu-
manistycznej (wos i histo-

ria). Tytuł ten zdobyli: Lidia 
Brzustewicz, Paweł Kuchar-
ski, Weronika Tecmer i Paweł 

Wieczyński. Natomiast tytuł 
finalisty uzyskały: Dominika 
Pęcherska, Karina Wasilew-
ska, Sandra Zakrzewska. 

Szkoła w Dobrzejewicach 
brała udział we wszystkich 
XIII edycjach konkursu Wie-
dzy o Samorządzie Teryto-
rialnym w ramach przedmio-
tu Wiedza o Społeczeństwie 
i wychowała 36 laureatów 
i 31 finalistów.

Po wizycie w Urzędzie 
Marszałkowskim wszyscy 
laureaci ze szkoły w Dobrze-
jewicach wraz z Dyrekcją – p. 
Januszem Iwańskim i opieku-
nem konkursu - p. Agnieszką 
Koepke zostali miło przyjęci 
w Urzędzie Gminy Obrowo 
przez Wójta - p. Andrzeja 
Wieczyńskiego, od którego 
otrzymali serdeczne gratula-
cje!

Samorządowcy 
z Dobrzejewic najlepsi!

KOCHANI  
SAMORZĄDOWCY !

Znów  owocny  rok  na  boku.
Pracy  trudnej, aż  do  zmroku.
W dniu Waszego  święta,
bądźże  gmino  uśmiechnięta.
Bo  do  dumy  są  powody.
Też  powody  do  nagrody.
Dziś  owoce  pracy  Waszej,
dla wygody  przecież  naszej,
są  widoczne  w  każdej  wiosce.
Właśnie  dzięki  Waszej   trosce.
Dzięki  Wam  ta gmina -  wiecie,
Najpiękniejsza   jest  w  powie-

cie.
Kiedy  jestem  w  gminie  z  rana,

Widać  rękę  tutaj  pana.
Gmina  piękna, wysprzątana.
Kiedy  petent  jest  w  urzędzie,
obsłużony  będzie  w  pędzie.
Mili  ludzie  w  niej  pracują,
swoją  pomoc  oferują.
Dziś   na  czele  Rady  Gminy
w  swej   posturze,  groźnej  

miny.
Silny  Krzysztof,  z  Silna  jest.
Gminną  Radę  trzyma  fest.
Pani  Asia  trzyma  kasę.
To  pieniądze  przecież  nasze.
Dobrze  forsą  zawiaduje,
żadnych  bubli  nie  kupuje.
Sekretariat  tuż  przy  wójcie.
Jest  przystępny, się  nie bójcie.
Pani  Mirka  w  ciągłym  ruchu,

podtrzymuje  go  na  duchu.
Masz  problemy, jakich  mało,
to  do  wójta  Andrzeja ruszaj  

śmiało.
Wójt  to  przecież  nasza  wła-

dza.
On  poucza  i  doradza.
Wójta  gmina  ma  dobrego,
liczą  się  ze  zdaniem  jego.
W  pracy  wójt  to  nie  kolega.
Jego  słuchać  zawsze  trzeba.
Ja  o  wójcie  pisać  muszę,
Ma  ci  on  anielską   duszę.
Patrzy  sercem  na  człowieka
i  od  niego  nie  ucieka.
Życzmy  mu  zdrowia  i  słońca.
Bądź  nam wójtem  aż  do  koń-

ca.

Kurier  z  Wami  też  świętuje.
Święto  Wasze  opisuje.
Wszystkie  gminne  wydarze-

nia,
ocali  od  zapomnienia.
Masz  już  od  nas  górne  noty,
a   Naczelnej  medal  złoty.

My  mieszkańcy  całej  gminy.
Dziś  śpiewamy  z  całej  siły:
Sto  lat, sto  lat,  pomyślności,
życząc  Państwu  wytrwałości.
Niech  w  następnym  samorzą-

dzie,
Wasza  grupa  znów  zasiądzie.

HK                          

27 maja, jak co roku obchodzimy "dzień samorządowca", w tym roku otrzymaliśmy 
piękne wierszowane życzenia od naszego miłego poety z silna
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10 maja 2016 r. wójt Andrzej 
Wieczyński w imieniu Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy 
wręczył medale i dyplomy za 
długoletnie pożycie małżeń-
skie czterem parom z terenu 
gminy Obrowo, a mianowi-
cie Państwu Jadwidze i Kazi-
mierzowi Seweryn z Osieka 
nad Wisłą, Państwu Barbarze 
i Zygmuntowi Witkowskim 

z Szembekowa, Państwu Te-
resie i Ryszardowi Jabłoń-
skim z Łążyna II oraz Państwu 
Aleksandrze i Tadeuszowi 
Kornetowskim z Łążyna II, 
którzy na ślubnym kobiercu 
stanęli 50 lat temu.

Pociechą i chlubą dla wszyst-
kich odznaczonych par są ich 
rodziny. Małżonkowie Seweryn 

wychowali troje dzieci oraz do-
czekali się sześcioro wnucząt 
i dwóch prawnuków, a Państwo 
Witkowscy wychowali pięcio-
ro dzieci oraz doczekali się je-
denaścioro wnucząt. Małżon-
kowie Jabłońscy wychowali 
pięcioro dzieci, doczekali się 
czternaścioro wnucząt oraz 
dwóch prawnuków, a Państwo 
Kornetowscy natomiast wy-

chowali dwoje dzieci i doczeka-
li się pięcioro wnucząt.

Życzymy wszystkim parom 
dużo zdrowia i wielu miłych 
chwil spędzanych w rodzinnej 
atmosferze.

Małgorzata Gerus
Kierownik Urzędu Stanu 

Cywilnego
w Obrowie

Rozdano medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie 

Państwo Jabłońscy z rodziną i wójtem Andrzejem WieczyńskimPaństwo Seweryn z rodziną i wójtem Andrzejem Wieczyńskim

Państwo Kornetowscy z rodziną i wójtem Andrzejem WieczyńskimPaństwo Witkowscy z rodziną i wójtem Andrzejem Wieczyńskim

 W dniu 10 maja 2016 r. na 
sali gimnastycznej w Zespo-
le Szkół w Brzozówce odbył 
się VI finał gminnego quizu 
pt. „W świecie języka angiel-
skiego”. Wzięły w nim udział 
trzyosobowe reprezentacje 
pięciu szkół podstawowych 
z terenu gminy Obrowo. Etap 
szkolny quizu przeprowadza-
li nauczyciele języka angiel-
skiego w poszczególnych pla-
cówkach wyłaniając swoich 
reprezentantów. Drużynom 
rywalizującym o miano naj-
lepszej ekipy w gminie kibi-
cowały kilkuosobowe grupy 
uczniów z każdej ze szkół.

Głównym celem corocznie 
przeprowadzanego quizu jest 
podwyższanie poziomu umie-
jętności jezykowych u dzieci, 
rozbudzanie zainteresowania 
wśrod nich kulturą i stylem 
życia mieszkańców krajów 
anglojęzycznych, umiejętne 

współdziałanie w zespołach 
oraz integrowanie środowisk 
wszystkich szkół podstawo-
wych w gminie.

Zmagania finalistów prze-
biegały na bardzo wysokim 
poziomie. Drużyny z Łążyna 
i Obrowa przebrnęły dwie serie 
dwudziestu pięciu pytań bez-
błędnie i zajęły ex aequo pierw-
sze miejsce. Małą pomyłkę 
zaliczyła ekipa z Dobrzejewic 
plasując się na drugiej pozycji. 
Po dwie odpowiedzi z małymi 
błędami zanotowały pozostałe 
zespoły. Oprawę taneczno-mu-
zyczną zapewnili uczniowie ze 
szkół z: Osieka nad Wisłą, Do-
brzejewic i Brzozówki.

Nauczyciele języka angiel-
skiego z naszej gminy planu-
ją poszerzenie formuły qu-
izu o występy piosenkarskie 
w dwóch kategoriach wieko-
wych. 

Wojciech Adamiak

Angielski bez tajemnic
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21 maja 2016 r. w świetlicy 
wiejskiej w Łążynie II odby-
ło się spotkanie z okazji Dnia 
Matki. Organizatorami spo-
tkania byli: radny gminy Obro-
wo Jerzy Falkowski, sołtys wsi 
Zenon Zieliński wraz z radą 
sołecką oraz Koło Gospodyń 
Wiejskich z Łążyna II. 

Dla zaproszonych Mam dzie-
ci ze Szkoły Podstawowej w Łą-
żynie II przygotowały specjalny 
występ. Osiecka Grupa Teatralno 
- Wokalna z Osieka nad Wisłą, 
przygotowała program kaba-
retowy pt. „Ach te kobiety”. Po 
zakończeniu części artystycz-
nej spotkanie upłynęło w cie-
płej i serdecznej atmosferze na 

wspólnych rozmowach przy ka-
wie, ciastku i dobrym filmie.

Organizatorzy dziękują Wój-
towi Gminy Obrowo Andrzejo-
wi Wieczyńskiemu, Sekretarz 
Gminy Mirosławie Kłosińskiej, 
Przewodniczącemu Rady Powia-
tu Toruńskiego Tomaszowi Za-
krzewskiemu i Radnemu Rady 
Gminy Obrowo Jerzemu Falkow-

skiemu za pomoc finansową 
w przygotowaniu tego święta.

Dziękujemy także dyrek-
cji, nauczycielom i uczniom 
z Zespołu Szkół w Łążynie II, 
Osieckiej Grupie Teatralnej za 
przygotowanie programu arty-
stycznego oraz Paniom, które 
przygotowały oprawę kulinarną 
tego święta.

Dzień Matki w Łążynie II

Wszyscy kochamy nasze 
mamy oraz tatusiów, uważa-
my że zasługują na wszystko 
co najpiękniejsze. A co spra-
wi naszym Mamom przy-
jemność jeszcze większą niż 
porządek w pokoju dzieci, 
porządnie umyte zęby czy 
grzeczne zachowanie-wła-
snoręcznie wykonany poda-
runek.

Dlatego dzieci z przedszkola 
samorządowego w Osieku nad 
Wisłą grupa „Gumisie i Żabki” 
oraz  klasy I-III ze Szkoły Pod-

stawowej im. mjra H. Suchar-
skiego w Osieku nad Wisłą przy 
pomocy pani Emilii Zakrzew-
skiej z Osieckiego Klubu kultu-
ry wykonały piękne podarunki 
dla swoich rodziców.

W trakcie zajęć dzieci wyko-
nały  biżuterię dla swoich mam, 
breloczki, ramki ze zdjęciem, 
kolorowe świeczniki, zaczaro-
wane kule oraz sówki serdusz-
ka, kształtując przy tym umie-
jętności manualne, cierpliwość 
oraz zdolności plastyczne.

Podarunki dla 
mamy i taty

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu 
Rewitalizacji Gminy Obrowo na lata 2015-2023 

Od 1 do 15 czerwca 2016 r. 
trwały konsultacje społecz-
ne w sprawie wyznaczenia 
obszaru zdegradowanego 
i obszaru rewitalizacji dla 
miejscowości: Obrowo i Są-
sieczno, to dwie miejscowo-
ści, w których według usta-
wowych wytycznych można 
przeprowadzić rewitalizację.

Na stronie internetowej gmi-
ny (aktualności z 01.06.2016 r.) 
zostały udostępnione informa-
cje dotyczące programu rewi-
talizacji i miejsc, które wpisują 

się w niniejszy program, a także 
ankiety, które można było prze-
syłać drogą elektroniczną lub 
papierową. W dniu 13 czerwca 

dla mieszkańców Obrowa i Są-
sieczna odbyły się spotkania 
konsultacyjne z Firmą Dorfin 
Grant Thornton Frąckowiak 

Sp. z o.o. Sp. k. z Torunia, przy-
gotowującą całą diagnozę i 
program rewitalizacji dla po-
wyższego obszaru na terenie 
gminy Obrowo. 

Informujemy, że w dniu 7 
września 2016 r. o godz. 17-tej 
w Świetlicy Wiejskiej w Obro-
wie odbędzie się spotkanie z 
mieszkańcami gm. Obrowo do-
tyczące podsumowania gmin-
nego programu rewitalizacji. 
Już dziś serdecznie zapraszamy 
do wzięcia udziału w niniej-
szym spotkaniu. 

Marzena Słupczewska
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W sobotnie popołudnie, 4 
czerwca 2016 r. w szkole 
w Osieku nad Wisłą odbył 
się festyn rodzinny zorga-
nizowany przez nauczycieli 
tej placówki we współpracy 
z miejscowym sołtysem i OSP 
w Osieku. Do organizacji włą-

czyli się czynnie miejscowi 
animatorzy i twórcy ludo-
wi, dzięki którym w licznych 
warsztatach można było na-
uczyć się wyrobu koronek, 
szydełkowania, wyplatania 
koszyków, lepienia z gliny, 
składania origami, a nawet 

żonglerki. Można było sko-
rzystać z porad kosmetyczki, 
dietetyczki i uzyskać porad 
w zakresie Programu 500+. 
Odbyły się III Szkolne Zawo-
dy Strażackie uczniów młod-
szych i mecz piłki nożnej stra-
żacy : chłopcy. 

Dzieci z rodzicami uczestni-
czyły w serii konkurencji spor-
towych i korzystały z atrakcji 

zafundowanych przez licznych 
sponsorów. Amatorzy nordic 
wolking przemaszerowali aż 
na taras widokowy nad rzeką 
Wisłą. Wielką radość sprawiła 
dzieciom zjeżdżalnia i robienie 
baniek mydlanych z clownem. 

Smaczną niespodzianką 
była grochówka, truskawki 
z bitą śmietaną i pyszne ciastka 
na deser. 

 Katarzyna Wachowska

Festyn rodzinny

28 maja 2016 r. soł-
tys wsi Skrzypkowo Pan 
Kazimierz Sajnóg wraz 
z Radą Sołecką, liczny-
mi sponsorami i miesz-
kańcami zorganizowali 
Święto Rodziny. Spotka-
nie odbyło się w daw-
nym budynku małego 
przedszkola w Skrzyp-
kowie. Festyn rozpoczął 
się koncertem Zespołu 
„SCHOLA KANNAN”. 
Podczas imprezy nie 
zabrakło wielu atrakcji 
dla wszystkich rodzin 
tj.: słodkości, kiełba-
ski z grilla, dmuchany 
zamek, przejażdżki na 
kucyku i koniu. Niepo-
wtarzalna atmosfera, 
wspaniała zabawa oraz 
wspólnie spędzony czas 
sprawiły, że ten  wyjąt-
kowy dzień pomimo ka-

pryśnej pogody był pe-
łen uśmiechu i radości. 

19 czerwca 2016 r.  
sołtys wsi Obrowo Pan 
Piotr Wojtylewski wraz 
z radnymi i licznymi 
sponsorami zorgani-
zował na boisku spor-
towym w Obrowie fe-
styn rodzinny. Na dzieci 
czekało dużo różnych, 
darmowych atrakcji. 
Zabawie dzieci na kolo-
rowych zjeżdżalniach, 
trampolinie, czy w base-
nie wodnym, specjalnie 
na ten dzień przygoto-
wanym, nie  było końca. 
Można było skosztować 
grochówki, kiełbasek 
z grilla, pysznych ciast, 
lodów oraz mnóstwa 
słodyczy.  Czas umilały 
występy  młodzieży z ZS 
w Obrowie oraz zawod-

nicy A&W Team Obrowo 
w pokazie kickboksin-
gu. Organizatorzy fe-
stynu przygotowali dla 
dzieci również zabawy 
i konkursy m.in. malo-
wanie buziek, „sztuczki 
cyrkowe”, skoki w wor-
kach oraz wiele innych 
zabaw, w których dzieci 
świetnie się odnajdywa-
ły. Na zakończenie pik-
niku zagrał Zespół „Sky”.

26 czerwca 2016 
r. w świetlicy wiejskiej 
w Kawęczynie odby-
ło się piknik rodzinny 
zorganizowany przez 
panią sołtys Jadwigę Po-
litowską i Radę Sołecką, 
a także Radną Gminy 

Obrowo Marię Lewan-
dowską i OSP Kawęczyn. 
Na pikniku bawiły się 

całe rodziny, nie tylko 
kawęczynianie, ale także 
mieszkańcy pobliskich 
wsi. Na początku wy-
stąpił zespół „Kawęczy-

nianki”. W dalszej części 
odbyły się konkursy i za-
bawy przeprowadzone 

przez panią Emilię Kokot 
mieszkankę Kawęczy-
na. Następnie strażacy 
przeprowadzili pokaz 
sprzętu medycznego 
do udzielania pierwszej 
pomocy poszkodowa-
nym. Wszystkie dzieci 
zostały obdarowane 
nagrodami i słodycza-
mi. Uczestnicy pikniku 
zostali ugoszczeni do-
mowymi wypiekami, 
lodami, kiełbaską z grilla 
oraz soczkami. W prze-
rwach między konkursa-
mi przygrywał Radosław 
Lewandowski.

Dziękujemy za okaza-
ną pomoc panu Wójtowi 
Andrzejowi Wieczyń-
skiemu, pani Mirosławie 
Kłosińskiej oraz sponso-
rom. 

Święto Rodziny w sołectwach: 
Skrzypkowo, Obrowo, Kawęczyn

Święto rodziny w Skrzypkowie

Piknik rodzinny
 w Kawęczynie

Festyn rodzinny w Obrowie
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W dniu 13.05.2016 r. w Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Obrowie odbył się 
Gminny Konkurs Wiedzy o Ziemi Do-
brzyńskiej  „Z Ziemia Dobrzyńską przez 
wieki” pod patronatem Obrowskiego 

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”. 
Do rywalizacji przystąpiło czternaścioro 
uczniów szkół podstawowych z ternu 
gminy Obrowo, tj. ze SP w Obrowie, SP 

w Dobrzejewicach, SP w Osieku nad Wi-
sła i SP w Brzozówce. 

Konkurs rozpoczął się o godzinie 10.00 
organizator p. Maciej Bandrowski, a na-
stępnie dyrektor ZS w Obrowie p. Artur Af-
felt. 

Uczniowie przystąpili do rozwiązywania 
testu konkursowego około godziny 10.10. 
Na wykonanie zadań mieli 60 minut. Zwy-
cięzcą została uczennica SP w Brzozówce 
- Milena Kwiatkowska, drugie miejsce przy-
padło uczennicy SP w Obrowie - Weronice 
Chojnackiej, trzecie zaś Martynie Mazurek 
ze SP w Brzozówce. Uczennice otrzyma-
ły cenne nagrody, a pozostali uczestnicy 
konkursu upominki. Puchar Wójta Gminy 
Obrowo zdobyła Szkoła Podstawowa w  
Brzozówce.

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania wójtowi gminy Obrowo p. An-
drzejowi Wieczyńskiemu za ufundowanie 
pucharu oraz Zarządowi Powiatu Toruń-
skiego za przyznanie funduszy na nagrody

Zwycięzcom gratulujemy.
Organizatorzy konkursu:

Maciej Bandrowski
Marta Lis

Arkadiusz Salwowski
Przemysław Piotrowski

Konkurs Historyczny z Ziemią 
Dobrzyńską przez Wieki 

- rozstrzygnięty!

Kolejny wyjazd z Erasmus 
+  już za nami. W dniach 
12.04-17.04 uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawo-
wej w Łążynie II byli gośćmi 
przepięknej wyspy Krety. 

Już po przylocie Heraklion 
okazał się ukojeniem dla na-
szych zmęczonych podróżą 
dusz. Pierwszego dnia naszej 
pięciodniowej wycieczki po-
stanowiliśmy wraz z trójką na-
szych uczniów poznać trochę 
historii miasta. Heraklion leży 
na północnym wybrzeżu Kre-
ty, ok. 6 km od pięknego mia-
steczka Knossos. Klimat śród-
ziemnomorski, Rocca al Mare, 
Muzeum Historyczne, Fon-
tanna Morosini i wiele, wiele 
innych zabytków wywarły na 

nas wielkie wrażenie. Kolejne-
go dnia udaliśmy się do jed-
nej ze Szkół Podstawowych 
w Heraklionie. Czekało na 
nas huczne powitanie, zwie-
dzanie szkoły oraz poznanie 
greckiego systemu edukacyj-
nego. Nasi greccy przyjaciele 
spisali się na medal.  W kolej-
nych dniach udaliśmy się na 
południowy wschód od He-
raklionu, aby u stóp gór Ida 
zwiedzić miejscowość Knos-
sos. Na pewno jeszcze długo 
nie zapomnimy ruin pałacu, 
który zajmuje powierzchnie 
aż 17400 m2. Dla naszych 
uczniów była to prawdziwa 
lekcja historii. W kolejnych 
dniach uczestniczyliśmy jesz-
cze w wyprawie do miasta 
Saint Nikolaos oraz do kreteń-

skiego akwarium, które jest 
jednym z największych  i naj-
nowocześniejszych obiektów 

tego typu w basenie Morza 
Śródziemnego. 

Marta Frygier

Welcome 
to Crete !
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W sobotę 28 maja 2016 r. odbyło się uroczyste poświęcenie odrestaurowa-
nej figurki Świętego Józefa w Osieku nad Wisłą. Poświęcenia figurki dokonał 
proboszcz parafii w Osieku nad Wisłą ks. Andrzej Prokopowicz, który podkreślił, 
że wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyczynili się do odnowienia figurki 
i uporządkowania miejsca wokół niej, należą się wielkie podziękowania. 

Św. Józef na nowo

Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej 
na stałe wpisał się w kalen-
darz wydarzeń kulturalnych 
w Gminnym Ośrodku Kultu-
ry w Obrowie. 31 maja 2016 
r. odbyła się już XVI odsłona 
tegoż festiwalu. 

W festiwalu udział wzięli so-
liści wraz z chórkami z terenu 
gminy Obrowo, wykonując pio-
senki w języku polskim.

W wypełnionej sali remizy 
strażackiej w Kawęczynie za-
prezentowało się 38 młodych 
wykonawców w następujących 
kategoriach wiekowych klasy 
I-II, III-IV, V-VI szkoły podstawo-

wej, gimnazjum i liceum. 
Zadaniem młodych solistów 

było wykonanie jednego utwo-
ru wokalnego z repertuaru pio-
senek polskich. Jury w składzie: 
przewodniczący Pan Grzegorz 
Filut oraz członkowie Pani Mi-
rosława Kłosińska, Pani Jadwi-
ga Politowska i Pan Ryszard 
Cąbrowski, oceniało według 
następujących kryteriów: do-
bór repertuaru, warunki głoso-
we, kulturę sceniczne, interpre-
tacja utworu. Wydany werdykt 
przedstawiał się następująco:

W kategorii wiekowej klas I-II
•  miejsce - Amelia Brzuste-

wicz SP z Łążyna II 

• II miejsce - Szymon Masłow-
ski SP z Brzozówki

• III miejsce -Jan Mytlewski ZS 
w Osieku nad Wisłą

W kategorii wiekowej klas III-IV
• I miejsce Maciej Rumiński ZS 

w Osieku nad Wisłą
• II miejsce Cecylia Motyka ZS 

Obrowo
• III miejsce Sebastian Ra-

dzimski 

W kategorii wiekowej klas V-VI
• I miejsce Zuzanna Mytlew-

ska ZS w Osieku nad Wisłą
• II miejsce Aleksandra Iwa-

niuk ZS w Obrowie 
• III miejsce Martyna Nowak  

SP z Brzozówki 

W kategorii wiekowej klas gim-
nazjum i liceum 

• I miejsce Ola Kamińska, Julia 
Chojnicka ZS w Obrowie

• II  miejsce Kaja Kozakiewicz 
ZS w Obrowie
Nagrodę GRAND PIRX otrzy-

mała Martyna Jaskólska ze SP 
w Łążynie II.  Wszyscy młodzi 
artyści otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, nagrody oraz statu-
etki. Gratulujemy wszystkim 
zwycięzcom tegorocznej edycji 
i zapraszamy za rok!

Anna Strzelecka

XVI Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej
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22 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 na Zamku w Gniewie odbyła się uroczysta Gala Konkursu Gospodarczo - Samorządowego HIT 
2016 Regionów Kujawsko-Pomorskiego oraz Pomorskiego.

 Było to wielkie święto dla najlepszych podmiotów gospodarczych i samorządowych z obu województw, podczas którego podsumo-
wano i wyróżniono największe i najciekawsze osiągnięcia w zakresie produkcji, ekologii oraz dokonań samorządowych. Gmina Obrowo 
otrzymała Rubinowy Hit 2016 z gwiazdką za modernizację dworku szlacheckiego – siedziby Urzędu Gminy w Obrowie.

Rubinowy Hit 2016 dla gminy Obrowo

17 maja 2016 r. przedszkole 
w Obrowie odwiedzili pra-
cownicy Kujawsko -Pomor-
skiego Urzędu Wojewódzkie-
go z Bydgoszczy, promujący 
rządowy program Rodzina 
500+.

W spotkaniu udział wzięli: 
Wicewojewoda Kujawsko-Po-
morski Józef Ramlau, Wójt Gmi-

ny Obrowo Andrzej Wieczyński, 
sekretarz gminy Mirosława Kło-
sińska, skarbnik gminy Joanna 
Faleńska, pracownicy Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Obrowie, radni gminy Obro-
wo, a także rodzice oraz naj-
młodsi uczestnicy spotkania, 
czyli  przedszkolaki, które przy-
gotowały zabawę integracyjną 
dla zaproszonych gości. 

Program Rodzina 
500 +

22.04.2016 r. dzieci ze Szko-
ły Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Łążynie II wzięły 
udział w VI Gminnym Konkur-
sie Przyrodniczym zorgani-
zowanym przez Przedszkole 
Samorządowe w Brzozówce. 
Konkurs adresowany był do 
zaprzyjaźnionych oddziałów 
przedszkolnych z terenu Gmi-
ny Obrowo i Gminy Lubicz.

Głównymi celami konkursu 
były rozbudzanie zaintereso-
wania światem przyrody ora-
zwzrost integracji społeczności 
lokalnej. 

Do udziału w konkursie 
zgłosiło się 5 drużyn: „Ślimaki” 
z Brzozówki, „Motylki” z Osieka 
nad Wisłą, „Pszczółki” z Obro-
wa, „Bąki” z Małego Przedszkola 
w Obrowie oraz „Żabki” z Łą-
żyna II. Każda drużyna oprócz 
znajomości roślin i zwierząt łą-
kowych zaprezentowała hasło 

związane z nazwą drużyny oraz 
wiersz. 

Zadania konkursowe spraw-
dzane i oceniane były przez 
niezależne jury, w którego 
skład wchodzili przedstawicie-
le z Nadleśnictwa w Dobrzeje-
wicach. Jury stanęło przed nie 
lada wyzwaniem, gdyż wszyst-
kie drużyny były doskonale 
przygotowane. 

Jest nam niezmiernie miło, 
że drużyna „Żabek” w składzie: 
Julianna Swatko, Ignacy Kor-
netowski i Robert Zieliński za-
jęła I miejsce w tegorocznym 
konkursie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy oraz nagro-
dy.

Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom, opiekunom, orga-
nizatorom oraz jury konkursu 
za miłą i serdeczną atmosferę, 
a laureatom gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!!!

Marlena Bogusz

VI Gminny Konkurs 
Przyrodniczy
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W dniu 31.03.2016 r. odbył się „Dzień Otwarty” w punkcie 
przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika w Łążynie II. Podczas tego dnia dzieci, które jeszcze nie 
uczęszczają do przedszkola, w towarzystwie rodziców mogły 
zapoznać się z pracującymi paniami, wyposażeniem sali i pla-
cu zabaw, uczestniczyć w ciekawych zabawach integracyj-
nych, zajęciach plastycznych a co najważniejsze poznać kole-
gów i koleżanki, z którymi w przyszłym roku będą uczęszczać 
do przedszkola. Nasze przedszkolaki przygotowały przesta-
wienie teatralno – muzyczne, dzięki któremu rodzice i dzieci, 

dowiedziały się co nieco o naszym przedszkolu. 

Mieliśmy przyjemność przedstawić się wszystkim młodszym 
i starszym Gościom, a co najważniejsze poznać się lepiej podczas 
wspólnych zabaw i zajęć. 

Było nam bardzo miło poznać wszystkie dzieci i rodziców, 
a miłe wspomnienia wesołych zabaw, pozostaną w naszej pamięci 
na długo. 

Hanna Affelt

Dzień Otwarty w Punkcie 
Przedszkolnym przy SP w Łążynie

„Dbanie o piękno mowy oj-
czystej jest naszym obowiąz-
kiem, a rozbudzanie zain-
teresowań kulturą, historią 
własnego regionu i dorobku 
jest naszą powinnością…” 

Słowa te przyświecały or-
ganizatorom I Wojewódzkie-
go Konkursu Krasomówczego 
w Ciechocinie. Przeprowadziła 
go Szkoła Podstawowa w Cie-
chocinie chcąc uczcić w ten spo-
sób pierwszą rocznicę nadania 
imienia Oskara Kolberga. Kon-
kursowi patronował honoro-
wo Marszałek Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego  Piotr 
Całbecki oraz Kujawsko – Po-
morski Kurator Oświaty i Wójt 
Gminy Ciechocin  Jerzy Cieszyń-

ski. 
Dwoje uczniów Szkoły Pod-

stawowej w Łążynie II – Mar-
tyna Bukowska z kl. IV i Patryk 
Chlebowski z kl. III przygotowa-
nych przez p. Elżbietę Zbąską 
wzięło udział w tym konkursie. 
Dzieci opowiadały bajki ze zbio-
rów Oskara Kolberga. Zmagania 
trwały ponad dwie godziny, po-
ziom był wyrównany i dość wy-
soki, a jury wymagające. Jednak 
naszym uczniom udało się od-
nieść sukces. Patryk Chlebowski 
otrzymał specjalną nagrodę Ku-
jawsko – Pomorskiego Centrum 
Edukacji Nauczycieli, a Martyna 
Bukowska zdobyła nagrodę 
Wójta Gminy Ciechocin. Gratu-
lujemy i życzymy dalszych suk-
cesów. 

Sukcesy naszych 
uczniów

28 maja 2016 r. w sobotnie 
popołudnie Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Osieka 
nad Wisłą oraz Koła Gospo-
dyń Wiejskich ze Stajenczy-
nek zorganizowały w Remizie 
Strażackiej w Osieku nad Wi-
słą Dzień Matki. 

Spotkanie rozpoczęło się 
o godzinie 18:00 krótkim kon-
certem dzieci z Osieka nad 

Wisłą. Następnie Grupa Teatral-
no-Wokalna z Osieka nad Wisłą 
przygotowała krótki program 
Kabaretowy pt. „Ach te kobiety”. 
Występ poruszył serca wszyst-
kich obecnych, a gromkie bra-
wa były najlepszym podzię-
kowaniem za zaangażowanie 
w uświetnienie uroczystości. 
Spotkanie przebiegło w miłej 
i radosnej atmosferze. 

Dzień Matki 
w Osieku nad Wisłą
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Zuzanna Charyga UKS Kometa Obrowo 
wywalczyła tytuł Vice Mistrzyni Polski 
Szkółek Kolarskich!!! W Raszkowie k/
Ostrowa Wielkopolskiego w miniony 
weekend rozgrywane był Mistrzostwa 
Polski w kolarstwie uczniów szkół pod-
stawowych. Reprezentanci "Komety" 
- Szkółka Kolarska Copernicus uczest-
niczyli w zawodach w następującym 
składzie: Zuzanna Charyga, Tomasz Bła-
żejewski rocznik 2005, Jakub Kasparow, 
Oskar Lipiński rocznik 2004 trener Bar-
tosz Piotrowski. 

Po kilku miesiącach ciężkich treningów 
i startach szkoleniowych dla młodych kola-
rzy z Obrowa przyszedł czas na ogólnopol-
ski wyścig najwyższej rangi. Wśród uczest-
ników zawodów znaleźli się reprezentanci 
m.in. Warszawy, Krakowa, Szczecina, Kali-
sza, Grudziądza, Torunia, Olsztyna. Wszyscy 
nasi zawodnicy walczyli ambitnie i na mia-
rę swoich aktualnych możliwości. 

Życiowy sukces odniosła Zuzanna Cha-
ryga zdobywając dwa medale: srebrny 
w wyścigu ze startu wspólnego i brązowy 
w jeździe indywidualnej na czas, tracąc za-
ledwie 0,3 sekund do "srebra"!!! Wysokie 6 

miejsce w wyścigu indywidualnym na czas 
zajął Tomasz Błażejewski. Dobrze zapre-
zentowali się także Jakub Kasparow i Oskar 
Lipiński zajmując w licznie obsadzonej 
kategorii rocznik 2004 miejsca w połowie 
stawki. "Przed naszymi zawodnikami czas 
teraz na zasłużony wakacyjny odpoczynek 
- mówi trener Piotrowski, ale już 20 lipca 
wracamy do treningów na wyjazdowym 
zgrupowaniu w Lidzbarku. Będzie to in-
tensywny okres przygotowań do drugiej 
części sezonu kolarskiego, który ruszy na 
początku sierpnia." 

Andrzej Kiejnowski

Kolarka na medal
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KwartalniK „Kurier ObrOwa”

Dzieci z Przedszkola w Osieku wiedzą, że bezpieczeń-
stwo jest najważniejsze, dlatego w placówce organi-
zowane są spotkania z Policją, Strażą Pożarną oraz 
Ratownikami Medycznymi.                                                                                     

Obserwując naszych wychowanków oraz otaczający 
ich świat jesteśmy przekonane, że takie spotkania są ko-
nieczne.                                                                                                                 

Aleksandra Nasierowska

„Zawsze Bezpiecznie” – 
hasło przedszkolaków

22.04.2016 r. w remizie stra-
żackiej w Osieku nad Wisłą go-
ściliśmy TRIO STROIKOWE RA-
ATZ’UCHY, które istnieje ponad 
pięć lat. Tworzą je młodzi ludzie, 
absolwenci Akademii Muzycznej 
w Gdańsku:

- Paulina Dołęgowska – obój
- Edyta Baczewska – fagot
- Beniamin Baczewski – klarnet

Podczas koncertu prowadzone-
go przez Piotra Dołęgowskiego do-
wiedzieliśmy się o licznych sukce-
sach muzyków. Od początku swego 
istnienia, trio zagrało kilkadziesiąt 
koncertów na terenie województwa 
pomorskiego i poza nim. Wystę-
powało w wielu instytucjach m.in.  
w Ratuszu Staromiejskim, a także 
na festiwalach takich jak XIV Festi-
wal Muzyki Kameralnej w Gdańsku. 
Swoją grą uświetniło również wiele 
uroczystości miejskich i powiato-
wych. W 2012 r., brało udział w kon-

kursie dętych zespołów kameral-
nych w Warszawie. Uczestniczyło 
również w kursach prowadzonych 
przez prof. Gregora Witta i Jerome 
Guicharda.

Podczas koncertu usłyszeliśmy 
utwory kompozytorów, takich jak: 
Jacques Ibert, Wolfgang  Amadeus 
Mozart, Modest Pietrowicz Musor-
gski, Charles Camille Saint-Saens, 
Shin-Itchiro Yokoyama,Raymond 
Walker, Achille-Claude Debussy.

Mieliśmy okazję wysłuchać rów-
nież utworów skomponowanych 
przez członka zespołu -  Beniamina 
Baczewskiego.

Dziękujemy muzykom za wspa-
niały koncert i życzymy wielu sukce-
sów! Czekamy na recenzje uczniów 
PUBLICZNEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ 
W OSIEKU NAD WISŁĄ.

Zapraszamy na kolejne SPOTKA-
NIA Z KULTURĄ.

Ewelina Mytlewska

Spotkanie z kulturą –  koncert 
TRIO STROIKOWE RAATZ’UCHY
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Od pewnego czasu pojawia-
ją się komunikaty o szybko 
postępującym talencie mu-
zycznym uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Łążynie II – 
Martynie Jaskólskiej. Talent 
ten jest o tyle wszechstron-
ny, że obejmuje wokalistykę 
(dysponuje głosem o dużej 
skali), taniec, jak również 
grę na saksofonie. Pracę nad 
tymi umiejętnościami za-
wdzięcza w większości samej 
sobie i pomocy rodziców oraz 
niezastąpionych osób: babci 
i dziadka.

Martyna zaczęła śpiewać już 
od 6 roku życia biorąc udział 

w licznych festiwalach piosen-
ki dziecięcej i młodzieżowej, 
w festiwalach piosenki patrio-
tycznej jak i religijnej między 
innymi w Chełmży, Obrowie, 
Osieku nad Wisłą, Golubiu - 
Dobrzyniu, Małej Nieszawce, 
Cierpicach. Brała także udział 
w Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki w Szczecinie. Na festi-
walach zajmuje miejsca w ści-
słej czołówce. Występuje na co-
rocznych festynach i piknikach 
organizowanych na terenie 
powiatu toruńskiego. Ponadto 
uczestniczy w zajęciach gru-
py wokalno-tanecznej „Puls” 
i „Mixter” w Domu Kultury 
w Małej Nieszawce.

Od 2013 r. uczy się gry na 
saksofonie w Wojewódzkim 
Ośrodku Animacji Kultury w To-
runiu, gdzie już jest członkiem 
orkiestry dętej. Obecnie gry na 
saksofonie uczy się w Szkole 
Muzycznej. Martyna przygoto-
wuje się do kolejnego festiwalu 
piosenki o zasięgu ogólnopol-
skim. Biorąc pod uwagę wiek 
Martyny, osiągnęła już bardzo 
dużo. Życzymy jej wytrwałości 
w pracy nad udoskonalaniem 
talentu, który już posiada. Bę-
dziemy śledzić jej dalsze sukce-
sy muzyczne.

Hanna Affelt

Honorowe odznaki i medale 
"Za Zasługi dla Powiatu To-
ruńskiego" dla mieszkańców 
i działaczy z terenu gminy 
Obrowo

24 maja 2016 r. odbyła się 
uroczysta XVIII sesja Rady Po-
wiatu Toruńskiego, na której 
odznaczono honorowymi od-
znakami i medalami "Za Zasługi 
dla Powiatu Toruńskiego" wy-

znaczone osoby. Wśród wyróż-
nionych znaleźli się: przewod-
niczący Rady gminy Obrowo 
Krzysztof Michalski, Dyrektor 
Zespołu Szkół Gimnazjum i Li-
ceum im. Prymasa Stefana Kar-
dynała Wyszyńskiego w Do-
brzejewicach – Janusz Iwański 
oraz Prezes Obrowskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Edukacji, Kultury i Sportu „Na-
sza Szkoła” i nauczyciel w Ze-
spole Szkół w Obrowie im. Jana 
Pawła II w Obrowie – Przemy-
sław Piotrowski.  

W sesji uczestniczyli również 
Wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński oraz sekretarz gmi-
ny i radna powiatowa  Mirosła-
wa Kłosińska.

Zasłużeni dla Powiatu

Za nami ostatnia już wyprawa z projek-
tu Erasmus plus. Tym razem nauczycie-
le oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Łążynie II wybrali się do Anglii. Po-
dróż na wyspy zaczęła się 24 maja 2016 

r. Wystarczyły dwie godziny samolotem, 
aby cała szóstka znalazła się u przyjaciół 
z Wielkiej Brytanii. 

Kolejny dzień upłyną pod hasłem Lon-

dyn. Na grupę z polskiej szkoły czekała wy-
cieczka po mieście czerwonym, piętrowym 
autobusem. Choć aura nie dopisywała 
(tam cały czas mżyło) udało się zobaczyć 
najważniejsze zabytki Londynu tj. Bucking-
ham Palace, Trafalgar Square, Big Ben, Nel-
son's Column i wiele ciekawych zabytków. 
Czwartek był dniem poświęconym angiel-
skiej szkole. St.Vincent's Primary School to 
placówka w Birmingham, która skupia dzie-
ci wszystkich narodowości świata. W tym 
dniu wszyscy zgromadzeni w szkole świę-
towali urodziny królowej Elżbiety, śpiewali, 
tańczyli oraz poznawali inne kultury. 

Wszyscy jednogłośnie oświadczyli, iż 
pomimo tego, że jest to już koniec projektu 
to z pewnością nie jest to koniec naszych 
przyjaźni. Jeszcze tam wrócimy!

Marta Frygier 
 SP Łążyn II

Erasmus+ w SP Łążyn II dobiegł końca

Talent z Łążyna II


