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Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru
Przyniesie spokój i radość.

A Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem
wszystkich mieszkańców Gminy Obrowo.

Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz szczęśliwego Nowego 2016 Roku

życzą
                 

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński
wraz z pracownikami 

i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Michalski
wraz z radnymi 

Spotkanie ze Św. Mikołajem
w remizie OSP w Osieku nad Wisłą
 6 grudnia 2015 r. w dniu swoich imienin do Osieka nad Wisłą przy-
był Święty Mikołaj. Ten niezwykły gość został zaproszony do remizy 
strażackiej.
Rodziny z dziećmi miały okazję obejrzeć spektakl OSIECKIEJ GRU-
PY TEATRALNEJ,  pt. „Kot w butach”. Młodzi widzowie z  entuzja-
zmem przyjęli sztukę. Miłe panie z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH 
ze Stajenczynek i Osieka nad Wisłą przygotowały słodki poczęstunek 
- SAME PYSZNOŚCI!
 Dziękujemy strażakom, którzy gościli MIKOŁAJA oraz TEATR   
w remizie. Podziękowania kierujemy również do pana wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego, radnych, sołtysa i  rady sołeckiej za włączenie się do 
akcji MIKOŁAJKI.

                                                 Ewelina Mytlewska

fot. Jacek Melerski
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 13 listopada 2015 r. w zajeździe „Rytkówka” w Obrowie odbyło się wspólne gotowanie dzieci i rodziców 
zorganizowane przez wychowawczynie  Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach: Ninę Affelt, Agnieszkę Kac-
prowicz i Katarzynę Rytkę. 
Nauczycielkom, które zorganizowały akcję nie jest obojętne zdrowie i dobre samopoczucie ich wychowan-
ków. Prowadzącym warsztaty kulinarne był toruński uczestnik programu Top Chef Dariusz Zając. W czasie 
uroczystej biesiady, na którą dzieci wspólnie z rodzicami nakryli i udekorowali stoły można było delektować 
się smakiem zupy z dyni, roladkami drobiowymi ze szpinakiem, nektarem z natki pietruszki oraz marchew-
kowym ciastem, czy też owsianymi ciasteczkami. Wszyscy uczestnicy imprezy byli bardzo zadowoleni i czekają na kolejne smaczne, zdrowe, 
rodzinne spotkania. 

„ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM…”

Uwaga mieszkańcy
Głogowa, Brzozówki

i Szembekowa!
 Informujemy, że na dzień 15 grudnia 2015 r. do sieci kanalizacyjnej 
mogą się podłączyć mieszkańcy następujących ulic:
- Zielnej i Osiedlowej – z Szembekowa,
- Owocowej do Przepompowni sieciowej P10 – z Szembekowa,
- Wiązowej – na granicy Brzozówki i Szembekowa.
Są również włączani do sieci kanalizacyjnej mieszkańcy ulic:
- Gruszowej i ulic dookoła Przepompowni P9,  
- Czereśniowej, Żurawinowej, Owocowej - zlewnia Przepompowni P8,
- Młodzieżowej, Łąkowej, Olszynowej, Sportowej - zlewnia Przepom-
powni P13. 
 Wykonana jest również sieć kanalizacyjna na ul. Osikowej i ulicach 
bocznych, natomiast na chwilę obecną nie można się podłączać, gdyż 
czekamy za podłączeniem energii elektrycznej potrzebnej do zasilania 
Przepompowni sieciowej P12.
O kolejnych podłączeniach do sieci kanalizacyjnej będzie informowali 
na stronie Urzędu Gminy Obrowo pod adresem www.obrowo.pl.
   Wojciech Ludkiewicz
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Tak świętuje  SP w Dobrzejewicach

W  środę 18 listopada 2015 roku, jako echo naszych obchodów 
Święta Niepodległości, odbyła się Wieczornica. Był to Szkolny 

Przegląd Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez panie: Ninę Affelt, 
Agnieszkę Betkier oraz Karolinę Rogalską.
 Koncert odbył się po zmroku, aby dodatkowo jeszcze nadać wy-
darzeniu odpowiedni nastrój. Dekoracja i  rekwizyty zapierały dech 
w  piersiach, a  oprawa muzyczna wycisnęła niejedną łzę. Już samo 
wejście do ciemnej sali oświetlonej jedynie  świeczkami i  lampiona-
mi  wywołało nastrój zadumy i skupienia. Na widowni zasiadło wielu 
rodziców - nie tylko tych występujących uczniów. Pojawili się też kole-
dzy i koleżanki uczestników Przeglądu. Wszyscy w skupieniu słuchali 
znanych i mniej znanych pieśni.
Każda klasa miała swoich przedstawicieli wśród wykonawców. Wy-
słuchaliśmy solistów, występów w duecie, a nawet w tercecie. Wszy-
scy wykazali się naszą sławetną ułańską fantazją dbając o odpowiedni 
strój, dodatki, a nawet interpretację aktorską. 
Uczestnicy otrzymali dyplomy i słodkie upominki za występ, a wyróż-
nieni wykonawcy dodatkowo skromne nagrody rzeczowe. W dobrych 
nastrojach rozeszliśmy się do domów, w duchu dziękując tym, co po-

legli za naszą niepodległość...
 Dwa dni później, 20 listopada po raz drugi obchodziliśmy Ogól-
nopolski Dzień Praw Dziecka: było miło i  kolorowo. Każdy uczeń 
(i nauczyciel) miał na sobie kolorowe ubrania, kokardy, peruki, kape-
lusze i baloniki. Uczniowie z klasy II b (pod opieką p. Emilii Strzem-
kowskiej) oraz  Samorząd Uczniowski (pod kierunkiem p. Danuty 
Szwed-Salejko)  przypomnieli   najważniejsze prawa przysługujące 
wszystkim dzieciom na świecie. Były wiersze, piosenki i odczytywa-
nie najważniejszych praw dziecka. Pani E. Affelt i pani M. Kamińska 
zebrały wiersze i rymowanki napisane przez uczniów klas IV-VI. Ich 
autorzy otrzymali symboliczne Ordery Uśmiechu.
Po apelu odbyły się rozgrywki między klasowe, czyli różnego rodzaju 
zajęcia warsztatowe. Na zakończenie uroczystości odbył się happe-
ning, podczas którego wszyscy wykonali wspólnie piosenkę o Prawach 
Dziecka oraz zaprezentowali swoje prace.
Ten kolorowy dzień był przykładem na to, że poprzez zabawę można 
się uczyć.

      Karolina Rogalska

„Wieczornica”
 15 października 2015 r. w  Zespole Szkół 
w Obrowie miała miejsce wieczornica upamiętniają-
ca myśl i nauczanie Jana Pawła II. W tym roku gim-
nazjaliści recytowali wiersze poświęcone tej wybitnej 
postaci. O godzinie 17 w specjalnie zaadaptowanej 
na ten cel stołówce szkolnej, przy kameralnych sto-
likach, mieszkańcy gminy Obrowo mogli zebrać się, 
by wysłuchać programu artystycznego przygotowa-
nego specjalnie na tą uroczystość. 
Poezja przeplatana była urywkami encyklik pa-
pieża Polaka, fragmentami jego książek i  przemó-
wień. Warto pamiętać, że w  grudniu 2014 r. Sejm 
RP uchwalił rok 2015 rokiem Jana Pawła II, stąd też 
warto było przyjrzeć się chociażby temu, jak naucza-
nie naszego rodaka znalazło odbicie w poezji. 
Kanwą, na której został osnuty program artystyczny 
była litania do Jana Pawła II przepięknie wykonywa-

na przez zespół uczniów, którym akompaniował nauczyciel, pan Janusz Lewandowski i nauczycielka religii pani Magdalena Motyka. Ku naszej 
olbrzymiej radości frekwencja dopisała, a po występie młodzi artyści usłyszeli wiele ciepłych słów.
       Artur Affelt
     Dyrektor ZS w Obrowie
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Mieszkaniec Zębowa zdobył I miejsce w XXV Olimpiadzie 
Wiedzy Rolniczej

Gospodarzem XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej w  powiecie to-
ruńskim była gmina Chełmża. Olimpiada odbyła się 18 listopada 

2015 r. w Świetlicy wiejskiej w Zelgnie. Organizatorem szczebla powia-
towego olimpiady był Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w To-
runiu. Jak co roku impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców wsi. Uczestnikami byli młodzi rolnicy i rolniczki w wieku 
18-40 lat. W tym roku wzięło w niej udział 28 uczestników- przedstawi-
cieli prawie wszystkich gmin naszego powiatu. 
Olimpiadę uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście z  Urzędów 
Gmin, Starostwa Powiatowego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, Banku Zachodniego WBK i Firmy LEVEN. 
 Po części oficjalnej Kierownika PZDR Danuty Wilińskiej i  Wójta 
Gminy Jacka Czarneckiego uczestnicy przystąpili do napisania testu 
liczącego 43 pytania z  tematyki dotyczącej zagadnień z  produkcji ro-

ślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, wspólnej polityki rolnej oraz BHP. Nad 
prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Konkursowa 
powołana z grona zaproszonych gości.
 Rozstrzygnięcie konkursu nie było takie proste, trzeba było przepro-
wadzić dogrywkę ustną o pierwsze i trzecie miejsce. Laureatem I Miej-
sca został Paweł Gerc z Zębowa gm. Obrowo. Na II miejscu znalazł 
się Arkadiusz Kalbarczyk z Gostkowa gm. Łysomice, a na III miejscu 
Adam Klonowski także z Gostkowa gm. Łysomice. 
Z gminy Obrowo w olimpiadzie wzięła udział także zeszłoroczna fi-
nalistka Aleksandra Celmer z Zębowa oraz Barbara Kłosińska z Łą-
żyna II.
Organizatorzy zadbali o ciekawe i okazałe nagrody, ufundowane przez 
licznych sponsorów,  które otrzymali wszyscy uczestnicy biorący  udział 
w konkursie. Finalista oprócz nagrody rzeczowej otrzymał okoliczno-
ściowy puchar i  dyplom ufundowane przez gospodarza gminy. Cała 
uroczystość zakończona została wspólnym poczęstunkiem dla uczest-
ników i gości. 
 Takie eliminacje, to doskonała okazja do zaprezentowania swojej 
wiedzy i umiejętności, a także możliwość zdrowej rywalizacji i wymiany 
doświadczeń. Wiedza zawsze była podstawą do dokonywania dobrych 
decyzji i umiejętnych wyborów, a  szczególnie teraz w okresie trudnej 
gospodarki rynkowej. W  ostatnich latach rolnicy rozwinęli skrzydła, 
polska wieś zmieniła zarówno swój wizerunek jak i znaczenie. To wła-
śnie młodzi wykształceni ludzie w dużym stopniu przyczynili się do jej 
rozwoju, poprzez unowocześnianie swoich gospodarstw rolnych. 
 W  imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim osobom 
i sponsorom za pomoc w przygotowaniu XXV Powiatowej Olimpiady 
Wiedzy Rolniczej.

 Danuta Wilińska
    Kierownik PZDR w Toruniu z/s w Chełmży
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Kwiaty nie tylko we włosach …
 Na zajęciach plastyczno-artystycznych pt. ”Sztuka inspirowana pa-
sją”, które prowadzi Barbara Mońko-Juraszek wiosna trwa wiecznie, 
a to z powodu kwiatów, które wykonują uczestniczki warsztatów. 
Przyszła pora na filcowanie, kolejną technikę rękodzielnic-
twa. Podczas spotkań Panie wykonywały różnego rodzaju kwia-
ty z  kolorowej wełny czesankowej, wykonywały je również szy-
dełkiem z  kordonka. W  grudniu kwiaty zawędrowały na bombki 
choinkowe, wykonywane techniką decoupage oraz na torby szy-
te ręcznie z  filcu. Część „wyrobów” trafi w  ręce bliskim nam osób  
w formie bożonarodzeniowego prezentu. 
 Zapraszamy chętne panie na nasze twórcze spotkania w każdy po-
niedziałek od godziny 15.30. Spotykamy się w siedzibie GOK-u w Ob-
rowie.

Anna Strzelecka
kierownik GOK-u

Rozdano medale
za długoletnie

pożycie małżeńskie

    15 grudnia 2015 r. wójt Andrzej Wieczyński w imieniu Prezydenta RP wręczył medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu 
Czesławie i Henrykowi Kaźmierkiewiczom  z Zębowa, którzy na ślubnym kobiercu stanęli 60 lat temu.
Małżonkowie Kaźmierkiewiczowie wychowali pięcioro dzieci oraz doczekali się jedenaścioro wnuków i siedmioro prawnuków. 

Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego w dniu 15 grudnia 2015 r. odebrali również Państwo Magdalena i Henryk Sadurscy z Łążyna II. 
Wszystkim jubilatom życzymy dużo zdrowia i wielu miłych chwil spędzanych w rodzinnej atmosferze.
                          Marzena Słupczewska

Państwo Kaźmierkiewiczowie z rodziną oraz wójtem Andrzejem Wieczyń-
skim i kierownikiem USC Małgorzatą Gerus

Państwo Sadurscy z rodziną oraz wójtem Andrzejem Wieczyńskim i kierow-
nikiem USC Małgorzatą Gerus

  22 października 2015 r. wójt Andrzej Wieczyński w imieniu Prezy-
denta RP wręczył medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie 
Państwu Annie i Mikołajowi Uździńskim z Osieka nad Wisłą, którzy 
na ślubnym kobiercu stanęli 60 lat temu. 
Pociechą i chlubą odznaczonych jubilatów jest ich rodzina. Małżonkowie 
Uździńscy wychowali troje dzieci oraz doczekali się dwanaścioro wnu-
cząt i ośmioro prawnucząt. 

Państwo Uździńscy z rodziną oraz wójtem Andrzejem Wieczyńskim
i kierownikiem USC Małgorzatą Gerus
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Sukcesy sportowe w ZS w Obrowie
 Uczniowie od najmłodszych lat zarażani są pasją do sportu. Ucząc się, a potem szli-
fując posiadane umiejętności wyrażają nieodpartą potrzebę rywalizacji. Konfrontacja  
z przeciwnikiem daje wiele satysfakcji w przypadku wygranych, porażka uczy zaś 
pokory do przeciwnika i pokazuje miejsce w szeregu.
 Rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie jest kolejnym rokiem, który obfituje w wiele sukcesów sportowych. 
W szkole podstawowej dominowała piłka nożna. Uczniowie z roczników 2004/2005 uczestniczyli w  Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP. 
Największy sukces dziewcząt to wygrane finały powiatowe. Chłopcy zaś, pokonując wszystkich rywali w powiecie awansowali do finałów woje-
wódzkich rozgrywanych w Bydgoszczy. Zmagania zakończyli na IV miejscu.
 Kolejnym powodem do naszej dumy była rywalizacja w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Jego XVI edycja to jak 
na razie dla naszych chłopców wspaniała przygoda. Zwyciężyli oni finały powiatowe strzelając 22 bramki, a nie tracąc żadnej. Wiosną będzie 
kontynuacja już jako finał województwa kujawsko pomorskiego. My czekamy z niecierpliwością, a chłopcy mocno trenują, aby tak jak kiedyś 
Arkadiusz Milik, zacząć swoją przygodę z piłką nożną.
 Drużynowo Szkoła Podstawowa w  kategorii chłopców wywalczyła również wicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego w  sztafetowych bie-
gach przełajowych oraz wicemistrzostwo Powiatu Toruńskiego w  mini piłce ręcznej. Ciekawostką jest to, że chłopcy powtórzyli ten wynik   
z poprzedniego roku szkolnego. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy nieźle „machają” kijami od unihokeja. W tej dyscyplinie obie ekipy uplasowa-
ły się na IV miejscach w powiecie. Kolejne sportowe zmagania o dominację w powiecie to zawody w halowej piłce nożnej. Chłopcy z SP Obrowo 
na pewno na nich wystąpią, gdyż na gminnym „podwórku” okazali się najlepsi.
 Sukcesy sportowe odnoszą również nasze gimnazjalistki. W  Turznie 13 listopada 2015 r odbyły się Mistrzostwa Powiatu Toruńskiego 
w Unihokeju Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Drużyna z Obrowa, rywalizując ze  szkołami powiatu toruńskiego wywalczyła I miejsce,  zy-
skując tym samym zaszczyt reprezentowania naszej szkoły i gminy  w zawodach na szczeblu wojewódzkim.
 W Toruniu 26.11.2015 r odbył się Półfinał Mistrzostw Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Unihokeju Szkół Gimnazjalnych, na 
których nasze zawodniczki zdobyły II miejsce,  ulegając tylko zeszłorocznemu mistrzowi (gimnazjum w Brzozie) wynikiem 2-1.  Zespół z Obrowa wy-
stąpił w składzie: Klaudia Maćkiewicz, Marta Koprowska, Laura Bojarska, Julia Redmer, Natalia Kowalska, Patrycja Pińska, Kamila Łukasik,  Weronika 
Boniecka, Nikola Ziółkowska, Karolina Podlaszewska, Julia Przygoda. 
 Gratulujemy i życzymy naszym zawodniczkom dalszych  sukcesów. Trzymamy kciuki, by w przyszłości były to wciąż zawody najwyższej  rangi!

Jacek Makowski
Tomasz Rumiński

Fundacja TRYBIK zaprasza od stycznia 2016 r. do korzystania z Punku Poradnictwa Obywatel-
skiego, w którym to będzie można otrzymać pomoc w nurtujących nas sprawach. Porad w ra-

mach wolontariatu będą udzielali specjaliści z zakresu księgowości, rachunkowości, kodeksu pracy, 
rozliczania się z Urzędem Skarbowym, ZUS-u ( rodzaj potrzebnej dokumentacji do kapitału począt-
kowego, świadczenia rentowe i emerytalne i inne), pomocy społecznej, pedagogicznej, psychologicz-
nej oraz  prawnej. Specjaliści pomogą przejść przez zawiłą drogę przepisów i paragrafów.
Miejsca na  Punkt Poradnictwa Obywatelskiego użyczyła Dyrekcja Zespołu Szkół w Brzozówce, za co serdecznie dziękujemy.
O kolejnych punktach będziemy informować w ulotkach i ogłoszeniach na stronach internetowych urzędów gmin i szkół.
Wszystkie konsultacje i porady są bezpłatne. Zapraszamy.

Barbara Mońko-Juraszek
Anna Kryger-Kulasińska

(tel.667671090)

Punkt Poradnictwa Obywatelskiego
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„Turniej Mikołajkowy Feniksa”
 6 grudnia 2015 r. był dniem pełnym sportowych emocji. Dru-
żyny SMS Włocławek, Elana Toruń, Gwiazda Toruń, SP Książ-
ki, Sadownik Waganiec oraz dwie drużyny gospodarzy Feniks 
A  i  Feniks B rozegrały kolejny Mikołajkowy Turniej Piłkarski 
w  ramach projektu „Akademia młodego piłkarza – szkolenie 
sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgru-
powaniem piłkarskim” dofinansowany ze środków Gminy Obrowo. 
Wszystkie drużyny wspaniale walczyły na boisku zachowując zasady 
fair play i strzelając wiele goli ku radości przybyłych kibiców. Siły do 
gry dostarczył słodki poczęstunek i soki zakupione ze środków zgro-
madzonych na I Balu Sportowca. 
Zwycięzcą Turnieju została drużyna Elany Toruń. Na podium 
znalazły się także Feniks Obrowo B na miejscu II oraz SP Książki 
na miejscu III. Kolejne miejsca zajęły drużyny Gwiazda Toruń, Sa-
downik Waganiec, SMS Włocławek i Feniks Obrowo A. Zawodnicy 
wszystkich drużyn otrzymali pamiątkowe dyplomy, medale oraz pu-
chary. Medale ufundowała firma PHU Agpol. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Kacper Knera z Elany Toruń, a najlepszym bram-
karzem Franek Motyka z Feniks Obrowo.

Wszystkie drużyny wyjechały z Osieka nad Wisłą także z czekolado-
wymi mikołajami ufundowanymi przez Wójta Gminy Obrowo, które 
na ręce dzieci przekazała sekretarz gminy Mirosława Kłosińska. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim Drużynom, Trenerom, Sędziemu, 
Kibicom i Darczyńcom, dzięki którym turniej był pełen emocji spor-
towych oraz bogatych trofeów dla zawodników.
Pełna galeria zdjęć na profilu FB.

       UKS Feniks Obrowo

Program Prac Społecznie Użytecznych dla osób bezrobotnych
 W okresie od 14 lipca do 1 grudnia 2015 r. Gmina Obrowo realizowała Program Prac Społecznie Użytecznych dla osób bezrobotnych zakwa-
lifikowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego.
W pracach społecznie – użytecznych wzięło udział 10 osób w 2 etapach. Po pierwszym etapie 2 osoby podjęły zatrudnienie, natomiast 8 osób 
zakwalifikowało się do  drugiej edycji.
Wójt Gminy Obrowo zorganizował prace w obowiązującym dla uczestników wymiarze na terenie Gminy Obrowo, a osoby biorące udział w Pro-
gramie uczestniczyli także w szkoleniach przeprowadzanych przez CISTOR Toruń.
 Uczestniczy otrzymywali świadczenie z tytułu odpracowanych w ramach programu godzin.
Program skierowany był do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Głównym celem progra-
mu było zapewnienie zatrudnionym osobom wynagrodzenia za prace wykonywane na rzecz społeczności lokalnych. Ponadto ważną ideą prac 
społecznie użytecznych jest zwiększanie aktywności społecznej osób długotrwale bezrobotnych.
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Ruszyła budowa Nowego
Komisariatu Policji w Dobrzejewicach

 Dnia 12 października 2015 r. o 13.00 w Dobrzejewicach, odbyło się uroczyste wmu-
rowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komisariatu Policji, obejmującego swoim dzia-
łaniem gminy: Obrowo, Lubicz i Czernikowo.
 Na uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego przybyli:
Wiceminister Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński, Zastępca Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Bydgoszczy insp. Wiesław Domański, Prezydent Miasta Torunia  
Michał Zaleski, Starosta toruński Mirosław Graczyk, Wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński, Wójt gminy Czernikowo Zdzisław Gawroński, Sekretarz Gminy Lubicz 
Teresa Gryciuk, Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. Antoni Stramek, a także 
Komendant Komisariatu Policji w Lubiczu podinsp. Ireneusz Lewandowski.
 Miejsce budowy komisariatu poświęcił ks. kanonik Andrzej Pogorzelski, proboszcz 
parafii p. w. św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach.
 W nowo wybudowanym obiekcie pracować będą policjanci z KP w Lubiczu, któ-
rzy obecnie mają siedziby także w Czernikowie i Obrowie. Do obiektu tego przenie-
siona zostanie także baza kynologiczna Komendy Miejskiej Policji w Toruniu, która 
obecnie znajduje się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej. Główny budynek biurowy będzie 
miał powierzchnię ponad 1.200 m2. Pracować w nim będzie ok. 70 funkcjonariuszy 
i pracowników. Planowany termin zakończenia budowy komisariatu zaplanowano na 
październik 2017 r.
 Wartość zadania związana z  wybudowaniem obiektu zgodnie ze standaryzacją 
opiewa na niebagatelną kwotę 8.330.450 złotych. Środki na ten cel pochodzić będą 
z budżetu Policji.
 O  potrzebie reorganizacji pracy policji w  gminach: Obrowo, Lubicz i  Czernikowo 
mówiono od dawna, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. Kwestią sporną była natomiast 

lokalizacja. Gdy komendant wojewódzki policji zaproponował gminom, żeby przedsta-
wiły lokalizację, na której mógłby zostać wybudowany komisariat, od razu pomyślałem 
o półhektarowej działce w Dobrzejewicach – dodaje wójt Wieczyński, którego pomysł 
został przyjęty jako najlepszy z pośród przedstawionych.
 Jak podkreślił na uroczystości wmurowaniu kamienia węgielnego Wiceminister 
Spraw Wewnętrznych Grzegorz Karpiński – nie ulega wątpliwości, że tego typu inwesty-
cja jest potrzebna, a zaangażowanie włodarzy trzech sąsiadujących ze sobą samorządów, 
a zwłaszcza wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego, wpłynie na poprawę warun-
ków pracy policjantów i usprawni koordynację zadań Policji, dbającej o bezpieczeństwo 
mieszkańców powyższych gmin. 
      Marzena Słupczewska
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Jubileusz 70-lecia SP w Brzozówce oraz  5-rocznica
nadania im. Janusza Korczaka

Jubileusz 70-lecia Szkoły Podstawowej w Brzozówce oraz 5 rocznica 
nadania szkole im. Janusza Korczaka, połączyła osoby i wydarzenia, 

które na przestrzeni lat tworzyły wizerunek tej instytucji.
Każdy jubileusz to połączenie tradycji z nowoczesnością, doświadcze-
nia z młodością, a szkoła w Brzozówce nigdy nie była jedynie miejscem 
czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez poko-
lenia uczniów i ich rodziców, a także nauczycieli, którzy oddali szkole 
swoje umiejętności, entuzjazm i serce. 
 23 października 2015 r. z  dumą i  satysfakcją przeżywaliśmy ten 
szczególny dzień w towarzystwie czcigodnych gości. Swoją obecnością 
zaszczycili nas: Kujawsko - Pomorski Wicekurator Oświaty - p. Bogna 
Wojciechowska-Blachowska, Starszy Wizytator KO – p. Jolanta Gru-
chlik, Starosta Powiatu Toruńskiego – p. Mirosław Graczyk, gospodarz 
Gminy Obrowo – p. Andrzej Wieczyński, przedstawiciele władz oświa-
towych i samorządowych, dyrektorzy szkół, absolwenci i rodzice.
 Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła dziękczynna Msza Św. pod 
przewodnictwem ks. kan. Andrzeja Pogorzelskiego i ks. prał. Bogumiła 
Leszcza.
 Dyrektor Szkoły p. Anna Koźlikowska w swoim wystąpieniu przy-
wołała wspomnienie o zdarzeniach i ludziach, którzy na przestrzeni lat 
swoimi umiejętnościami, entuzjazmem i sercem tworzyli szkołę nowo-
czesną, kolorową i otwartą na potrzeby współczesnego świata.
Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgania w przeszłość, odszu-
kania w pamięci zdarzeń i ludzi współtworzących świadectwo, którego 
zostaliśmy spadkobiercami, z dumą podkreśliła w przemówieniu Anna 
Koźlikowska, obecna dyrektor szkoły. 
 W ciągu 70 lat istnienia - szkoła w Brzozówce wpisała się na trwałe 
w historię gminy Obrowo. W murach szkoły od momentu jej powstania, 
nieprzerwanie po dzień dzisiejszy, edukuje się młodzież i  dzieci, nieza-
leżnie od zawirowań historii Polski. Placówka w   Brzozówce w  sposób 
odpowiedzialny spełnia nałożone na nią zadania dydaktyczne i  wy-
chowawcze. Świadczą o tym liczni absolwenci, wśród których jest wielu 
wykształconych i wartościowych ludzi. Od wielu lat uczniowie ze szkoły 
w Brzozówce, ogólnopolski sprawdzian zewnętrzny, piszą na bardzo wy-
sokim poziomie. Wyniki jakie uzyskują są powyżej średniej gminy, powia-
tu, województwa i kraju. Wiedząc, że współczesny świat jest otwarty dla 
tych, którzy dążą do wiedzy, budzimy w nich ambicje i ciekawość świata, 
kształcimy ludzi asertywnych, kompetentnych, kreatywnych i  odpowie-
dzialnych – podkreślała podczas uroczystości Anna Koźlikowska.
 Aby sprostać wymaganiom współczesnego świata i zapewnić coraz 
większej grupie dzieci  właściwe warunki do rozwoju umysłowego i fi-
zycznego (dla porównania w 1945 r. w szkole uczyły się dzieci w 3 od-
działach, w 1961 r. – było 118 uczniów, w 2004 r. – 146, a w roku 2015 już 
315), budynek szkoły przechodził liczne modernizacje, remonty i roz-
budowy: już w 1961 r. budynek szkoły był za mały i zajęcia lekcyjne pro-
wadzono w sąsiadującym ze szkołą budynku prywatnym. W styczniu 
1989 r. rozpoczęto remont kapitalny budynku, a dzieci wraz z nauczy-
cielami dojeżdżały do szkoły w Łążynie, ponownie lekcje w szkole roz-
poczęły się we wrześniu 1990 r., a w 2004 r. przeprowadzono moderni-
zację budynku. Zwiększająca się w kolejnych latach ilość dzieci w szkole 
oraz marzenie wszystkich o  posiadaniu hali sportowej spowodowało, 
że władze gminy a zwłaszcza wójt gminy Andrzej Wieczyński, podjęły 
decyzje o rozbudowie szkoły – którą rozpoczęto w czerwcu 2008 roku. 
Już w lutym 2010 r. mogliśmy powoli wprowadzać się do Nowej szkoły, 
nowych, przestronnych, kolorowych sal – z dumą podkreśla dyrektor 
szkoły, a zajęcia z wychowania fizycznego wreszcie mogły odbywać się 
na hali sportowej, gdzie dzieciaki były i są naprawdę szczęśliwe. 1 wrze-
śnia 2010 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej cześć szkoły połączo-
nej z ceremonią nadania szkole imienia Janusza Korczaka i wręczenia 
sztandaru. 

Dziś, gdy sześciolatki uczą się w klasie pierwszej, rośnie liczba miesz-
kańców Brzozówki, Szembekowa, Głogowa, rodzice z ufnością posyłają 
swoje dzieci do NASZEJ PLACÓWKI, często rezygnując z toruńskich 
szkół – dodał w swoim przemówieniu podczas uroczystości wójt An-
drzej Wieczyński. 
 W szkole uczą się dzieci w wieku 6 – 13 lat w 14 oddziałach, jest: 
315 uczniów, 37 nauczycieli i  pracowników niepedagogicznych; zaję-
cia trwają od 7.00 – 17.00, bywa, że nawet w sobotę. Od początku po-
wstania szkoły, grono pedagogiczne stara się zapewnić uczniom jak 
najlepsze warunki do nauki i  do wszechstronnego rozwoju. Obecnie 
uczniowie biorą udział w ciekawych programach i przedsięwzięciach; 
organizowanych jest wiele zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; pisa-
ne i realizowane są programy autorskie; dzieci uczą się dwóch języków 
obcych; dba się o  rozwój umysłowy, fizyczny i  duchowy uczniów, ale 
przede wszystkim nauczyciele dążą do zrozumienia uczniów i się z nimi 
zaprzyjaźniają....kierując się słowami Patrona, że:  

„Dob ry wycho waw ca, który nie wtłacza a wyz wa la, 
nie ciągnie a wzno si, 

nie ug niata a kształtu je, 
nie dyk tu je a uczy, 

nie żąda a za pytu je – przeżyje wraz z dziećmi wiele nat chnionych 
chwil”. 

 W  uroczystym akcie odsłonięcia tablicy pamiątkowej znajdującej 
się w korytarzu szkoły w Brzozówce, poświęconej Januszowi Korczako-
wi podkreślono nieprzemijającą wartość pedagogiki Starego Doktora. 
Symbolicznie odsunięty latawiec stał się wyrazem lotności umysłów, 
inwencji twórczej i niewykorzystanego potencjału. Wspólnego dzieła, 
dorosłych i dzieci.
 Idee korczakowskie stały się inspiracją do powstania części arty-
stycznej uroczystości. Chór szkolny i przedstawiciele SU Rzeczpospolita 
Dziecięca zaprezentowali program oparty na kanwie filmu „Czas zosta-
wił ślad – Janusz Korczak nieprzemijający autorytet”, zrealizowanego 
wspólnie z  rodzicami i nauczycielami  pod patronatem Wójta Gminy 
Obrowo p. Andrzeja Wieczyńskiego.
 Zaprezentowany obraz wychowawcy, nauczyciela, przyjaciela dzieci 
i młodzieży przypomniał, że czasy się zmieniają, a  idee i wartości nie 
przemijają.
 Święto szkoły stało się okazją do spotkania przyjaciół i ludzi dobrej 
woli, którzy starają się stworzyć dziecku pozytywny i prawdziwy obraz 
samego siebie.
„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”.

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk
Marzena Słupczewska
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Jubileusz 80-lecia OSP Kawęczyn
 

17 października 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Kawęczyna obcho-
dziła jubileusz 80-lecia swej działalności.
Po uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Krzysztofa Czyżaka 
i ks. prof. Tadeusza Lewandowskiego, prezes OSP w Kawęczynie druh 
Janusz Lewandowski przedstawił rys historyczny jednostki, celem 
przybliżenia przybyłym na uroczystość druhnom i druhom oraz zapro-
szonym gościom jak powstała straż pożarna i kto był jej założycielem.
 A było to tak…. w 1927 r. w miejscowości Kawęczyn osiedliło się 
około 50 rodzin z województwa lubelskiego. Nowi mieszkańcy szybko 
się zadomowili i wraz z rdzennymi kawęczynianami postanowili za-
wiązać ochotniczą straż ogniową. Z posiadanych informacji wynika, 
że OSP w  Kawęczynie zawiązano w  1933 r. Wśród założycieli OSP 
byli: Józef Kubacki, Jan Krzywiec i Jan Pudło. 
 W latach 1934-35 została wybudowana remiza strażacka, której uro-
czyste poświecenie nastąpiło w sierpniu 1935 r. Wówczas zawieszono też 
w  remizie krzyż, który podczas okupacji został przeniesiony do domu 
Państwa Mielczarków. Po wojnie został ponownie zawieszony w budyn-
ku straży, gdzie wisi do dnia dzisiejszego. 
Głównym darczyńcą budowy remizy w Kawęczynie był prezes OSP Jó-
zef Kubacki, który dał cały budulec ze swojego lasu, a pozostali miesz-
kańcy resztę materiałów budowlanych i robociznę. Ówczesna OSP była 
wyposażona w ręczną motopompę wraz z wężami, które w razie pożaru 
ładowane były na wóz konny i przewożone na miejsce akcji. Na zbiórki 
strażackie i do pożaru zwoływano się poprzez trąbkę sygnałówkę, a każ-
dej nocy kolejno dwóch mieszkańców pełniło warte przeciwpożarową.
W czasie wojny komendantem straży pożarnej był folksdojcz Ratajczyk, 
który przymusowo musztrował wszystkich chłopców ze wsi, niewywie-
zionych na roboty przymusowe.
Straż dostała wówczas motopompę spalinową z  przyczepką na gumo-
wych kołach, która po wojnie stała się własnością OSP.
W 1953 r. trąbkę sygnałówkę zastąpiła syrena alarmowa zainstalowa-
na u Edwarda Poniewskiego, a po elektryfikacji wsi Kawęczyn w 1960 
r. druhów ochotników wzywała syrena zamontowana na wierzy remi-
zy. Z zapisów straży wynika, że z organizowanych w 1958 r. zabaw ta-
necznych, loterii oraz przedstawień cały dochód został przeznaczony na 
rozbudowę kościoła w Łążynie II. W tym samym roku wieś złożyła się 
na samochód z demobilu wojskowego, był to samochód marki Dogdka 
garażowany w remizie, a podczas organizowanych imprez stacjonował 
u Państwa Zofii i Stanisława Wiśniewskich. Pojazd ten służył do 1970 
r. W tym też roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Toruniu przy-
dzieliła druhom z Kawęczyna samochód strażacki, dla  którego miesz-
kańcy z własnych środków wybudowali garaż przy remizie. Fundusze na 
swoją działalność straż czerpała tak przed wojną, jak i krótko po wojnie, 
organizując przedstawienia teatralne, organizowane przez śp. Antoniego 
Witomskiego. Poza tym systematycznie odbywały się zabawy taneczne, 
aż do końca lat 70 z wyjątkiem czasu okupacji. Po 1980 r. organizowano 
dla młodzieży dyskoteki.

 W  latach 70-80 ubiegłego wieku najważniejsze funkcje w  OSP 
Kawęczyn pełnili: Jan Maruszak, Stefan Szymanek, Jan Mazurek, 
Włodzimierz Strzelecki, Władysław Bogdalski, Jan Stefaniak, Jan 
Mielczarek, Bronisław Budzyń, Edward Budzyń, Ignacy Bugdalski, 
czy Edmund Baranowski.  
 W  1988 r. OSP Kawęczyn otrzymała z  Komendy Rejonowej Straży 
Pożarnej w Toruniu samochód pożarniczy Star 25. Pojawiła się koniecz-
ność dobudowania większego garażu. Pojazd służył druhom do 1990 r. 
kiedy to otrzymano z Komendy samochód Star 244. W tym czasie uzu-
pełniano podstawowy sprzęt gaśniczy tj. motopompy M 800, węże pożar-
nicze, drabiny, motopompę Niagarę, piły spalinowe Stihl. 
 W 2008 r. Urząd Gminy w Obrowie zakupił do OSP Kawęczyn sa-
mochód pożarniczy Steyr 790, który służy niezawodnie podczas działań  
ratowniczo – gaśniczych, do chwili obecnej. W 2010 r. poprzez Komendę 
Miejską PSP w Toruniu jednostka pozyskała z Komendy Stołecznej Policji 
w Warszawie samochód Fiat Ducato, który po przeróbkach dokonanych 
z własnych środków wykorzystywany jest obecnie do celów ratowniczych. 
W 2012 r. gmina Obrowo wykonała dokumentację oraz przekazała ma-
teriały na budowę garażu, który w roku 2015  został ocieplony i pomalo-
wany. Całą inwestycję od początku do końca pod nadzorem budowlanym 
wykonali strażacy w czynie społecznym. 
W 2013 r. dzięki funduszom otrzymanym z Nadleśnictwa Dobrzejewice 
zakupiono pompę szlamową oraz niezbędny sprzęt gaśniczy. W tym sa-
mym roku OSP otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego zestaw medyczny PSP R1 z pełnym wyposażeniem. Sprzęt ten został 
współfinansowany ze środków Urzędu Gminy i Województwa Kujawsko 
- Pomorskiego. We wrześniu 2015 r. w ramach kolejnego etapu tego same-
go programu  przy współfinansowaniu Gminy Obrowo ochotnicy z Ka-
węczyna otrzymali 2 aparaty ochrony układu oddechowego.  
 Na przełomie lat 2013/2014 Gmina Obrowo dokonała remontu kapi-
talnego remizy, we wewnątrz jaki i na zewnątrz. Jesienią 2015 r. dokona-
no utwardzenia terenu przed remizą z kostki brukowej.. 
 W 2014 r. straż pożarna w Kawęczynie dostała torbę medyczną wraz 
z wyposażeniem, której fundatorem był Prezes Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Gross.
 Jednostka OSP w Kawęczynie obecnie posiada 30 członków, w tym 20 
druhów ma aktualne przeszkolenia i badania uprawniające do udziału 
w działaniach ratowniczo - gaśniczych. 
 Jak podkreślał druh Janusz Lewandowski w  latach 90 - tych OSP 
Kawęczyn brał udział w  akcjach dotyczących gaszenia dużych kom-
pleksów leśnych w Stajenczynkach i Cierpicach. Obecnie strażacy biorą 
udział w różnego rodzaju akcjach polegających na gaszeniu pożarów, 
likwidacji miejscowych zagrożeń takich jak usuwanie skutków wypad-
ków drogowych, powodzi, szerszeni, poszukiwań osób zaginionych, 
usuwania powalonych drzew i innych zdarzeń. Największą akcją zapi-
saną w historii OSP w jakiej druhowie brali udział było usuwanie na-
stępstw po nawałnicy jaka przeszła przez teren Gminy Obrowo w dniu 
19 lipca 2015 r. w  miejscowościach: Zawały, Dobrzejewice, Łążyn II 
i Łążynek. 
 W imieniu całej OSP i swoim własnym prezes Janusz Lewandow-
ski podziękował wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu, Radzie Gmi-
ny w  Obrowie, Sekretarzowi Urzędu Gminy Mirosławie Kłosińskiej 
i Skarbnikowi Gminy Joannie Faleńskiej za okazaną przychylność i po-
moc finansową, bez której jednostka OSP w Kawęczynie nie mogłaby  
w pełni funkcjonować. Serdeczne podziękowania zostały także złożone 
na ręce wszystkich strażaków, którzy mimo swoich obowiązków licznie 
uczestniczyli i uczestniczą w akcjach ratowniczych „Bogu na chwałę, 
bliźniemu na ratunek”, co podkreślił w swoim przemówieniu nie tyl-
ko wójt Andrzej Wieczyński, ale także zaproszeni goście, którzy mimo 
deszczowej pogody licznie przybyli na uroczystość jubileuszu kawę-
czyńskich strażaków.  
      Marzena Słupczewska
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Dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Obrowo

Patronat nad wystawą objął po raz drugi
wójt Andrzej Wieczyński.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy.

 W III kwartale 2015 roku Jednostki OSP z Dobrzejewic, Kawęczyna i Szem-
bekowa otrzymały w ramach projektu pod nazwą „Ludziom na ratunek zakup 
sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tere-
nu województwa kujawsko- pomorskiego” etap IV sprzęt o wartości 18 085,60 zł.
 Przy współudziale Gminy  Obrowo i  województwa kujawsko- pomorskiego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Po-
morskiego (RPO WK-P) na lata 2007-2013 zakupiono następujące urządzenia:
•	 dla OSP w Dobrzejewicach  pompa do wody zanieczyszczonej  model PH 

2400 z silnikiem Honda GX 390 o maksymalnej wydajności tłoczenia 2400 l/ 
min. za kwotę 8599,60 zł w tym udział OSP z dotacji otrzymanej od Gminy  
Obrowo w kwocie 1699,92 zł. Pompa będzie mogła być wykorzystywana do 
pompowania wody zanieczyszczonej o max. średnicy zanieczyszczeń 33 mm.

•	 Dla OSP w Kawęczynie 2 komplety  aparatów  ochrony układu oddechowego 
marki FENZY za kwotę 8400 zł w tym udział OSP z dotacji otrzymanej od 
Gminy  Obrowo w kwocie 1680,00 zł . Aparaty będą zabezpieczać strażaków 
przed wpływem gazów i innych substancji niebezpiecznych podczas prowa-
dzenia akcji ratowniczo- gaśniczych.

•	 OSP Szembekowo otrzymało agregat prądotwórczy model FH 5000 firmy 
Fogo o mocy maksymalnej 5kW. Całkowity koszt zakupu wyniósł 5430,00 zł 
w tym 1086,00 zł  zapłaciła Ochotnicza Straż Pożarna w Szembekowie z do-
tacji otrzymanej od Gminy  Obrowo. Urządzenie będzie mogło być wyko-
rzystywane podczas działań ratowniczych (np. oświetlenie miejsca zdarzenia 
w nocy) odbywających się w terenie, w którym nie ma dostępu do energii 
elektrycznej.

Łączna wysokość dotacji z budżetu gminy wyniosła 4.465,92 zł co stanowi wkład własny do zakupionych urządzeń w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

Agregat prądotwórczy fot. OSP Szembekowo. Aparaty ochrony układu oddechowego fot. OSP Kawęczyn

Erasmus+ i starożytne ruiny
 W dniach 27.09 - 03.10.2015 r. uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 2 w Do-
brzejewicach zaangażowani w  realizację projektu NEVER w  ramach programu 
Erasmus+ brali udział w drugim spotkaniu międzynarodowym.
 Kolejne spotkanie w ramach tego projektu miało miejsce w Torre del Greco we 
Włoszech. Podczas tego spotkania, tradycyjnie już, uczniowie porównywali kultu-
rę kraju gospodarzy z kulturą, zwyczajami pozostałych krajów partnerskich, wzięli 
udział w warsztatach kulinarnych, językowych oraz tanecznych. Spotkali się także 
z przedstawicielami organizacji, które pomagają imigrantom oraz z przedstawicie-
lami imigrantów. Ważnym punktem programu była prezentacja ustaleń na zagad-
nienia związane z problemem nietolerancji. Nie zabrakło też czasu na poznawanie 
kultury i historii Włoch. Uczestnicy spotkania zwiedzili piękny Neapol, w tym mu-
zeum archeologiczne oraz fascynujące ruiny w Pompejach. Zarówno uczniowie, 
jak i nauczyciele, wrócili do domów z bagażem nowych wrażeń, cennych doświad-
czeń i wartościowej wiedzy.
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Wyrównywanie poboczy drogi Łążyn -Łążynek

Zmodernizowano drogę  gminną w Dzikowie

Zmodernizowano drogę gminną w Obrowie na ul. Leszczynowej

Zmodernizowano drogę gminną w Zębowie

Oddano do użytkowania 200 mb chodnika przy drodze wojewódzkiej 
w Osieku nad Wisłą. Kostkę brukową dostarczył Zarząd Dróg Wojewódz-
kich, a Gmina Obrowo sfinansowała wybudowanie chodnika.  

Gmina Obrowo oddała do użytkowania przejście dla pieszych przez prze-
jazd kolejowy w Obrowie – koszt na dzień dzisiejszy wynosi: 41.221,46 zł.

Porzerzenie drogi gminnej w Silnie ul. Spacerowa

Wykonano podbudowę drogi gminnej w Osieku nad Wisłą na ul. Wiślanej
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Odbudowa po nawałnicy
 19 lipca 2015 r. gwałtowna nawałnica spustoszyła miejscowości: 
Zawały, Dobrzejewice, Łążyn II i Łążynek na terenie gminy Obrowo. 
Wiatr pozrywał dachy, połamał drzewa i powbijał w elewacje budyn-
ków porwane z ziemi przedmioty. Niszczycielski żywioł przetoczył się 
przez gminę w zaledwie kilka minut, przynosząc przerażający krajo-
braz. To cud, że nikt nie zginął…
 Zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległo łącznie 106 budynków, w 
tym 73 budynków mieszkalnych, 32 budynki inwentarsko-gospodar-
cze i gospodarczo – garażowe oraz jeden budynek stacji kontroli po-
jazdów. Zakres szkód był tak duży, że porządkowanie trwało ponad 
dwa miesiące, zanim poszkodowani mieszkańcy mogli przystąpić do 
remontów swych domów lub budowy domu od podstaw, tak jak w 
przypadku Państwa Borek z Zawał. 
 Koszty odbudowy i remontów budynków są niebagatelne, liczone 
w milionach, ale dzięki pomocy udzielonej przez Urząd Gminy Ob-
rowo, Wojewodę Kujawsko-Pomorską, a także Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, Caritas diecezji toruńskiej i włocławskiej i firm z te-
renu gminy Obrowo i pobliskich okolic, a także indywidualnych dar-
czyńców z całej Polski, a nawet z zagranicy, dziś po nawałnicy nie ma 
prawie śladu. Po przerażających chwilach pozostały już tylko wspo-
mnienia, które jeszcze na długo pozostaną w pamięci osób poszko-
dowanych, jak również strażaków i ludzi, czynnie biorących udział w 
porządkowaniu terenu po nawałnicy. 
 Należy podkreślić, że dzięki sprawnej organizacji akcji ratunkowej 
prowadzonej przez wójta Andrzeja Wieczyńskiego, sołtysów miejsco-

wości dotkniętych katastrofą, a także dzięki pomocy wszystkich służb i 
instytucji zaangażowanych w pomoc poszkodowanym przy usuwaniu 
skutków nawałnicy, czas odbudowy i remontów domostw był możliwy 
niemalże w kilka tygodni. 
 Po pięciu miesiącach od katastrofy możemy odetchnąć z ulgą, że 
wspólnymi siłami daliśmy radę i zmobilizowaliśmy się, aby odbudo-
wać, to co zniszczył nam żywioł i wrócić do normalnego życia, pod-
kreśla Alicja Tarkowska, sołtys z Zawał.  
 „Tyle jesteś wart, ile pomożesz drugiemu człowiekowi” – to sło-
wa, które zapewne przyświecały darczyńcom nie tylko z terenu gminy 
Obrowo, ale także całej Polski.
  Ludzie wielkiego serca, łącząc się z poszkodowanymi mieszkańca-
mi gminy Obrowo, nie tylko wspierali ich na duchu, ale czynnie wpły-
wali na pomoc poprzez: dokonywanie wpłat pieniężnych na specjalnie 
uruchomione przez Urząd Gminy w Obrowie konto, dostarczanie po-
trzebnych materiałów budowlanych, środków czystości, mebli, ubrań, 
żywności, pomoc psychologiczną, pomoc przy porządkowaniu po-
sesji, remontach domów, a także poprzez wykonywanie darmowych 
usług stolarskich, dekarskich, malarskich, czy nadzoru budowlanego.
 Bez Was - ludzi wielkiego serca nie udałoby się, w tak krótkim 
czasie odbudować domów, które zniszczył żywioł. Wszystkich dar-
czyńców nie sposób wymienić, ale wszystkim bez wyjątku należą się 
serdeczne podziękowania, podkreśla wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński.    
 Marzena Słupczewska

przed... po...
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„Szlachetna Paczka”
 13 grudnia 2015 r. odbyły się 15-te urodziny „Szlachetnej Paczki”, 
która łączy ludzi w mądrym pomaganiu najbardziej potrzebującym. 
Jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym Darczyńcy przygoto-
wują prezenty dla najbiedniejszych rodzin, które zazwyczaj same o po-
moc nie proszą, bo są zbyt dumni, albo wstydzą się, że żyją skromnie.
Szlachetna Paczka w wyjątkowy sposób inspiruje do działania, podej-
mowania wyzwań i  przekraczania barier. Angażując wolontariuszy 
wokół liderów, wpływa na zmianę całej społeczności. Łączy biednych 
i bogatych, tych, którym się udało i  tych, którzy nie mieli szczęścia, 
dając każdemu impuls do wewnętrznej zmiany i budowania lepszego 
świata. 
 Wszystko zaczyna się jednak od idei wzajemnej miłości, która po-
trafi dostrzec piękno i potencjał w każdym człowieku. Bo każdy jest 
ważny, potrzebny, bo każdy potrafi. Miłość  więc jest głównym moto-
rem działania, pozwalającym tworzyć wspólnotę otwartych serc ludz-
kich, godnych zaufania oraz wzajemnie się wspierających i wspólnie 
dążących do realizacji ideałów.
 W tym roku po raz pierwszy drużyna Szlachetnej Paczki powsta-
ła na terenie gminy Obrowo i działała w obrębie rejonu: Głogowa, 
Lubicza i Szembekowa. Tworzyli ją wspaniali ludzie z ideami, wie-
rzący w mądrą pomoc, którzy społecznie zaangażowali się w projekt. 
Ludzie pracujący w  różnych branżach, między innymi: urzędnicy, 
lekarze, pedagodzy, dzieci w szkołach, firmy i osoby prywatne. Byli 
to ludzie bardzo zaangażowani, z wielkim sercem, chcący w jakimś 
małym stopniu pomóc najbardziej potrzebującym.  
Do dziesięcioosobowego zespołu wolontariuszy z gm. Obrowo i pię-
cioosobowego zespołu z  gm. Lubicz, dołączył również siedmiooso-

bowy zespół wolontariuszy z Czernikowa. Cały zespół zajmował się 
koordynacją i  przygotowaniem wsparcia dla wybranej przez siebie 
rodziny na terenie swej gminy – z dumą podkreślała Anita Jankow-
ska, mieszkanka Głogowa i  liderka projektu „Szlachetnej Paczki” 
w gminie Obrowo.
 Finał Naszej „Szlachetnej Paczki” miał miejsce w Dobrzejewicach, 
gdzie zgromadzili się wolontariusze, zaproszeni goście i obdarowane 
rodziny z trzech gmin. Przygotowano łącznie 24 paczki dla osób do-
rosłych i  29 paczek dla dzieci z  13 rodzin z  gminy Obrowo, 22 ro-
dzin z gminy Lubicz i 9 rodzin z gminy Czernikowo. Średnia wartość 
jednej paczki wyniosła ok. 4 tys. zł. Obdarowane rodziny nie kryły 
łez wzruszenia i  niejednokrotnie powtarzały, że słowo „dziękuję” to 
za mało, aby wyrazić wdzięczność za to co ich spotkało. W paczkach, 
wolontariusze zgromadzili nie tylko słodycze, żywność, ubrania, czy 
też środki czystości, ale także bardzo potrzebny w codziennym życiu 
sprzęt AGD, meble kuchenne, czy szafki do pokoi dziecięcych. 
 Wolontariusze dotarli do osób najbardziej potrzebujących, poznając 
ich historię życia,  marzenia,  potrzeby, trudności z którymi muszą się 
mierzyć oraz bohaterską postawę wobec przeciwności losu każdego dnia. 
Takie spotkania są twórcze i pouczające, a przy tym otwierają serca oraz 
budzą nadzieję, podkreślił na spotkaniu wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński, który w  br. po raz pierwszy objął patronat honorowy 
w projekcie „Szlachetna Paczka”, ale jak sam podkreślił „nie ostatni”.  
 Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, 
a zwłaszcza liderce pani Anicie Jankowskiej, która wręcz zaraża swoją do-
brocią i chęcią pomagania drugiemu człowiekowi. Do zobaczenia za rok.

  Marzena Słupczewska

fot. Łukasz Piecyk
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Przedszkolaki z osieckiego przedszkola poznają kraje Unii Europejskiej
 Dzieci z  Przedszkola Samorządowego w  Osieku nad Wisłą sys-
tematycznie poznają największe kraje Unii Europejskiej. Pod okiem 
wychowawczyń, przy pomocy rodziców, zaproszonych gości, pociechy 
przygotowują się do poznania charakterystycznych zabytków, kultury, 
kuchni, osłuchują się z językiem danego kraju.
 Pierwszym krajem, które „odwiedziły” dzieci z  grupy 4 - latków 
„Mróweczki” w dniu 18 listopada 2015 r. była Hiszpania. Od same-
go rana słychać było hiszpańskie rytmy. Przychodzące do przedszkola 
maluchy witała specjalnie przygotowana w sali przedszkolnej sceno-
grafia, która przybliżała dzieciom Hiszpanię. Dzieci poprzebierane 
w stroje z gorącego kraju wyruszyły na wyprawę po tym kraju. Poznały 
położenie geograficzne kraju na mapie, barwy flagi, stolicę, a także do-
wiedziały się o panującej rodzinie królewskiej. Nauczyły się piosenki 
po hiszpańsku „Veo, veo”. Gościem specjalnym, była zaprzyjaźniona 
mama uczennic ze Szkoły Podstawowej, która opowiedziała przed-
szkolakom o tradycjach w Hiszpanii i zapoznał maluszków z najważ-
niejszymi słowami. Wszyscy odczuli gorący klimat Hiszpanii i mogli 
posmakować owoców cytrusowych, jak i  tradycyjnych hiszpańskich 
potraw. Celem tego typu „podróży” jest nabywanie umiejętności po-
sługiwania się językami obcymi przez przedszkolaków, jak również 
zapoznawanie się z kulturą i zwyczajami innych krajów.
3 grudnia 2015 r. dzieci z grupy „Motylki” wybrały się w niezwykłą 
„podróż” do Francji. Podczas tej dalekiej podróży przedszkolaki po-
znały kulturę, tradycję, zabytki Francji, odwiedziły ciekawe miejsca 
m.in. Disneyland, osłuchały się z  językiem francuskim podczas roz-
mówek i  śpiewania piosenek „Bonjour, bonjour” i  „Frere Jacques” 
(Panie Janie). Dowiedziały się, jakie miasto jest stolicą Francji i  ja-

kiego koloru jest flaga narodowa tego kraju. Zapoznały się z  kuch-
nią francuską i  jej specjalnościami, którymi są: ślimaki, żabie udka, 
owoce morza, musztarda i różnego rodzaju sery. Nie zabrakło również 
degustacji prawdziwych francuskich ciasteczek i ciasta Trzech Króli, 
sera, winogron i  soku winogronowego. Podróż po Francji obfitowa-
ła w zwiedzanie zamków nad Loarą oraz najsłynniejszych zabytków 
Paryża, takich jak: Wieża Eiffla i szklana piramida Louvre’u, w której 
znajdują się obrazy artystów znanych na całym świecie: Van Gogh, Pi-
casso. Dzieci zapoznały się z ich charakterystycznymi reprodukcjami 
obrazów (Picasso malarstwo abstrakcyjne, Van Gogh – słoneczniki). 
Jedna z mam poprowadziła rozmówki w języku francuskim i nauczyła 
przedszkolaków dwóch krótkich piosenek francuskich. Tego dnia sala 
przedszkolna zamieniła się we Francję, a dzieci w modne Francuski 
i modnych Francuzów. 
 Następnym krajem, które odwiedziły dzieci z  grupy „Pszczółki” 
były Włochy.

- rozmowa o państwie włoskim,
- omówienie obyczajów i zwyczajów włoskich,
- zapoznanie się z położeniem na mapie państwa włoskiego,
- poznanie kilku prostych słów w języku włoskim np. dzień dobry,                                                           
dowidzenia, tak, nie, 
   dziecko,
- prezentacja multimedialna (flaga włoska, zabytki włoskie, potrawy),
- poznanie potraw charakterystycznych dla państwa włoskiego, jedze-
nie spaghetti,
- zabawa przy włoskich piosenkach.

„Książki naszych marzeń”
Gmina Obrowo otrzymała od wojewody kujawsko-pomorskiej dofi-
nansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Książki naszych 
marzeń”.
Dzięki temu zadaniu do 
szkół podstawowych z  te-
renu gminy Obrowo trafią 
książki o różnej tematyce.
Całkowity koszt projektu 
wyniesie 9 762,50 zł, z cze-
go wkład własny gminy 
stanowi kwotę 1.952,50 zł.

Ogłoszenie!
 Witam serdecznie. Zajmuję się wycinką trudnych drzew (nad 
dachami, przy budynkach i trudno dostępnych miejscach) działam 
na teranie gminy Zławieś Wielka i na terenie całej Polski. Prace wy-
konuję techniką alpinistyczną co pozwala zredukować koszty pod-
nośnika. Posiadam 10-letnie doświadczenie, pracowałem w Wiel-
kiej Brytanii, Niemczech, Holandii. 
 Ceny uzależnione są od trudności usługi bądź ilości drzew. 
Gdyby Państwo   byli zainteresowani współpracą proszę o  tel. 
726176335 lub  e- maila:alpinistykadrzew@gmail.com. 
 KAŻDE ZLECENIE TRAKTUJĘ PRIORYTETOWO

               Dobromir 
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Nagroda dla absolwentki
ZS w Obrowie

 Mieszkanka Obrowa i  absolwentka ZS w  Ob-
rowie, a  obecnie toruńska licealistka Oliwia Sudoł 
w  dniu 27 listopada 2015 r. odebrała nagrodę za 
I  miejsce w  kategorii poezji w  Ogólnopolskim 
Konkursie „O Literacki Laur Arbuza”. XXI Ogól-
nopolski Konkurs Literacki przeprowadziło II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
w  Tomaszowie Mazowieckim. Twórczość Oliwii 
prezentujemy na stronie www.obrowo.pl

 Na zdjęciu, pierwsza po lewej stronie to Oliwia Sudoł.

Rowery trójkołowe dla osób niepełnosprawnych
 Współpraca Urzędu Gminy w Obrowie z Polskim Czerwonym 
Krzyżem oraz Fundacją ECO-TEXTIL zaowocowała przekazaniem 
dwóch rowerów trójkołowych dla osób niepełnosprawnych. 
 Rowery zostały przekazane do Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Osieku nad Wisłą gdzie uczestnikami zajęć są niepełnospraw-
ni mieszkańcy gminy.
 Uroczyste przekazanie rowerów odbyło się w dniu 14.10.2015 r w 
siedzibie ŚDS w Osieku nad Wisłą. Prezenty wręczyła Pani Ewa Zu-
lewska Sekretarz Zarządu Okręgowego PCK w Toruniu. Zgromadzeni  
goście oraz przybyła na uroczystość Sekretarz Gminy Pani Mirosława 
Kłosińska, Dyrektor DPS Domu Kombatanta w Dobrzejewicach Pani 
Maria Wolska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w 
Osieku n/Wisła Violetta Melerska, podziękowali za wspaniały prezent 
i wspólnie stwierdzili, że rowery będą spełniały ważną rolę, albowiem 
pomogą w rehabilitacji i poprawią sprawność fizyczną osób niepełno-
sprawnych oraz pozwolą na przemieszczanie się i odkrywanie pięk-
nych okolic zwłaszcza nowymi ścieżkami rowerowymi.
 Na terenie kilku miejscowości w gminie Obrowo zostały niedawno 
rozstawione pojemniki PCK do przekazywania niepotrzebnych tekstyliów. Pozyskane środki ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli, przezna-
czone są na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz na bieżącą działalność statutową PCK. 
       Renata Kwiatkowska

„Bądź bezpieczny na drodze”
 Straż Gminna w Obrowie wraz z  rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2015/2016 
przeprowadziła w Szkołach Podstawowych w: Osieku nad Wisłą, Dobrzejewicach, Łąży-
nie II i Zębowie, rozmowy z uczniami klas 0 - III na temat bezpiecznej drogi do szkoły 
w ramach programu profilaktycznego „Bądź bezpieczny na drodze”. 
 W trakcie spotkań ze strażnikiem gminnym - insp. ds. wykroczeń Marcinem Gajew-
skim, dzieci zostały zaznajomione z podstawowymi zasadami ruchu drogowego podczas 
korzystania z drogi do szkoły i z powrotem do domu. Podkreślono także rolę elementów 
odblaskowych, jak ważną odgrywają rolę w bezpieczeństwie pieszych na drodze szcze-
gólnie po zmroku oraz przypomniano dzieciom inne zasady bezpieczeństwa na drodze, 
których stosowanie pozwoli im cało i bezpiecznie dotrzeć do celu.
 Mamy nadzieję, że rozmowa dzieci ze strażnikami gminnymi przyczyni się w znacz-
nym stopniu do poprawy bezpieczeństwa naszych najmłodszych mieszkańców gminy na 
drogach.

        Łukasz Lewandowski 
             Komendant Straży Gminnej w Obrowie 
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Spotkajmy się 10 stycznia 2016 r. na XXIV Finale WOŚP
 W  imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Obrowo na 24. Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Impreza odbędzie się 10 stycznia 2016 r. o  godz. 15:00 w  sali gimnastycz-
nej naszej szkoły. W programie imprezy nie zabraknie występów artystycznych 
dzieci i młodzieży, licytacji, loterii fantowej, słodkiego poczęstunku i  wielu in-
nych atrakcji. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy chcieliby poda-
rować przedmioty na licytację lub loterię fantową o kontakt z organizatorem p. 
Przemysławem Piotrowskim (tel. 608 379 962, przemyslawpiotrowski@wp.pl). 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy!

BIWAKOWE „ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE”
PRZEDSZKOLAKÓW W BRZOZÓWCE

 Dnia 6.11.2015 r. w Przedszkolu Samorządowym w Brzozówce w godzi-
nach wieczornych miał miejsce biwak pod hasłem „Łamigłówki matematycz-
ne”  dla wszystkich chętnych przedszkolaków. Celem spotkania była integracja 
dzieci z różnych grup, nauka poprzez zabawę oraz przede wszystkim miłe spę-
dzenie czasu. Podczas licznych zabaw i  form aktywności jak działanie dzie-
ci podczas różnych ćwiczeń, zabawy paluszkowe, powtarzanie wierszyków, 
śpiewanie, taniec i pląsy dzieci doskonaliły umiejętności matematyczne  oraz 
uświadamiały sobie nowe zagadnienia. Z zapałem przystępowały do wykony-
wania kolejnych zadań.  Na koniec dzieci zasiadły do przygotowanego przez 
rodziców posiłku oraz bawiły się w kącikach zainteresowań. 

Monika Wiczyńska, Ewa Brochocka

Zawody kickboksingu
 14 listopada 2015 r. zawodnicy Klubu 
A&W TEAM OBROWO brali udział w IV 
edycji Polisch Fighter Cup w Szczecinie. 
 Dzięki współpracy z Gminą Obrowo, któ-
ra wspiera sportowców, zawodnicy naszego 
klubu, mogą nie tylko realizować swoje pasje, 
ale także dzielnie reprezentować gminę na 
różnych imprezach, zarówno w kraju, jak i za 
zagranicami Polski. Podziękowania składamy 
również firmie KASH i jego właścicielowi panu 
Krzysztofowi Kaszyńskiemu z Torunia, hote-
lowi Ambasada i drukarni Miastodruku.pl. 
Zawodnicy Klubu A&W Team Obrowo zajęli 
w IV edycji Polisch Fighter Cup w Szczecinie 
następujące miejsca:
I miejsca:
-kadet - Grzegorz Błotnicki
-kadet- Natalia Maćkiewicz
-junior- Magda Rumińska
-senior- Karolina Mychlewicz

II miejsca:
-junior- Damian Borowiec
-junior- Patryk Maciejewski
-kadet- Michał Błotnicki
-kadet- Weronika Rumińska

III miejsce:
-kadet- Oliwia Rumińska
IV miejsce:
-kadet- Juliusz Jeneralski



KURIER OBROWA 20

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie przeprowadził zbiórkę żywności w sklepach na terenie Gminy Obrowo w okresie od 
4 do 17 grudnia 2015 r. Z pozyskanych artykułów spożywczych zostały wykonane paczki żywnościowe na Święta Bożego Narodzenia 

dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Ponadto ZG PKPS w Obrowie otrzymał 5.700 kg jabłek dla rodzin i osób korzystających z pomocy i spełniających kryterium ustawowe.
Do tej pomocy zakwalifikowanych zostało 380 rodzin.
18 grudnia 2015 r. GOPS oraz PKPS zorganizował Wigilię dla osób samotnych, bezdomnych oraz najbardziej potrzebujących. Uroczy-
stość z udziałem władz Gminy oraz sponsorów umilił występ dzieci ze szkoły Podstawowej w Łążynie. Szerzej o Wigilii napiszemy w na-
stępnym numerze.

      Anna Domańska
     Kierownik GOPS w Obrowie

I N F O R M A C  J A


