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Pisanki skradły słońcu kilka złotych promieni, 
teraz ich jasny blask niech Wasz dom rozpromieni. 
Niech nadchodzące święta wielkanocne przyniosą 

pogodę ducha, wiele szczęścia i radości…
Wójt Gminy Obrowo

Andrzej Wieczyński wraz 
z pracownikami Urzędu Gminy 

w Obrowie

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski

z radnymi



Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek 
do osób z niepełnosprawnością.

Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą jest je-
dyną placówką w Gminie Obrowo, która 
posiada oddziały integracyjne. Oprócz tego 
uczą się tu dzieci ze sprzężonymi niepełno-
sprawnościami, które uczestniczą w indywi-
dualnych zajęciach rewalidacyjno – wycho-
wawczych. 

Wszyscy uczniowie dzięki wspólnej nauce 
i obcowaniu na co dzień z dziećmi niepeł-
nosprawnymi uczą się tolerancji, szacunku 
i cierpliwości, wyrabiają w sobie poczucie 
solidarności i odpowiedzialności za  niepeł-
nosprawnego kolegę. Z kolei dzieci niepeł-
nosprawne czują się potrzebne i akceptowa-
ne, osiągają sukcesy, stają się samodzielne, 
zdobywają motywację do pracy, przygoto-
wują się do życia w swoim środowisku i spo-
łeczeństwie. 

Od kilku lat podejmujemy działania po-
przez, które chcemy pokazać jak skrócić dy-
stans społeczny wobec osób niepełnospraw-
nych, tak by w relacjach międzyludzkich 
dominowała akceptacja, szacunek i wrażli-
wość na potrzeby innych. 

W związku z tym, że w grudniu obcho-
dzony jest światowy dzień osób niepełno-
sprawnych w naszej szkole po raz kolejny 
zorganizowaliśmy tydzień poświęcony tej 
tematyce. Hasło, które przyświecało naszym 
działaniom to jak co roku:

„SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ, POMAGAM”
W tym czasie realizowaliśmy różne zada-

nia, których celem było przypomnienie, iż 
obok nas  żyją  ludzie z niepełnosprawnością, 
posiadający pewne ograniczenia, ale mający 
takie same prawa, uczucia i potrzeby co oso-
by pełnosprawne. 

 Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili 
lekcje wychowawcze, na których dużo roz-
mawiali z uczniami o problemie niepełno-
sprawności, przypominali o trudnościach 
z jakimi borykają się takie osoby,  o swoim 
stosunku do osób z różnymi dysfunkcjami. 
Uczniowie wyrazili swoje emocje w wytwo-
rach plastycznych, z których została stworzo-
na galeria prac.  Terapeutki  z naszej szkoły 
zorganizowały  grupowe zajęcia dla uczniów 
niepełnosprawnych o tematyce zimowej. 
Dzieci wykonały prace związane z zimą 
i świętami m. in: bałwanki, zapachowe ozdo-
by.

Nasi uczniowie  mogli zobaczyć mecz 
rugby na wózkach w wykonaniu naszych 
niecodziennych gości – zawodników druży-
ny Jokers, którzy przyjechali specjalnie do 
nas z Bydgoszczy.  Trener drużyny zapoznał 
wszystkich  z zasadami gry, mogliśmy zo-
baczyć z bliska wózki przeznaczone  do gry 
w rugby oraz spróbować własnych sił na 
rugbowym sprzęcie.

Nasze działania zakończyła IX Gminna 
Spartakiada dla Dzieci i Młodzieży Niepeł-
nosprawnej. Jest to dla uczestników często 
jedyna możliwość, aby wykazać się swoimi 

umiejętnościami sportowymi i wziąć udział 
w rywalizacji o medal mistrza. Dzieci te ze 
względu na swoją niesprawność nie biorą 
udziału w innych zawodach sportowych, dla-
tego jest to dla nich szczególne wyróżnienie 
i radość. 

W tym roku gościliśmy na naszej Spar-
takiadzie przedstawicieli Urzędu Gminy 
Obrowo – Wójta Gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego, pracownika GOPS-u Renatę 
Kwiatkowską oraz  Ewę Zulewską z PCK w To-
runiu. 

Dwoje niepełnosprawnych uczniów z na-
szej szkoły otrzymało rowery rehabilitacyjne 
ufundowane przez PCK w Toruniu.

Jak co roku gościliśmy dzieci i opiekunów 
z Brzozówki, Dobrzejewic i Obrowa. Po raz 
trzeci gościliśmy także Zespół Szkół nr 1 z Lu-
bicza, z czego bardzo się cieszymy. 

Po zawodach dla dzieci przygotowany był 
ciepły poczęstunek.

Wszyscy uczestnicy biorący udział w spar-
takiadzie otrzymali medale i dyplomy oraz 
dla szkoły grę edukacyjną do zajęć terapeu-
tycznych. Mamy nadzieję, że w wyniku na-
szych działań absolwenci osieckiej szkoły 
będą rozumieli ograniczenia, pozbędą się 
lęku i staną się propagatorami nowoczesnej 
idei włączania osób niepełnosprawnych 
w życie społeczne.

   A. Fabiszewska
J. Łęgowska

N. Zambrzycka-Tomaka
N. Dudkowska

Żyjemy pod tym samym niebem
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Uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka 
w Punkcie I Oddziale Przedszkolnym w Łążynie II

Styczeń jest zimowym miesią-
cem, pełnym chłodnych, sza-
rych dni. Mimo to w tym wyda-
wałoby się smutnym miesiącu 
są dwa niezwykłe dni, jedyne 
w swoim rodzaju, kiedy każ-
demu robi się cieplej na sercu, 
jest to święto naszych kocha-
nych Babć i Dziadków. 

W SP w Łążynie II uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka 
jest tradycją na stałe wpisaną 
w repertuar imprez. To dzień nie-
zwykły, nie tylko dla dzieci, ale 
przede wszystkim dla seniorów.

Uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka odbyła się 
19.02.2016 r. Frekwencja jak co 
roku dopisała. Licznie przybyli 
goście z niecierpliwością czekali 
na rozpoczęcie występu swoich 
wnucząt.  

Dzieci mogły popisać się ta-
lentem aktorskim i taneczno-
-wokalnym. Były to wzruszające 

wiersze i piosenki okolicznościo-
we, związane tematycznie z tym-
że świętem. Kochani dziadkowie 
mogli także poczuć się przez 
chwilę, jakby byli w teatrze. Mali 
artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a czcigodni goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe 
słowa, kierowane pod ich ad-
resem. Wspaniała publiczność 
podziwiała i gromko oklaskiwała 
swoje ukochane wnuki. Tuż po 
występie artystycznym dzieci 

wręczyły swoim ukochanym go-
ściom własnoręcznie przygoto-
wane upominki. Wszyscy z dumą 
patrzyli na swoje wnuczęta, któ-
re włożyły wiele wysiłku w to, 
aby jak najlepiej wyrazić swoją 
miłość i szacunek. Gościom to-
warzyszyły radość, uśmiech oraz 
łzy wzruszenia. Następnie wszy-
scy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek, w którego przygo-
towanie włączyli się rodzice.

Szczęśliwe i rozpromienione 

twarze Babć i Dziadków po raz 
kolejny ukazały nam, jak waż-
ne są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami.

Kochanym Babciom i drogim 
Dziadkom jeszcze raz życzymy 
samych pięknych chwil w życiu 
i tego, aby zawsze byli dumni ze 
swych wnuków jak w ich dniu.

Marlena Bogusz

„Osiecka Grupa Wokalno -Te-
atralna” pod kierownictwem 
Eweliny Mytlewskiej na sta-
łe już wpisała się w pejzaż 
kulturalny Osieka nad Wisłą 
w gminie Obrowo. Nie dziwi 
mnie fakt, że ta kolebka sztuki 
ludowej, żyje nadal, iluminu-
je i odkrywa na nowo kolejne 
artystyczne indywidualności 
regionu.

Tradycyjnie już w święto 
Trzech Króli artyści z Osieka wy-
stawili Jasełka, czyli Misterium 
Bożego Narodzenia w miejsco-
wym kościele. W tym roku była 
to interpretacja ludowego sce-

nariusza, opracowanego przez 
ks. Kazimierza Jarego (utwór po-
chodzi z końca XIX w).

W przedstawieniu można 
było zobaczyć regionalne stroje 
ludowe Ziemi Dobrzyńskiej i nie 
tylko.

Kostiumy dla potrzeb spek-
taklu zaprojektowała i uszyła 
Renata Kwiatkowska, osoba ob-
darzona zarówno talentem kra-
wieckim jak i aktorskim.

Na całość przedstawienia 
składała się indywidualna „ama-
torska gra” 48 osób. Byli wśród 
nich nauczyciele z pobliskiej 
szkoły, dzieci, młodzież oso-
by niepełnosprawne, rodzice 

z dziećmi.
Ponad półtoragodzinne wi-

dowisko przyciągnęło do kościo-
ła parafialnego w Osieku ok 200 
mieszkańców.

Widoczna staranność w do-
borze osób do odpowiednich ról 
w przedstawieniu jest nie lada 
wyzwaniem dla reżysera, który 
w tym spektaklu wykazał się zde-
cydowaną intuicją.

Wielu z grających w przed-
stawieniu „artystów amatorów” 
stworzyło niezwykle charaktery-
styczne i na długo zapamiętane 
postacie. Dodatkowym atutem 
przedstawienia była gra na in-
strumentach muzycznych dzieci 

z miejscowej Szkoły Muzycznej.
Wyrazy uznania dla reżyse-

ra przedstawienia Eweliny My-
tlewskiej i wszystkich aktorów 
małych i dużych za rewelacyjne 
wcielenie się w powierzone im 
role.

Należy wspomnieć również 
o chórze śpiewającym w przed-
stawieniu, który ma już swo-
ją historię i od wielu wielu lat 
w bardziej lub mniej zmienionym 
składzie umila swoim głosem nie 
jedną uroczystość w Osieku nad 
Wisłą.

 
Fot i tekst Jacek Melerski

Jasełka w wykonaniu Osieckiej 
Grupy Wokalno-Teatralnej
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Uroczysta inauguracja działalności Uczniowskiego 
Klubu Sportowego Kometa Obrowo

9 marca 2016 roku w Zespole Szkół Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Dobrzejewicach odbyła się uroczy-
sta inauguracja działalności UKS Kometa 
Obrowo. 

Wśród gości znaleźli się Wójt Gminy Obro-
wo Andrzej Wieczyński, Dyrektor ZSGiLO Ja-
nusz Iwański, Prezes Akademii Michała Kwiat-
kowskiego Copernicus Michał Jackowiak, 
trener UKS Copernicus olimpijczyk z Sydney, 
mistrz Europy Marcin Mientki, zawodnik 
UKS Copernicus, absolwent SP w Brzozówce 
Mistrz Polski Szkółek Kolarskich Dominik Że-
browski. Gospodarzem spotkania był Zarząd 
„Komety” w osobach: Prezes Andrzej Kiej-
nowski, Wiceprezes Tomasz Owsian – Trener 
Michała Kwiatkowskiego, Skarbnik Andrzej 
Wachowiak oraz Trener Bartosz Piotrowski. 
Wśród obecnych na sali nie mogło zabrak-
nąć głównych uczestników spotkania, a mia-
nowicie młodych zawodników UKS Komety 

Obrowo i ich rodziców. 
Uroczystość otworzył Andrzej Kiejnowski, 

przywitał zebranych i przedstawił działania 
organizacyjne jakie miały miejsce od dnia za-
łożenia Klubu tj. 13 stycznia 2016 r. Następnie 
głos zabrał Michał Jackowiak, który przypo-
mniał zebranym historię kolarstwa na terenie 
Obrowa i wkład jaki w rozwój tej dyscypliny 
ma Akademia Michała Kwiatkowskiego. 

„UKS Kometa Obrowo powstała na bazie 
istniejącej od 2013 r. filii Akademii Coper-
nicus Michała Kwiatkowskiego. Akademia 
nadal będzie wspierać rozwój kolarstwa na 
terenie gminy Obrowo czego przykładem 
może być dzisiejsze przekazanie sprzętu 
sportowego dla zawodników Komety” - 
mówił Michał Jackowiak. Na zakończenie 
swojego wystąpienia Prezes Copernicus i za-
wodnik Dominik Żebrowski przekazali sym-
bolicznie jeden z eksponowanych rowerów 
młodemu kolarzowi Komety – Mateuszowi 
Sawickiemu. 

Następnie głos zabrali kolejno, Wójt Gmi-

ny Obrowo i Dyrektor ZSGiLO. Pan Andrzej 
Wieczyński wyraził zadowolenie z realizacji 
projektu kolarskiego na terenie gminy, za-
deklarował  wsparcie tej inicjatywy, życzył 
młodym kolarzom sukcesów, a Zarządowi 
i trenerom owocnej pracy.

Pan Janusz Iwański nie krył zadowolenia, 
że może pod dach swojej placówki przygar-
nąć młodych kolarzy. Jak przystało na dobre-
go pedagoga udzielał wskazówek i podpo-
wiadał, że w pracy sportowca liczy się zapał, 
systematyczność i wytrwałość, czego wszyst-
kim życzył. 

Kończąc spotkanie Prezes Komety An-
drzej Kiejnowski podziękował Panu Wójtowi 
za okazane wsparcie i umożliwienie dzie-
ciom z terenu Gminy Obrowo rozwoju pasji 
kolarskiej. Zwracając się do Pana Dyrektora 
wyraził wdzięczność za dotychczasową po-
moc i udostępnienie pomieszczeń na działal-
ność uczniowskiego klubu kolarskiego.
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Co czeka Europę w związku z falą imigrantów?
8 stycznia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 w Obrowie 
odbył się cykl spotkań - debat dotyczących naj-
ważniejszego problemu współczesnej Europy 
- napływu nielegalnych imigrantów z Bliskiego 
Wschodu i z Pn. Afryki. Spotkania były skierowa-
ne do uczniów klas I oraz trzecioklasistów przy-
gotowujących się do Konkursu Kuratora Oświaty 
z geografii. 

Pan Witold Jankowiak - konsultant Ośrodka Debat 
Międzynarodowych z Torunia w sposób bardzo rze-
telny przybliżył słuchaczom wiedzę o przyczynach 
i skutkach fali emigracji z krajów muzułmańskiego 
kręgu kulturowego. Uczniowie poznali trudną, czę-
sto dramatyczną sytuację uchodźców uciekających 
przed pewną śmiercią. Nasz gość przedstawił rów-
nież ogrom problemów, które pojawiły się w krajach 
przyjmujących imigrantów i możliwe rozwiązania 
trudnych sytuacji. Spotkanie było ilustrowane zdję-
ciami, filmami i mapami oraz opatrzone interesują-
cym komentarzem. Spotkanie było bardzo interesu-
jące.

Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce odniosły ogromny sukces 
w Konkursach Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z Języka Polskiego i Przy-
rody.

Dwie uczennice, przygotowywane przez p. Annę Pędzierską uzyskały tytuł laureata 
z przyrody:

- Natalia Jurkiewicz,
- Lena Tomaszek.
Do konkursu z języka polskiego przygotowywała p. Barbara Mońko-Juraszek i pod jej 

batutą dwie uczennice osiągnęły sukces:
- Julia Żorańska – zdobyła tytuł laureata
- Dorota Adamiak –zdobyła  tytuł finalisty
Zdobyte tytuły wiążą się z pewnymi korzyściami dla uczestników. Laureaci zwolnieni 

są z pisania sprawdzianu szóstoklasisty (z wyłączeniem konkursu z przyrody), uzyskują 
bez jego pisania maksymalną ilość punktów, otrzymują ocenę celującą na świadectwie 
z przedmiotu, z którego zdobyli tytuł, wpis osiągnięć na świadectwie szkolnym oraz 
przyjęcie do wybranego publicznego gimnazjum. Finaliści zaś otrzymują ocenę celującą 
i wpis osiągnięć na świadectwie szkolnym.

Warto zachęcać swoje pociechy do wysiłku umysłowego, rozwijania swoich zaintere-
sowań i poszerzania wiedzy, bo sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Barbara Mońko-Juraszek

Sukcesy uczniów w Brzozówce

II Warsztaty Muzyczno – 
Formacyjne dla młodzieży

W dniach 5-7 lutego 2016 r. młodzież z terenu gminy Obrowo 
(uczniowie szkoły podstawowej z Osieka nad Wisłą i gimna-
zjum w Obrowie) wzięła udział w II WARSZTATACH  MUZYCZ-
NO - FORMACYJNYCH  DLA MŁODZIEŻY w Łodzi.

Warsztaty były prowadzone przez profesjonalnych muzyków 
z zespołu MOCNI W DUCHU. Młodzi ludzie, którzy śpiewają na co 
dzień w zespole wokalnym oraz scholii parafialnej wraz z panią 
dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą Katarzyną Wachowską z wielkim 
zapałem i dużym entuzjazmem uczestniczyli  w całodniowych za-
jęciach. 

Na warsztaty przyjechało 200 osób z całej Polski. Młodzież 
wzięła udział w VI blokach warsztatowych. Zajęcia odbywały się 

w grupach – sekcjach: wokalnych, smyczkowych, perkusyjnych 
i gitarowych. Uczniowie z gminy Obrowo uczestniczyli  w warsz-
tatach wokalnych. Przeprowadzone zostały zajęcia z emisji głosu, 
a także ćwiczenia usprawniające dykcję. Uczniowie podkreślali, że 
udział w warsztatach był nie tylko bardzo pouczający, ale także 
przyniósł wszystkim dużo radości i niezapomnianych wzruszeń. 

Młodzież z utęsknieniem czeka już na kolejne WARSZATY, które 
odbędą się w przyszłym roku.

Składamy serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Andrzejowi 
Wieczyńskiemu za zapewnienie nam  bezpłatnego transportu.

Ewelina Mytlewska – animator kultury



6 KURIER OBROWA

Wójt gminy Obrowo w dniu 1 grudnia 
2015 r. podpisał porozumienie z Toruń-
skimi Wodociągami w zakresie przygo-
towania, realizacji i eksploatacji zadania 
pn.: „Budowa kolektorów kanalizacji sa-
nitarnej z Głogowa do Stacji Uzdatnia-
nia Wody w Lubiczu i z Osieka nad Wisłą 
do Kaszczorka oraz magistrali wodocią-
gowej ze SUW w Lubiczu do Brzozówki 
i z Kaszczorka do Silna”.

W ramach zawartego porozumienia To-
ruńskie Wodociągi zobowiązały się do wyko-
nania i sfinansowania zadania inwestycyjne-
go polegającego na:

1) Zaprojektowaniu i budowie kolektorów 
kanalizacji tłocznej o łącznej długości ok. 
20.100 mb z Głogowa do Stacji Uzdatniania 
Wody w Lubiczu oraz z Osieka nad Wisłą do 
Kaszczorka (Turystyczna – Zakole) przez Gra-
bowiec i Złotorię, z przebiegiem zgodnym 
z przyjętą przez Strony koncepcją, które za-
pewnią odprowadzanie ścieków sanitarnych 
z ternu gminy Obrowo do oczyszczalni ście-
ków w Toruniu w przeciętnej w skali roku ilo-
ści co najmniej 1.200 m3 / dobę,

2) Zaprojektowaniu  i budowie magistra-
li wodociągowych o łącznej długości ok. 
13.400 mb ze Stacji Uzdatniania Wody w Lu-
biczu (pompownia 2. Stopnia) do Brzozów-
ki oraz z Kaszczorka (Turystyczna – Zakole) 
do Silna, z przebiegiem zgodnym z przyjętą 
przez Strony koncepcją, która umożliwia do-
starczanie wody z miejskiej sieci wodociągo-

wej dla gminy Obrowo w przeciętnej w skali 
roku ilości co najmniej 1.400 m3 / dobę,

3) Uzyskaniu wszystkich pozwoleń i decy-
zji niezbędnych do zrealizowania inwestycji.

Szczegółowe parametry techniczne, a tak-
że trasa oraz specyfikacje urządzeń kanaliza-
cyjnych i wodociągowych, jak również prze-
widywane terminy realizacji zadania, zostaną 
ustalone w trakcie prac projektowych. 

Zamierzenia powyższego porozumie-
nia chcemy wykonać do 31 grudnia 2017 r., 
podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.  Gmina 
Obrowo zobowiązała się do przyłączenia 
gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
do projektowanych magistrali wodociągo-

wych i kolektorów kanalizacyjnych, a także 
do współpracy z Toruńskimi Wodociągami 
w zakresie pełnego wykorzystania zdolno-
ści technicznych urządzeń zbudowanych 
w wyniku zawartych porozumień. Inwestycje 
wodno-kanalizacyjne, choć niewidoczne dla 
oczu, są niezmiernie potrzebne dla rozwoju 
gminy, a w miejscowościach takich jak: Osiek 
nad Wisłą, Silno, Dzikowo czy Brzozówka, 
Głogowo i Szembekowo, gdzie przybywa 
domów jednorodzinnych i osiedla się coraz 
więcej mieszkańców, rozbudowa sieci wod-
no-kanalizacyjnych jest priorytetowym za-
daniem, które samorząd obrowski zamierza 
zrealizować w najbliższych latach.

Zapowiedź nowych kolektorów
 kanalizacji tłocznej i budowa magistrali 

wodociągowej w Gminie Obrowo 

27 stycznia 2016 r. Radni Rady gminy 
w Obrowie podjęli jednogłośnie uchwałę 
nr XIV/85/2016 w sprawie uchwalenia bu-
dżetu gminy na 2016 r.  

Dochody gminy zaplanowano na kwotę 
ponad 47 mln. zł, a wydatki na kwotę ponad 
50 mln. zł.

W budżecie gminy Obrowo na 2016 r. za-
planowano szereg inwestycji za kwotę ponad 
7 mln. zł, a wśród nich znajdują się:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wościach: Głogowo, Brzozówka, Szembeko-
wo,  Obrowo; 

- opracowanie dokumentacji na budowę 
sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Osiek 
nad Wisłą, Dzikowo, Silno;

- budowa sieci wodociągowych w miejsco-
wościach: Głogowo, Brzozówka, Silno;

- modernizacja przepompowni w Głogo-
wie i sterowni na oczyszczalni ścieków w Do-
brzejewicach;

- zakup agregatu prądotwórczego na uję-
ciu wody w Osieku nad Wisłą;

- zakup przepompowni przydomowych;
- zakup przyczepy ciągnikowej;
- dotacja celowa dla Powiatu Toruńskiego 

na „Budowę chodnika Brzozówka-Szembeko-
wo -   Łążynek;

- budowa chodników w miejscowościach: 
Osiek nad Wisłą, Brzozówka;

- opracowanie dokumentacji na budowę 
chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Silnie;

- budowa dróg gminnych;
- rewitalizacja parku przy Urzędzie Gminy 

Obrowo;
- przebudowa OSP w Dobrzejewicach oraz 

opracowanie dokumentacji na budowę no-
wej  remizy OSP w Dobrzejewicach;

- ogrodzenie i utwardzenie terenu oraz 
wymiana pokrycia dachowego w OSP Szem-
bekowo;

- opracowanie dokumentacji na budowę 
boiska sportowego przy Szkole Podstawowej  
w Łążynie;

- opracowanie dokumentacji na rozbudo-
wę budynku Szkoły Podstawowej i przedszko-
la  w Osieku nad Wisłą;

- opracowanie dokumentacji na budowę 
pomostu nad jeziorem w Osieku nad Wisłą;

- utwardzenie terenu przy Zespole Szkół 
w Obrowie;

- dotacje na dofinansowanie kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła;

- dotacje na dofinansowanie budowy 
oczyszczalni przydomowych;

- budowa oświetlenia – punkty świetlne na 
terenie gminy;

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie;
- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury 

w Obrowie na dofinansowanie zakupu instru-
mentów  muzycznych;

- opracowanie dokumentacji na budowę 
obiektu socjalno-sportowego na stadionie 
w Głogowie;

- budowa siłowni napowietrznych na tere-
nie gminy.

W 2016 roku na bieżącą działalność zwią-
zaną z utrzymaniem gminnej sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej planuje się przezna-
czyć środki w wysokości 2,8 mln zł, podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński. Na oświatę zaplano-
wano w br. ponad 22,8 mln zł, (w tym 7,3 mln. 
zł stanowić będą środki samorządowe), na 
pomoc społeczną - 5,5 mln. zł, a na działalność 
kulturalną oraz sportową prawie 1 mln. zł.  Są 
to niebagatelne kwoty, podkreśla wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński, ale bez inwesty-
cji i bieżącej działalności gminy, samorząd ten 
nie mógłby się rozwijać tak jak do tej pory.

Uchwalono budżet gminy Obrowo na 2016 r. 
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Reprezentacja chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Łążynie II wygrała Mi-
strzostwa Powiatu Toruńskiego w dru-
żynowym tenisie stołowym. 

Zawody odbyły się 19.02.2016 r. w Pi-
gży, a uczestniczyło w nich 6 drużyn: SP 
Łążyn II, SP Górsk, SP Wybcz, SP Ostasze-
wo, SP Gronowo i SP Osówka. Zawodni-
cy ze SP Łążyn II rozegrali bardzo emo-
cjonujące mecze i wygrali cały turniej, 
zdobywając puchar i złote medale. 

Skład zwycięskiej drużyny: Wiktor Po-
korowski, Miłosz Wiercioch i Przemysław 
Głowacki.

Jacek Kucharski

Mistrzowie powiatu 
w tenisie stołowym

23 lutego 2016 r. w ZS 
w Obrowie odbyło się paso-
wanie uczniów klas I SP na 
czytelników biblioteki. 

Spotkanie miało na celu po-
budzenie zainteresowań czy-

telniczych oraz przygotowanie 
najmłodszych uczniów do ak-
tywnego udziału w życiu bi-
blioteki szkolnej.  Podczas im-
prezy uczniowie starszych klas 
szkoły w Obrowie zaprezen-
towali inscenizację teatralną 

pt. „Królewna się nudzi”, która 
wzbudziła ogromne zaintereso-
wanie wśród pierwszaków i nie 
tylko. Przed uroczystym aktem 
pasowania uczniowie zostali 
zapoznani z regulaminem oraz 
księgozbiorem biblioteki. Pani 

Monika Trawińska przedstawiła 
uczniom zasady wypożycza-
nia książek. W trakcie imprezy, 
szczególną uwagę zwrócono 
na najnowsze pozycje książ-
kowe otrzymane z programu 
MEN – „Książki naszych ma-
rzeń”. Tytuły książek zostały 
zakupione na „życzenie” dzieci 
i rodziców, w związku z tym 
w pełni zaspakajają potrzeby 
czytelnicze dzieci. 

Młodzi użytkownicy bi-
blioteki szkolnej rozwiązywali 
zagadki i rebusy dotyczące li-
teratury dziecięcej. Perfekcyj-
na znajomość tematu została 
nagrodzona medalem „Jestem 
znawcą bajek”, który otrzymał 
każdy uczeń uczestniczący 
w spotkaniu. 

Monika Trawińska
Zdjęcia: Archiwum ZS Obrowo

Pasowanie na czytelnika

Informuję mieszkańców 
Gminy Obrowo, że realiza-
torem świadczenia wycho-
wawczego „Rodzina 500 
plus” jest Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Obro-
wie – Dział Świadczeń Ro-
dzinnych.

Od 1 kwietnia 2016 r. 
Dział Świadczeń Rodzinnych 
(Świadczenia Rodzinne, Fun-
dusz Alimentacyjny oraz 
świadczenie wychowawcze 
„500 plus”) zostanie przenie-
siony do siedziby zamiejsco-
wej w Dobrzejewicach  bu-
dynek 54 A (w pobliżu Szkoły 

Podstawowej).
Wszelkie informacje 

w sprawie świadczenia wy-
chowawczego można uzy-
skać w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Obrowie, 
Komórka Świadczeń Rodzin-
nych tel. 56 678 60 22 wew. 
148 oraz telefon komórkowy  
720 828 134.

Jednocześnie informuję, 
że od 15 marca 2016 r. do-
stępne są informacje na ta-
blicach ogłoszeń na terenie 
Gminy Obrowo oraz ulotki 
rozmieszczone w okolicznych 
sklepach.

Ponadto szczegółowe in-

formacje zawarte są na stro-
nie internetowej www.bip.
gopsobrowo.pl oraz na stro-
nie Urzędu Gminy w Aktual-
nościach www.obrowo.pl.

    
   

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

Nowa siedziba zamiejscowa 
Działu Świadczeń 

Rodzinnych GOPS -
Dobrzejewice 54A

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500 
plus” - Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Obrowie 
informuje, że w bieżącym 
roku rozpoczęły się do-
stawy żywności – jabłek 
od producentów.

W 2016 r. GOPS otrzymał 
5.900 kg jabłek, z których 
skorzystało 360 rodzin z te-
renu gminy Obrowo.

O kolejnych dostawach 
będziemy informować na 
stronie GOPS oraz Urzędu 
Gminy Obrowo.

Anna Domańska
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Zaangażowanie młodych ludzi w działa-
nia na rzecz ich otoczenia zostawi ślad, 
który będzie procentował w ich doro-
słym życiu.

 Na co dzień młodzież zauważa na ulicy, 
w sąsiedztwie, we własnych domach wie-
le problemów społecznych, dowiaduje się 
o nich od rówieśników i z mediów. Brak zgo-
dy na nie oraz chęć angażowania się w ich 
rozwiązywanie jest naturalną reakcją. War-
tościowe społecznie działania podnoszą 
poczucie własnej wartości i sprawczości 
oraz dają szansę na doświadczenie solidar-
ności społecznej. Zostawiają w młodych 
ludziach pożądany wychowawczo ślad na 
całe życie. Dlatego obowiązkiem doro-
słych jest stworzenie uczniom możliwości 
działania na rzecz innych Odpowiadają za 
to wszystkie lokalne instytucje. Kluczowa 
jest postawa szkoły (dyrekcji i nauczycieli), 
ale również ośrodków kultury, ognisk mło-
dzieżowych, świetlic środowiskowych oraz 
władz samorządowych jako organu pro-
wadzącego dla większości wymienionych 

instytucji. Przy wsparciu dorosłych młodzi 
ludzie mogą angażować się w rozwijanie 
lokalnego kapitału społecznego oraz roz-
wijać wolontariat korzystny dla wspólnot 
sąsiedzkich. Szkoła jest ważnym elemen-
tem społeczności lokalnej, a nie tylko miej-
scem przekazywania uczniom wiedzy. To 
tu młodzi ludzie spędzają dużą część dnia 
i zdobywają pierwsze doświadczenia życia 
społecznego. To szkoła przygotowuje mło-
dych ludzi do roli obywateli, przekazując 
umiejętności i kształtując postawy oraz 
rozwijając poczucie tożsamości uczniów. 
(źródło: Centrum Edukacji Obywatelskiej)

Młodzież z Gimnazjum nr 1 w Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie bardzo 
chętnie angażuje się w pomoc drugiemu 
człowiekowi. Poniżej prezentujemy przy-
kłady działań Samorządu Uczniowskiego 
naszego gimnazjum.

I Biesiada Obrowska
W niedzielę 4 października 2015 r., przy 

ZS w Obrowie odbyła się I Biesiada Obrow-
ska. Inicjatorem akcji była Rada Sołecka 

Obrowa na czele z sołtysem p. Piotrem 
Wojtylewskim. Współorganizatorami byli: 
Urząd Gminy Obrowo, Radni Gminy, Spo-
łeczność Szkolna ZS w Obrowie, Stowarzy-
szenie "Nasza Szkoła" oraz liczni sponsorzy. 
Celem głównym, który przyświecał organi-
zatorom była zbiórka funduszy na rzecz 
mieszkańców gminy Obrowo, poszkodo-
wanych w lipcowej nawałnicy.

Podczas festynu nie zabrakło licznych 
atrakcji ani dla najmłodszych ani dla star-
szych uczestników spotkania. Wspólne 
biesiadowanie trwało od 14:00 do 21:00, 
a kwota którą udało się zebrać, to 4.125,00 
zł. Decyzją Rady Sołeckiej, zebrana kwota 
została w całości przekazana p. Henrykowi 
Borkowi z miejscowości Zawały, który nie 
krył wzruszenia, kiedy dziękował wszyst-
kim, którzy współorganizowali tę piękną 
i szlachetną akcję.

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

Podczas 24. Finału WOŚP zbieraliśmy 
fundusze na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej se-
niorów. Kwota jaką udało się zebrać w tym 
roku to prawie 8.100 zł.

Impreza charytatywna
W drugiej połowie lutego br. Samorząd 

Uczniowski zorganizował na terenie szkoły 
imprezę charytatywną na rzecz najbardziej 
potrzebujących uczniów w naszej szkole. 
Impreza była podzielona na dwie części. 
W pierwszej zaprezentowali się człon-
kowie grypy teatralnej „Talia Absolwen-
ci” z zaprzyjaźnionej gminy Chrostkowo, 
a w drugiej wystąpili uczniowie z Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie, umila-
jąc czas gościom swoimi popisami wokal-
nymi. Najliczniejszą grupą odbiorców byli 
członkowie Klubu Seniora „Sami Swoi”, któ-
rzy już od kilku lat przyjaźnią się ze szkołą 
i jej społecznością. Kwota jaką udało się ze-
brać to 580 zł.

O potrzebie serca…

Impreza charytatywna - luty 2016 r.
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XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

I Biesiada Obrowska

Jaja, jaja, jaja... tylko jaja. Ostatnio Panie na au-
torskich warsztatach plastyczno-artystycznych 
pt. „Sztuka inspirowana pasją”, skupiły swoją 
uwagę na zdobieniu jaj różnymi technikami (de-
coupage, haft krzyżykowy, haft matematyczny, 
quilling, karczochy, filcowe aplikacje na filcu 
i inne). 

Po świętach prowadząca zajęcia pani Barbara 
Mońko-Juraszek przygotuje nowe wyzwania, na 
które zapraszamy od godziny 15.30  w każdy ponie-
działek do Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Spotkania odbywają się regularnie od dwóch 
lat, uczestniczki nie tylko tworzą rękodzieła, ale 
i spędzają czas na rozmowach, wspomnieniach, 
wymianie doświadczeń. 

Anna Strzelecka
kierownik GOK-u

Ale jaja...
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W sobotę 09.01.2016 r. w Zespole Szkół w Brzozówce odbył się 
bal karnawałowy dla dzieci przedszkolnych i dzieci klas I-III. Na 
zabawę zostały zaproszone dzieci wraz z rodzicami. Wraz z dzieć-
mi bawili się także nauczyciele i pracownicy obsługi. Na dzieci 
czekały różne atrakcje. W kilka chwil po godz. 10:00 zabrzmiały 
pierwsze karnawałowe dźwięki, a dzieci wraz z nauczycielami 
i rodzicami ruszyli do tańca. Panie prosiły Panów, Panowie prosi-
li Panie, zaś zabawa w kółeczkach cieszyła się największą popu-
larnością. 

Dzieci miały przeróżne stroje księżniczek, postaci z bajek, wróżek, 
smerfów, rycerzy, piratów. Nauczyciele też na chwilę przypomnie-
li sobie czasy swojego dzieciństwa i pojawiły się uczennice, myszki 

miki, biedronki, cyganki, czy królewny.
W trakcie zabawy dzieci wraz z rodzicami mogli skorzystać z kawia-

renki, w której mogli skosztować pysznych ciast upieczonych przez 
Rodziców oraz ugasić swoje pragnienie kawą, herbatą lub sokiem. 
Dzieci chętnie uczestniczyły w różnych konkursach. Jak co roku, nie 
zabrakło także wyboru króla i królowej balu, którzy do końca trwania 
imprezy mieli zaszczyt nosić korony na swoich głowach.

Na zakończenie balu dzieci odwiedził wyczekiwany przez nie gość 
– Święty Mikołaj i jak to Św. Mikołaj ma w zwyczaju zaprosił dzieci do 
siebie i obdarował ich upominkami. Dzieci dostały paczki, o których 
zorganizowanie zatroszczyła się Rada Rodziców. 

Aleksandra Wojciechowska

„Niech żyje bal…”

Komitet Organiza-
cyjny oraz Dyrekcja, 
Grono Pedagogiczne, 
Uczniowie, Rodzice 
i Pracownicy Zespo-
łu Szkół, Centrum 
Kształcenia Ustawicz-
nego w Gronowie serdecznie zapraszają na obchody 
70-lecia szkoły oraz Zjazd Absolwentów, które odbędą 
się 21.05.2016 r.

W ramach uroczystości jubileuszowych zaplanowane są:
09.30 – 17.30  Rejestracja uczestników i zaproszonych 

gości.
10.30 – 11.30  Msza Święta – koncelebrowana przez Ab-

solwentów Szkoły .
12.00 – 14.00 Uroczysta Gala, podczas której m.in. zo-

stanie przekazany szkole nowy sztandar (.*)
14.00 – 15.00  Poczęstunek w sali gimnastycznej (.*)
13.00 – 17.30  Na terenie szkoły odbędzie się coroczny 

Festyn „Wiosna w Gronowie” 
pod hasłem: „Spotkania pokoleń”.
15.00  Oficjalne rozpoczęcie Festynu „Wiosna w Grono-

wie”.
15.30 – 17.30  Zwiedzanie szkoły i spotkania Absolwen-

tów w klasach (.*)
18.00 – 01.00   Bal Absolwentów(.*)
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły www.

zsgronowo.edu.pl, w zakładce „Obchody 70-lecia szkoły” 
lub pod numerem telefonu 56 678 41 18.

(*)dla zarejestrowanych uczestników i zaproszonych gości

Zjazd Absolwentów

3 kwietnia 2016 r. (niedziela) w godz. 9.00 – 13.30 odbędzie się akcja po-
boru krwi. Serdecznie zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli z dowo-
dami osobistymi na parking przy Urzędzie Gminy w Obrowie. 

Musimy pamiętać, że krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. 
Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej 
skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby 
nie było krwi. Transfuzja krwi to zabieg często ratujący życie, niezbędny nie 
tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób.

Krew otrzymują m.in.: 
• dzieci i dorośli ulegający poważnym wypadkom;
• kobiety w ciąży oraz te, które w czasie porodu ulegają krwotokom;
• pacjenci podczas operacji;
• dzieci i dorośli chorzy na nowotwory.

Serdecznie zapraszamy!

Akcja Poboru Krwi
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16 lutego 2016 r. uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej im. Mi-
kołaja Kopernika w Łążynie II wzięli udział w zajęciach na terenie 
miasteczka akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Zajęcia odbyły się w ramach projektu edukacyjnego: 
„Poznajemy zawody i miejsca pracy. Czym zajmuje się nauko-
wiec?”, którego autorką była mgr Aldona Lipka, doktorantka 
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK we współpra-
cy z wychowawcą klasy – mgr Marzenną Ziółkowską. Powyższą 
inicjatywę wspomógł wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
zapewniając transport dla uczestników oraz UMK – poprzez do-
finansowanie pamiątkowych gadżetów dla dzieci. 

Celem projektu była edukacja dzieci poprzez przybliżenie zawodu 
i miejsca pracy naukowców oraz prezentacja i promocja UMK w To-
runiu, jako największego i najważniejszego w regionie ośrodka na-
ukowego.

Na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska uczniowie wzięli udział 
w zajęciach, koordynowanych przez mgr Agnieszkę Siejkę, przepro-
wadzone przez dr hab. Adrianę Szmidt - Jaworską, prof. UMK i mgr 
Karola Fiedorka.

Uczniowie wysłuchali wykładu o roślinach i zielarstwie, następ-
nie samodzielnie sporządzili mieszanki ziołowe i olejki zapachowe. 
W szklarniach dzieci podziwiały rzadkie okazy roślin, kolekcję suku-
lentów, kwitnące i owocujące cytrusy oraz intrygujące tykwy. Ucznio-
wie poznali specyfikę pracy biologa, obserwowali rośliny pod mikro-
skopem i zaznajomili się z infrastrukturą Wydziału.

Na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uczniowie 
poczuli się, jak studenci, bardzo podobała im się sala wykładowa 
oraz wykłady poprowadzone przez doktorantkę mgr Aldonę Lipka, 
zatytułowane: „Co to jest ekonomia i zarządzanie?” oraz „Jakimi za-
gadnieniami zajmują się naukowcy z tych dziedzin?”. W prezenta-
cji przedstawiono specyfikę pracy naukowej, przybliżono postacie 
sławnych naukowców oraz  wprowadzono podstawowe informacje 
o ekonomii i zarządzaniu. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał Cer-
tyfikat uczestnictwa w zajęciach i pendriva z wizerunkiem Mikołaja 
Kopernika.

Na zakończenie wizyty w Miasteczku Akademickim grupa z Łąży-
na II zwiedziła Bibliotekę Główną UMK pod opieką mgr Edyty Krużyń-
skiej i innych pracowników. 

Na wstępie wysłuchali wykładu na temat historii, zasobów Biblio-
teki oraz form korzystania z jej zbiorów. Po czym zwiedzili poszcze-

gólne działy: Zbiory z wolnym dostępem, Czytelnię Zbiorów Specjal-
nych oraz Pracownię Pomorzoznawczą. 

Biorąc pod uwagę opinię uczestników projektu, zarówno dzieci, 
ich rodziców oraz organizatorów, jak i pracowników poszczególnych 
wydziałów UMK, którzy pomagali w projekcie, można zdecydowa-
nie stwierdzić, że przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. Dzieci 
poznały specyfikę pracy naukowej, spotkały się z wieloma pracow-
nikami UMK, reprezentującymi różnorodne dziedziny nauki, z zainte-
resowaniem reagowały na infrastrukturę Miasteczka Akademickiego 
UMK i  z dużym  zaciekawieniem  uczestniczyły w wykładach. 

Marzenna Ziółkowska

Uczniowie z SP w Łążynie II 
poznawali pracę naukowca

W dniach 24-30.01.2016 r. grupa nauczy-
cieli i uczniów przebywała w Słowacji, bio-
rąc udział w trzecim spotkaniu między-
narodowym w ramach projektu NEVER 
- Erasmus+. Uczniowie mieli okazję zapo-
znać się z kulturą mniejszości romskiej, 
poznali historię Romów, w tym także ich 
tragiczne losy podczas II wojny światowej.

 
Uczestnicy spotkania zastanawiali się, 

jaka powinna być idealna szkoła. Reprezen-

tacje wszystkich krajów przedstawiły swoje 
koncepcje na ten temat, a następnie wszyscy 
zastanawiali się nad tym zagadnieniem, dys-
kutując w zespołach międzynarodowych.

Była to też doskonała okazja do poznania 
regionu, jego kultury. Uczniowie i nauczycie-
le odwiedzili słowackie Tatry, Poprad i Braty-
sławę, obejrzeli pokaz tradycyjnych tańców 
słowackich.

W kwietniu 2016 roku nasi partnerzy 
z Turcji, Włoch, Portugalii, Czech i Słowacji 

przyjadą do Polski, żeby wspólnie zastano-
wić się nad tematem osób starszych w spo-
łeczeństwie oraz poszerzyć swoją wiedzę 
dotyczącą holokaustu. W związku z tym cała 
grupa pojedzie zwiedzić obóz Auschwitz-Bir-
kenau. Poza tymi istotnymi zagadnieniami, 
będzie okazja do poznania kultury naszego 
kraju oraz doświadczenia naszej polskiej go-
ścinności!

Janusz Iwański 

Dobrzejewicka młodzież w słowackich Tatrach – projekt NEVER
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W dniach 5-6 marca 2016 r. w pięciu miejscowościach gminy 
Obrowo, a mianowicie w: Stajenczynkach, Łążynie II, Zawa-
łach, a także w Osieku nad Wisłą i Łążynku rady sołeckie, OSP  
zorganizowali spotkania z okazji Dnia Kobiet w miłej atmosfe-
rze i na artystyczną nutę.

W dniu 5 marca KGW Stajenczynki zorganizowało Dzień Kobiet, 
w którym uczestniczył Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
i Sekretarz Gminy - Mirosława Kłosińska. Czas upłynął wszystkim 
w miłej atmosferze, a Pan Wójt wszystkim Paniom wręczył słodki 
upominek, natomiast od Panów zaangażowanych w działalność 
KGW wszystkie kobiety otrzymały kwiatki. 

Dzień Kobiet w Łążynie II organizowany był przez Radnego 
Gminy Pana Jerzego Falkowskiego, sołtysa wsi Łążyn II, Pana Ze-
nona Zielińskiego, Radę Sołecką z Łążyna II oraz KGW z Łążyna II. 
W wydarzeniu udział wzięły Panie z Łążyna II, Kuźnik oraz Sekre-
tarz Gminy Mirosława Kłosińska. Życzenia złożył osobiście Wójt 
Andrzej Wieczyński wręczając słodki upominek. Radny Rady Gmi-
ny Jerzy Falkowski, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego To-
masz Zakrzewski oraz sołtys wsi Łążyn II Zenon Zieliński wręczyli 
piękne kwiaty oraz czekoladki wszystkim Paniom. Uroczystość 
umilił występ Klubu Seniora „Sami-Swoi” z Obrowa. Dodatkową 
atrakcją dla Pań była „pogadanka” z policjantami z komisariatu 
Policji z Lubicza. Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze, przy 
wspólnym poczęstunku oraz przy konkursach i zabawach przygo-
towanych specjalnie na ten dzień .

Obchody święta Kobiet odbyły się także w sobotę 5 marca 
w Zawałach, w których udział wzięły Panie z Zawał, Dobrzejewic 
oraz Sekretarz Gminy Mirosława Kłosińska. Na początku spotkania 
wystąpiła Osiecka Grupa Wokalno - Teatralna pod kierownictwem 
Eweliny Mytlewskiej, pokazując w żartobliwy sposób rolę kobiety 
w codziennym życiu. W uroczystości udział wziął Wójt Gminy Obro-
wo Andrzej Wieczyński, który wszystkim Paniom złożył życzenia 
i podarował słodki upominek, a przewodniczący Rady Powiatu To-
ruńskiego Tomasz Zakrzewski wręczył wszystkim Paniom kwiaty. 
Atmosfera była tak miła, że przedłużyła się do godzin wieczornych. 

W dniu 6 marca w remizie OSP w Osieku nad Wisłą, już po raz 

drugi, sołtys wraz z radą sołecką, druhami z ochotniczej straży 
pożarnej zorganizowali spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Obchody 
rozpoczęły się od życzeń skierowanych przez sołtysa Tomasza Wie-
czyńskiego i Wójta Andrzeja Wieczyńskiego do zgromadzonych, 
dość licznie Pań. Następnie panowie na czele z włodarzem gminy 
Andrzejem Wieczyńskim wręczyli kwiatki i słodkie czekoladki. Mi-
łym akcentem był występ Osieckiej Grupy Teatralnej z Osieka nad 
Wisłą z repertuarem utworów o tematyce kobiecych wdzięków. 
Niespodziankę sprawił zebranym instruktor samoobrony i tech-
nik interwencji Pan Leszek Baciók, który wraz z dwiema paniami, 
uczestniczkami kursu samoobrony odbywającego się w Osieku 
nad Wisłą pod patronem Straży Gminnej w Obrowie i wójta gminy 
Obrowo, przedstawili bardzo realistyczną scenkę - jak pijany męż-
czyzna napada dwie bezbronne kobiety. Panie ucząc się różnych 
chwytów na zajęciach, bez problemu poradziły sobie z napaścią 
mężczyzny, czym wzbudziły podziw u zebranych Pań.  

W niedzielę 6 marca świętowały także Panie z Łążynka, które 
zebrały się w tamtejszej remizie OSP. Było pyszne ciasto, cieka-
we rozmowy i sympatyczna atmosfera. W spotkaniu udział wzię-
li Sekretarz Gminy Mirosława Kłosińska, Wójt Andrzej Wieczyński 
i Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski, 
a także sołtys wsi Łążynek Jan Marcinkowski. Tradycyjnie Pan Wójt 
złożył życzenia oraz podarował słodki upominek. Przewodniczący 
wręczył piękne kwiaty, a sołtys ufundował pyszny tort.  

8 marca spotkanie z okazji Dnia Kobiet zorganizowały Panie 
z KGW Osiek nad Wisłą w Zajeździe Rytkówka, a w Chmielówce 
świętowały Panie z KGW Zawały. Czas upłynął Paniom w miłej, 
niemal rodzinnej atmosferze. Słodkie upominki od wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego przekazała zebranym kobietom sekretarz gminy 
Mirosława Kłosińska.

Chcielibyśmy, aby tradycja spotkań z okazji Dnia Kobiet stała się 
tradycją i żeby była kontynuowana każdego roku. 

W imieniu Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego oraz 
Sekretarz Gminy Mirosławy Kłosińskiej dziękujemy za zaproszenia 
i mile spędzony czas na spotkaniach z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie w Łążynie II

Relacja ze spotkań z okazji 
Dnia Kobiet odbywających się 

na terenie gminy Obrowo
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Spotkanie w remizie  OSP w Zawałach 

Spotkanie w remizie OSP w Osieku nad Wisłą

Spotkanie KGW Stajenczynki

Od stycznia 2016 r. Fundacja TRYBIK w ramach wolontariatu 
udziela porad z zakresu księgowości, rachunkowości, rozliczania 
się z Urzędem Skarbowym, ZUS-u (rodzaj potrzebnej dokumen-
tacji do kapitału początkowego, świadczenia rentowe i emerytal-
ne i inne), pomocy społecznej, pedagogicznej i psychologicznej 
oraz prawnej. Specjaliści pomagają przejść przez zawiłą drogę 
przepisów i paragrafów. 

Zgłaszają się do nas osoby nie tylko z gminy Obrowo, ale i Lubi-
cza, Torunia. Cieszymy się, że możemy pomóc w nurtujących ludzi 
sprawach.

Punkt Porad Obywatelskich, dzięki uprzejmości Dyrekcji szkoły, 
ma swoją siedzibę w Zespole Szkół w Brzozówce. Można też „znaleźć” 
nas na stronie internetowej: fundacjatrybik.5v.pl, Facebooku. Nasza 
poczta e-mailowa to: fundacjatrybik@op.pl

Zapewniamy anonimowość i ochronę danych, a wszystkie konsul-
tacje i porady są bezpłatne. 

ZAPRASZAMY

Barbara Mońko-Juraszek
Anna Kryger-Kulasińska

Punkt porad obywatelskich
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzo-
zówce w dniach 14-18.12.2015 r. uczest-
niczyli w cyklu zajęć edukacyjnych, 
prowadzonych przez pracownika Straży 
Gminnej w Obrowie  - inspektora Marci-
na Gajewskiego. 

Zajęcia dotyczyły zasad bezpiecznego 
poruszania się na drodze, a także sposobu 
zachowania się w stosunku do obcych, pro-
ponujących nam słodycze lub podwiezie-
nie do domu.

Następnym elementem spotkań, była 
dyskusja na temat  Internetu – co można 
w nim znaleźć, z jakich stron korzystać, 
żeby wzbogacać swoją wiedzę. Był to dobry 
wstęp do pokazania uczniom niebezpie-
czeństw, z jakimi mogą się spotkać w Sieci.

Młodzież w tej części wypowiadała się 
na temat agresji elektronicznej, czyli stoso-
wania przemocy poprzez: prześladowanie, 
wyśmiewanie innych osób z wykorzysta-

niem Internetu i telefonu komórkowego.
Podczas zajęć wielokrotnie powtarza-

ne były informacje o tym, że każdy ruch 
w Internecie zostawia ślad oraz, że nie-
bezpieczne jest nawiązywanie kontaktów 
przez Internet, ponieważ nigdy nie wiemy, 
kto siedzi po drugiej stronie. Nie należy 
również udostępniać innym swojego hasła 
i danych.

Na koniec uczniowie zostali uświado-
mieni, że jeśli jest się ofiarą cyberprzemocy, 
zawsze można porozmawiać z rodzicem, 
nauczycielem, pedagogiem, psychologiem 
lub innym zaufanym dorosłym, aby uzy-
skać poradę i wsparcie. Można też skontak-
tować się z bezpłatnym telefonem zaufania 
pod numerem 800 100 100. 

Uczniowie z wielkim zainteresowaniem 
uczestniczyli w spotkaniach. Zadawali wie-
le pytań i  dzielili się swoimi doświadczenia-
mi.

Violetta Myszkowska

Zajęcia edukacyjne z udziałem 
Straży Gminnej z Obrowa

Dzień koloru czerwonego w Przedszkolu przy Szkole podstawowej w Łąży-
nie II. Wszystkie dzieci ubrały się w czerwone stroje. 

Tego dnia motywem wszystkich działań była czerwień. W związku z tym nie 
tylko każdy przyszedł w ubraniu z elementami czerwonego, ale poznawaliśmy 
także dokładnie tą barwę. Rozpoczęliśmy od zorganizowania kącika tematycz-
nego, w którym umieściliśmy same przedmioty, obrazki i książki w kolorze czer-
wonym. Tego dnia uczestniczyliśmy:

• w zabawach muzycznych, ruchowych i plastycznych
• w obdarowywaniu się czerwonymi serduszkami
• poszukiwaliśmy koloru czerwonego w Przedszkolu
• nazywaliśmy przedmioty występujące w kolorze czerwonym
• otrzymaliśmy ”czerwoną” niespodziankę (słodką – lizak)
• mieliśmy wspólną ucztę grupową

Uśmiechy na twarzach naszych podopiecznych utwierdziły nas w przekona-
niu, że dzieci  ciekawie i wesoło spędziły czas. Mamy nadzieję, że zapamiętają ten 
szczególny dzień. Teraz już nikt z nas nie pomyli tego koloru z żadnym innym! 

Paulina Grabowska

W dniach 13-15 stycznia 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Brzozówce odbyły się niezwyłe warsztaty czytelnicze 
w ramach programu "Książki naszych marzeń". Mieli-
śmy możliwość gościć pana Tomasza Stochmala, autora 
książki "Mataszkowie i tajemnice Helu". 

Uczniowie klas I - III dowiedzieli się jak doszło do napi-
sania książki, poznali także jej bohaterów. Ważną częścią 
spotkania były zajęcia kreatywne. Dzieci z klas pierwszych 
wykonywały latarnie morskie, a starsi uczniowie tworzyli 
gry planszowe. Wszystkim uczestnikom zajęcia bardzo się 
podobały. 

Dziękujemy panu Tomaszowi, autorowi książki, że zna-
lazł czas na spotkania z uczniami szkoły w Brzozówce.

Magdalena Kosińska

Warsztaty 
czytelnicze 

Tygodnie wypełnione 
kolorami
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Bo do tanga trzeba dwojga

Klub Seniora Sami Swoi z Obrowa w dniu 6 lutego 2016 r. zorganizował w Kawęczynie Bal seniora

Czarnym Lądem zwane jest Afrykarium 
we Wrocławiu, które mogliśmy podzi-
wiać podczas wycieczki zorganizowanej 
w ramach kolejnej już akcji „Ferie z Fe-
niksem”. Nie straszna nam była zimowa 
pogoda oraz długa podróż autokarem. 
W programie wyjazdu znalazło się zwie-
dzanie stadionu piłkarskiego Śląska 
Wrocław oraz podziwianie fauny i flory 
w ogrodzie Zoologicznym oraz Afryka-
rium. Stadion Śląska Wrocław ma aż 6 
kondygnacji wysokości 

i mieści niemal 43 tys. kibiców. Byliśmy 
pod wrażeniem i oczami wyobraźni wi-
dzieliśmy jak wspaniała atmosfera musi tu 
panować w czasie rozgrywek meczowych! 
Zoo i afrykarium urzekło nas bogactwem 
barw i bujnością tropikalnej zieleni. Obiekt 
prezentujący życiodajne wody Afryki min. 
rafę koralową Morza Czarnego, hipopota-
my nilowe, głębiny Kanału Mozambickiego 
czy cudowne manaty zwane także syrena-
mi, które pozwoliły nam zanurzyć się w ta-
jemniczym podwodnym świecie pełnym 
ciekawych morskich stworzeń. Dzieci były 
pod ogromnym wrażeniem tych miejsc.

Bardzo serdecznie dziękujemy wójtowi 
Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz sekretarz 
gminy Mirosławie Kłosińskiej za zapewnie-
nie transportu do Wrocławia, a wszystkim 

uczestnikom za udział w wycieczce i mile 
spędzony czas.

Agnieszka Ott

Feniks Obrowo na Czarnym Lądzie
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Dnia 12.12.2015 r. w remizie strażackiej w Osieku nad Wisłą miało miejsce nie-
codzienne wydarzenie. O godzinie 18.00 rozpoczął swój koncert zespół "TRZY 
KORONY 2000". 

Jest on kontynuatorem dorobku twórczego założyciela zespołu KRZYSZTOFA 
KLENCZONA, jak również wykonawcą własnej twórczości, przy jednoczesnym za-
chowaniu linii i stylu z lat 70-tych.

Jak wiemy Krzysztof Klenczon był także współtwórcą zespołu "CZERWONE GI-
TARY". Usłyszeliśmy znane utwory, między innymi: "KWIATY WE WŁOSACH", "BIAŁY 
KRZYŻ", "ANNA MARIA", "10  W SKALI BEAUFORTA", "POWIEDZ STARY GDZIEŚ TY BYŁ".

   Publiczność z ogromnym entuzjazmem przyjęła wykonawców.
Zapraszamy na kolejne SPOTKANIA Z KULTURĄ!

Ewelina Mytlewska 
- animator kultury

Koncert zespołu „Trzy Korony 
2000” w OSP w Osieku nad Wisłą

Miło nam państwa poinformować, że  przedszkolak w Szkole 
Podstawowej  im.  Mikołaja Kopernika w Łążynie II, wygrał  
konkurs organizowany przez regionalną gazetę Nowości. 

Maja Skowrońska, bo o niej mowa, zajęła pierwsze miejsce, 
w konkursie na najciekawsze przebranie karnawałowe. Po uda-
nym balu karnawałowy, podczas którego Maja szalała w swoim 
stroju, rodzice postanowili zrobić jej zdjęcie i wysłali na konkurs. 

Dzięki zaangażowaniu rodziny i przyjaciół, którzy wysyłali 
smsy na Maję udało się.  Zajęła  pierwsze miejsce. Szczęśliwa i za-
dowolona odebrała nagrodę. Gratulujemy i zachęcamy do bra-
nia udziału w konkursach! 

Hanna Affelt

Wygrana za najciekawszy 
strój karnawałowy

Pani Agnieszka Kowalska Sołtys Brzozówki, ku zadowoleniu miesz-
kańców swojego sołectwa organizuje wyjazdy na basen solankowy 
do Ciechocinka. 

Basen solankowy posiada bicze wodne, masażery, saunę suchą i pa-
rową, z których wszyscy mogą korzystać. Wyjazdy pomagały umilić czas 
w okresie zimowych, chłodnych dni, a także poprawiać samopoczucie po 
ciężkim dniu w pracy.  

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Brzozówki do korzystania z wy-
jazdów i uczestnictwa w wodnych atrakcjach, które korzystnie wpływają 
na zdrowie w każdym wieku. 

Wyjazdy na basen solankowy 
do Ciechocinka
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10 stycznia 2016 r. w Zajeździe 
Rytkówka w Obrowie odbyła się 
zabawa choinkowa dla osób nie-
pełnosprawnych z terenu gminy 
Obrowo. Organizatorem imprezy 
było Stowarzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Podaj 
Rękę” z Obrowa.

Zabawa była pełna najróżniej-
szych atrakcji. Tańce przeplatane były 
konkursami z nagrodami i pysznymi 
smakołykami. 

Niespodzianką była wizyta Święte-
go Mikołaja, który obdarował wszyst-
kich upominkami. Miła atmosfera 
w rytmach zespołu „Piotr i Paweł” ze 
Skrzypkowa trwała do późnych go-
dzin wieczornych. 

Wszystkim uczestnikom zabawy 
i ich rodzinom składam serdeczne po-
dziękowanie i do zobaczenia za rok.

     
   Daniela 

Korpalska

Zabawa choinkowa dla osób niepełnosprawnych

12 lutego 2016 r. odbyło się kolejne SPOTKANIE Z KULTU-
RĄ. Tym razem dzięki uprzejmości Państwa Rytka, KON-
CERT WALENTYNKOWY odbył się w Zajeździe „Rytkówka” 
w Obrowie. Wystąpił TORUŃSKI KWARTET SMYCZKOWY – 
profesjonalni muzycy, grający na co dzień w TORUŃSKIEJ 
ORKIESTRZE  SYMFONICZNEJ:

I skrzypce – Mariola Majrowska
II skrzypce – Ewa Drzewiecka
Wiolonczela – Beata Wiącek – Felczykowska
Altówka – Krzysztof Blek
Muzycy wprowadzili nas w prawdziwie romantyczny, walen-

tynkowy nastrój. Był to wspaniały koncert, prowadzony przez 
panią Beatę Wiącek – Felczykowską. 

Gorąco zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych SPOTKA-
NIACH Z KULTURĄ.

Ewelina Mytlewska

Koncert
 Walentynkowy

Samorząd gminy Obrowo był organizatorem cyklu pięciu otwartych 
turniejów tenisa stołowego. 

Ponad czterdziestu zawodników z naszej gminy i okolic rywalizowało 
od listopada do marca na halach sportowych Brzozówki i Obrowa. Ostat-
nie zmagania obserwował oraz uczestniczył w rozgrzewce i sędziowaniu 
wójt gminy – Andrzej Wieczyński, który po zakończeniu zawodów wrę-
czył najlepszym puchary i nagrody zakupione ze środków samorządu. 

Na kolejną potyczkę tenisiści muszą poczekają do 6 listopada.
         

Dariusz Machajewski 
Gminny Koordynator Sportu

Turniej tenisa 
stołowego
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10 stycznia 2016 r. mieszkańcy 
Gminy Obrowo hojnie wsparli Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
która w tym roku zbierała pienią-
dze na zakup urządzeń medycz-
nych dla oddziałów pediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów.

Akcję zbiórki pieniędzy na terenie 
Gminy Obrowo organizowały i koor-
dynowały sztaby  w Szkole Podstawo-
wej i Zespole Szkół w Dobrzejewicach, 
a także w Zespołach Szkół w Osieku 
nad Wisłą i w Obrowie. Łącznie zebra-
no niebagatelną sumę 33.403,28 zł, 
z czego:

• SP + ZS w Dobrzejewicach – 
16.354,73 zł,
• ZS w Osieku nad Wisłą -
 8.949,00 zł,
• ZS w Obrowie - 8.099,55 zł. 
Frekwencja ludzi wspomagają-

cych szlachetny cel była bardzo duża. 
Datki do puszek zbierali wolontariu-
sze - uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych, pod czujnym okiem 
opiekunów i organizatorów.

Bardzo dziękujemy tym, którzy 
wzięli udział w akcji, bo to dzięki Wam 
udało się zgromadzić tak dużą sumę, 
a ponieważ potrzeby są bardzo duże, 

to miejmy nadzieję, że w następnym 
roku też „zagramy” i zbierzemy jeszcze 
więcej pieniędzy dla dzieci i seniorów.

Do redakcji Kuriera Obrowa przyszły 
specjalne podziękowania dla miesz-
kańców sołectwa Brzozówki i właścicie-
li sklepu Romis za całoroczne zaanga-
żowanie w szlachetny cel. Z inicjatywy 
mieszkańców w sklepie Państwa Miro-
sławy i Romana Skórskich został przy-
gotowany specjalny słój, do którego 
wrzucane są dobrowolne, drobne pie-
niądze, zazwyczaj reszta od wydawa-
nej kwoty za zakupy. W taki sposób 
przybywa grosz do grosza i rośnie ilość 
pieniędzy w słoju, które w dniu finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
Pan Roman dostarcza do sztabu w ZS 
w Dobrzejewicach, podkreśla z dumą 
sołtys Brzozówki Agnieszka Kowalska. 
W 2015 r. zebraliśmy 745 zł, w poprzed-
nich latach po ok. 500-600 zł, co po kil-
kunastu latach daje już niebagatelną 
kwotę, kilku tysięcy zł przekazanych na 
szczytny cel, dodaje Pani sołtys. 

Dziękujemy z całego serca wszyst-
kim ofiarodawcą i zachęcamy do dal-
szych szlachetnych inicjatyw na rzecz 
drugiego człowieka. 

    
Marzena Słupczewska

Zebraliśmy ponad 33 tys. zł!
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W niedzielę 31 stycznia 2016 r. w koście-
le parafialnym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą odbył się 
już XII koncert Kolęd i Pastorałek.

Tradycją stało się coroczne kolędowanie 
mieszkańców Osieka i okolic. Wspaniała ro-
dzinna atmosfera i niezwykłe doznania arty-
styczne, których dostarczyli nam wykonawcy 
m.in. soliści operowi  Wojciech Dyngosz - ba-
ryton, Maciej Musiał - tenor, Sławomir Ko-
walewski - baryton oraz 12 osobowy zespół 

złożony w większości z muzyków Toruńskiej 
Orkiestry Symfonicznej „Capella Ex Silva”, to 
wrażenia które zostają na długo w naszych 
sercach, podkreślał wójt Andrzej Wieczyński. 
W czasie dwugodzinnego koncertu prowa-
dzonego przez  pana Jacka Beszczyńskiego 
można było wysłuchać kolęd i pastorałek, 
tych tradycyjnych jak i współczesnych. Na 
scenie nie zabrakło także kolęd  w wykona-
niu znanych „rodzimych” artystów, czyli Ry-
szarda Cąbrowskiego, Karoliny Orzeł, Danuty 
Molendy, Julii Kochanowskiej oraz Osieckiej 

Grupy Wokalnej składającej się  z mieszkań-
ców Osieka i okolic, a także najmłodszej 19 
osobowej Osieckiej Scholii Parafialnej dzie-
cięco – młodzieżowego zespołu wokalnego 
prowadzonego przez panią Ewelinę My-
tlewską. Opracowanie muzyczne, aranżacje 
i instrumentacje utworów przygotował pan 
Waldemar Urbański. 

Szczególne podziękowania dla artystów 
i organizatorów przekazał wójt Andrzej Wie-
czyński i ks. Andrzej Prokopowicz.

XII Koncert Kolęd i Pastorałek

Firma Green Key z Poznania na zlecenie Urzędu Gminy 
w Obrowie wykonała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
(zwany dalej PGN).
 

PGN jest dokumentem strategicznym, którego celem jest 
określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki nisko-
emisyjnej, służącej zapewnieniu korzyści: ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych płynących z działań zmniejsza-
jących emisję zanieczyszczeń. Jest także podstawowym doku-
mentem umożliwiającym otrzymanie funduszy zewnętrznych 
na realizację inwestycji w gminie. Brak PGN dyskwalifikuje gmi-
nę w staraniach o środki pomocowe. Na potrzeby realizacji PGN  
w dniach od 16 listopada do 28 listopada 2015 r. prowadzona 
była inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (rodzajów urządzeń do 
ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody) na terenie 
gminy.

Zinwentaryzowanych zostało 3 049 nieruchomości, na pod-
stawie których opracowano między innymi ilość indywidual-
nych źródeł grzewczych, strukturę wiekową kotłów c.o. oraz 
przygotowywanie c.w.u.

W dniu 02.02.2016 r. przedstawiciel firmy Green Key Pan Woj-
ciech Pająk przedstawił pracownikom Urzędu Gminy w Obro-
wie prezentację związaną z wykonanym  Planem Gospodarki 
Niskoemisyjnej.

Plan gospodarki 
niskoemisyjnej

20 lutego 2016 r. w Brudzewie Kolskim odbyły się Diecezjalne Roz-
grywki Piłki Halowej, w których brała także udział młodzież (mini-
stranci) z Dobrzejewic z gminy Obrowo. 

Był to kolejny etap w rozgrywkach ministrancki – należy przypomnieć, 
że odbywają się one na kilku szczeblach: etap dekanalny (odbył się w Obro-
wie), etap rejonowy (odbył się w Smólniku), etap diecezjalny (w Brudzewie 
Kolskim). Ostatni, finałowy etap odbędzie się w Rzeszowie, na szczeblu 
ogólnopolskim. 

Ministranci z parafii Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach pod opieką ks. 
Łukasza Płóciennika od samego początku rozgrywek osiągali wysokie noty. 
Zdobyli pierwsze miejsca w pierwszych trzech etapach i tym samym zakwa-
lifikowali się do finału, który odbędzie się w Rzeszowie 1 – 2 maja bieżącego 
roku. Nasi ministranci będą reprezentować nie tylko diecezję włocławską, 
ale także naszą Parafię w Dobrzejewicach, a tym samym nasz region i gminę 
Obrowo.

Diecezjalne Rozgrywki 
Piłki Halowej
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28 czerwca 2015 r. Stowarzy-
szenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Podaj Rękę” 
z Obrowa obchodziło jubile-
usz 15-lecia swej działalności. 
Uroczyste obchody odbyły 
się w stołówce Zespołu Szkół 
w Obrowie. W uroczystości 
wzięła udział społeczność 
Osób Niepełnosprawnych 
z terenu gminy Obrowo oraz 
zaproszeni goście wraz z wój-

tem gminy Obrowo Andrzejem 
Wieczyńskim i sekretarz gminy 
Mirosławą Kłosińską.

Podczas uroczystości przy-
wołano wspomnienia dotyczą-
ce powstania Stowarzyszenia 
utworzonego z inicjatywy grupy 
osób zaangażowanych w pomoc 
osobom i rodzinom dotkniętych 
problemem chorób o charakte-
rze intelektualnym, psychicznym 

i ruchowym. Założycielami Sto-
warzyszenia byli: Grzegorz Filut, 
Adam Wiśniewski i Daniela Kor-
palska.

Działalność Stowarzyszenia 
opiera się na pracy społecznej 
zarządu, który organizuje różne 
formy samopomocy osobom 
niepełnosprawnym i ich opie-
kunom. Ponadto organizowane 
są imprezy o charakterze otwar-
tym, które odbywają się cyklicz-

nie np. z okazji dnia dziecka, 
święta ziemniaka, Andrzejek, czy 
choinek noworocznych.

Zarząd corocznie organizuje 
turnusy rehabilitacyjne, obozy, 
biwaki, pikniki, a także  wyciecz-
ki. Do tej pory osoby niepełno-
sprawne zwiedziły: Gdańsk, Ka-
szuby, Częstochowę, Zakopane, 
Szklarską Porębę, Bieszczady, 
Kotlinę Kłodzką, Góry Stołowe, 
Ostródę, Kraków, Toruń, Warsza-
wę, Ciechocinek, Inowrocław, 
Licheń i Kanał Elbląski, podkre-
śla Daniela Korpalska prezes 
Stowarzyszenia Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym „Podaj 
Rękę”. Integracyjne wyjazdy nie 
tylko pomagają osobom niepeł-
nosprawnym w nawiązywaniu 
nowych znajomości, ale przede 
wszystkim zmniejszają poczucie 
izolacji i osamotnienia, poszerza-
jąc jednocześnie wiedzę geogra-
ficzną i historyczną o regionie, 
kraju w którym żyjemy. Organi-
zacja wycieczek i innych imprez 
dla osób niepełnosprawnych, 
nie byłaby możliwa gdyby nie 
życzliwość i szczodre serca ludzi. 
Dlatego też w imieniu całej spo-
łeczności osób niepełnospraw-
nych słowa podziękowania za 
okazaną przychylność, dobrą 
współpracę i pomoc finansową 
Prezes Stowarzyszenia Danie-
la Korpalska, kieruję do pana 
wójta Andrzeja Wieczyńskiego, 
sekretarz gminy Mirosłąwy Kło-
sińskiej, Skarbnika gminy Joanny 
Faleńskiej, a także radnych Rady 
Gminy Obrowo oraz indywidual-
nych darczyńców z Silna, Osieka 
nad Wisłą, Obrowa, Dobrzejewic, 
Głogowa, czy Lubicza.

Osoby, które chciałyby podjąć 
współpracę ze Stowarzyszeniem 
proszeni są o kontakt z Panią 
Prezes pod nr tel. 661587675 lub 
drogą e-mailową: podaj.reke.
obrowo@wp.pl.

Marzena Słupczewska  

Jubileusz 15-lecia działalności 
Stowarzyszenia Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym 
„Podaj Rękę” z Obrowa


