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15-tysięczny mieszkaniec 
gminy Obrowo

 25 września 2015 r. w ewidencji ludności Urzędu Gminy Obrowo 
zameldowano 15-tysięcznego mieszkańca gminy. Został nim Krzysztof 
Brozdowski, mieszkaniec Szembekowa, który wraz z małżonką Dag-
marą i córką Julią w piątkowy poranek, po dopełnieniu formalności 
meldunkowych został pełnoprawnym mieszkańcem gminy Obrowo.
 To niecodzienne wydarzenie należało uroczyście odnotować, dla-
tego też Pan Krzysztof, jako 15-tysięczny mieszkaniec gminy otrzymał 
z rąk pani Ewy Nowak z ewidencji ludności, kosz łakoci i publikacji 
książkowych o gminie Obrowo, a od wójta Andrzeja Wieczyńskiego 
pisemne gratulacje, które pod nieobecność włodarza wręczyła  pani 
Joanna Faleńska – skarbnik gminy.
 Panu Krzysztofowi i  jego rodzinie życzymy zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności oraz samych miłych i niezapomnianych chwil 
spędzonych wśród nowej społeczności gminy Obrowo.
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     Wójt Gminy Obrowo
Zaprasza na bezpłatne badania w kierunku WZW B i C
                       Pobór krwi odbędzie się:  06.10.2015 r. (wtorek) 
                                                            oraz  27.10.2015 r. (wtorek)

                                                    w godz. 15.00   -  18.00
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach

Wirusowe zapalenie wątroby typu B i  C to jedno z największych zagrożeń 
epidemiologicznych na świecie. Nieleczone zakażenie może doprowadzić 
do marskości i raka wątroby.

Z bezpłatnych badań mogą skorzystać:
- osoby co najmniej 2-krotnie hospita-
lizowane,
- osoby niezakażone wirusem HBV  i/
lub HCV
- zameldowane na pobyt stały na tere-
nie Gminy Obrowo

Chętnych obowiązuje wcześniejsza rejestracja w Urzędzie Gminy Obro-
wo, pokój nr 5 bądź telefonicznie  tel. 56 678 60 22 wew.158

W dniu poboru krwi prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu 
wypełnienia kwestionariusza.
Program współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Po-
morskiego oraz Gminy Obrowo.

Pobór krwi w Dobrzejewicach Od 1 września 2015 r. zmieniają się kwoty
przychodu decydujące o zmniejszeniu

lub zawieszeniu emerytur i rent
W związku z ogłoszeniem przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego Komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia w II kwartale 2015 r., które wyniosło 3.854 zł 88 gr, Kasa 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od  1 września 
2015 r. zmieniają się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu 
lub zawieszeniu emerytur i rent.

Wynoszą one: 
•	 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.698 zł 50 gr 

(dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych)

•	 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 5.011 zł 40 gr 
(dot. emerytur/rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy 
oraz rent rodzinnych).

Więcej informacji o  zawieszeniu (zmniejszenie) emerytury/renty 
rolniczej w związku z osiąganiem przychodu przez emeryta/rencistę 
na stronie www.krus.gov.pl.

KWARTALNIK „KURIER OBROWA”
(ISSN 1689-703X)

Wydawca: Urząd Gminy Obrowo, 
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, 

tel./fax (056) 678- 60 - 22,
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Redaktor Naczelny: Marzena Słupczewska

 14 września 2015 r. w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu zastęp-
ca komendanta wojewódzkiego insp. Wiesław Domański podpisał umo-
wę z  Maciejem Szubargą, prezesem firmy INENERGIA z  Inowrocła-
wia, na budowę nowoczesnego komisariatu policji w Dobrzejewicach. 
 72 funkcjonariuszy będzie mogło rozpocząć pracę na rzecz bezpie-
czeństwa mieszkańców trzech gmin: Lubicza, Obrowa i  Czernikowa 
pod koniec 2017 roku. W ciągu najbliższych dwóch lat zbudowany zo-
stanie gmach główny komisariatu oraz dwa budynki, w których znajdą 
się garaże i 18 kojców dla psów służbowych. Koszt budowy i wyposaże-
nia komisariatu w Dobrzejewicach wyniesie około 10 mln. zł.
 O  potrzebie reorganizacji pracy policji w  gminach: Lubicz, Obrowo 
i  Czernikowo mówiono od dawna, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. 

Kwestią sporną była lokalizacja. Gdy komendant wojewódzki policji za-
proponował gminom, żeby przedstawiły lokalizację, na której mógłby zo-
stać wybudowany komisariat, od razu pomyślałem o półhektarowej dział-
ce w Dobrzejewicach – dodaje wójt Wieczyński. 
 Jak się okazało Dobrzejewice w gminie Obrowo stały się najlepszą lo-
kalizacją pod budowę komisariatu, co cieszy nie tylko włodarza Obrowa, 
ale także pozostałych samorządowców, bo nowoczesny komisariat będzie 
służył mieszkańcom i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w  trzech są-
siadujących ze sobą gminach oraz poprawi warunki pracy policjantów - 
podkreślił -na podpisaniu umowy z wykonawcą insp. Antoni Stramek 
Komendant Miejski Policji w Toruniu.

                                                    Marzena Słupczewska

Rozpoczęła się budowa komisariatu w Dobrzejewicach
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Znamy laureatów IV edycji konkursu „Lekcja z SITA”!

Tegoroczna edycja konkursu „Lekcja z SITA” obfitowała w wiele in-
nowacyjnych pomysłów. Zwycięzcą konkursu został Zespół Szkół im. 
Jana Pawła II w Obrowie, którego projekt najbardziej wyczerpująco 
opisuje wykorzystanie potencjału metody SITA w  swojej placówce. 
Jury przyznało również wyróżnienia za miejsca 2. i 3., a ponadto najcie-
kawsze projekty otrzymają propozycję alternatywnego finansowania.

Wiele emocji na półmetku

Do drugiego etapu konkursu jury zakwalifikowało 15 placówek, w któ-
rych odbyły się Dni Konkursowe. Podczas nich uczniowie, nauczyciele 
i rodzice mogli poznać metodę SITA w praktyce, co pomogło w przy-
gotowaniu ostatniego zadania konkursowego − opracowania projektu 
zajęć językowych z  wykorzystaniem metody SITA. Nowe narzędzie 
nauki zostało przyjęte z  dużym zainteresowaniem. Sami uczniowie 
przyznawali, że metody bazujące na nowoczesnych technologiach 
bardzo ich interesują, co skutkuje szukaniem przez nich sposobów na 
przyjemne i efektywne przyswajanie wiedzy. W trend innowacyjnego 
myślenia o nauce języków obcych idealnie wpisuje się metoda SITA, 
stąd tak duże zainteresowanie konkursem.

Dobro ucznia nadrzędną wartością

Miejsce 1. – Zwycięzca konkursu: Zespół Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie
Zwycięski projekt przygotowany został z dużą starannością. Wyczer-
pująco i zrozumiale przedstawił sposób wykorzystania metody SITA 
w placówce. Przedstawiciele Zespołu Szkół w Obrowie postawili so-

bie za cel upowszechnianie nauki w taki sposób, aby język obcy sta-
nowił nierozłączną część wielozmysłowego poznawania świata przez 
uczniów.
Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, upatrują radość w zdobywaniu 
oraz przekazywaniu wiedzy i nieustannie poszukują nowych, innowa-
cyjnych metod nauki. Głównym celem ich projektu było wskazanie 
uczniom potrzeby posługiwania się językiem obcym w  sytuacjach 
standardowych, jak i tych nieco mniej. Pozytywne nastawienie organu 
prowadzącego, dyrekcji, nauczycieli oraz środowiska lokalnego zapo-
wiada dobrą współpracę przy realizacji projektu, a tym samym zapew-
nia jego wykonanie.
–  Pedagodzy, którzy wyrazili chęć udziału w  konkursie wykazali się 
pomysłowością i niestandardowym podejściem – podsumowała Iwona 
Kowalewski, ekspert firmy SITA. −„Lekcja z SITA” to pedagogiczne wy-
zwanie, które wzmaga kreatywność oraz twórcze myślenie w uczniach 
i nauczycielach. Niezwykle cieszy nas fakt, że tak dużo nauczycieli w in-
nowacjach pedagogicznych widzi drogę do rozwoju zarówno dla siebie, 
jak i uczniów– dodaje ekspertka.

W dniu 11 września 2015 r. pani Iwona Kowalewski, ekspert z fir-
my SITA wraz z panią Joanną Manerską (SITA) i panem Witoldem 
Salańskim z redakcji „Głosu Nauczycielskiego”, przekazali na ręce 
dyrektora Artura Affelta i uczniów ZS w Obrowie, łącznie 14 zesta-
wów do nauki języków obcych metodą SITA (w tym 3 zestawy zaku-
pione przez szkołę) wraz z licencją na prowadzenie zajęć tą metodą 
w roku szkolnym 2015/2016 za łączną kwotę 100 tys. zł. Należy pod-
kreślić, że ZS w Obrowie jest jedyną szkołą w kraju, która w 2015 
roku zdobyła nagrodę główną firmy SITA.
To niebywałe wydarzenie zapadnie w pamięci nie tylko całemu gro-
nu pedagogicznemu i uczniom szkoły, ale także zaproszonym go-
ściom i absolwentom szkoły, którym o takiej metodzie nauczania 
języków obcych, jeszcze kilka lat temu, w ogóle się nie śniło.   

Uczniowie uczący się języków obcych, a  także przygotowujący się 
do konkursów przedmiotowych będą mogli uczyć się nową metodą 
w komfortowych warunkach, tj. w specjalnie przygotowanej i wyposa-
żonej sali nr 10, dodaje dyrektor ZS Artur Affelt.  
Po rozstrzygnięciu konkursu „Lekcja z  SITA” - wójt Andrzej Wie-
czyński, z dumą podkreślił, że to dla wszystkich wielkie wyróżnienie 
i zaszczyt, a zwłaszcza dla ZS w Obrowie, pierwszej szkoły w gminie 
Obrowo, która będzie korzystała z innowacyjnego projektu nauczania. 
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom życzymy 
miłej i owocnej nauki.
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EU-geniusz i szkoła tajemnic

W Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. Pry-
masa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach w latach 

2013-2015 realizowano projekt  „EU-geniusz i szkoła tajemnic” współ-
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego 
liderem był Powiat Toruński. 
Wartość ogólna projektu to 3.038.268,00 zł, czego 527.328,00 zł przy-
padło na Gminę Obrowo. Projekt miał na celu wzbogacenie oferty edu-
kacyjnej szkół oraz zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku 
pracy. Różnorodne zajęcia dodatkowe pozwoliły rozwinąć u  uczniów 
podstawowe umiejętności przedmiotowe, społeczne, interpersonal-
ne i  intelektualne, wrażliwość estetyczną i  kulturalną. Uczestnicy zajęć 
przygotowywali się także do konkursów przedmiotowych  oraz egza-
minów zewnętrznych gimnazjalnych i  maturalnych. W  czasie trwa-
nia projektu w  ramach ekspresji kulturalnej uczniowie uczestniczyli  
w spektaklach „Makbet” i „Na Arce o ósmej” w Teatrze Baj Pomorski w To-
runiu, Teatrze Horzycy, operetkach „My Fair Lady” i „Księżniczka Czarda-
sza” w Operze Nova w Bydgoszczy, a ponadto wyjeżdżano do toruńskich 
muzeów, Biskupina, Kruszwicy i na zajęcia ekologiczne i historyczne do 
Barbarki, sortowni odpadów i elektrowni wiatrowych.
 Dzięki realizowanym w ramach projektu zajęciom wspierającym i roz-
wijającym z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych 
znacząco wzrosły umiejętności i kompetencje naszych uczniów, co pozwo-
liło odnieść sukcesy na egzaminach zewnętrznych i w konkursach przed-

miotowych. W latach 2013 - 2015 Gimnazjum nr 2 na egzaminie z mate-
matyki oraz przedmiotów przyrodniczych osiągało stanin 7 wysoki, zaś 
w konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 5 razy z rzędu  otrzy-
mało specjalną nagrodę Marszałka Województwa za największą liczbę lau-
reatów pośród szkół uczestniczących w tym konkursie. W ramach projek-
tu „EU-geniusz i szkoła tajemnic” realizowano, także zajęcia rozwijające 
umiejętności komunikacyjne z języków obcych, które stały się niezwykle 
przydatne młodzieży Gimnazjum i  LO w  trakcie realizacji programów 
współpracy międzynarodowej uczniów Gimnazjum w projekcie NEVER 
programu Erasmus Plus, a  uczniów LO w projekcie Learn to learn progra-
mu Comenius.    
 Wartość dodatnia wskaźnika EWD w Gimnazjum dowodzi o przyro-
ście wiedzy uczniów po III etapie kształcenia.  Wyniki egzaminów i warto-
ści wskaźników sytuujące nasze Gimnazjum wśród szkół sukcesu, to  owoc 
rzetelnej i  sumiennej pracy kadry nauczycielskiej w  procesie lekcyjnym 
i podczas zajęć dodatkowych realizowanych w ramach takich projektów 
jak „EU-geniusz i  szkoła tajemnic” oraz polityki samorządu gminnego, 
który stawia sprawy oświatowe na naczelnym miejscu.
 Należy nadmienić, że od roku 2006 szkoła realizuje edukacyjne progra-
my rozwojowe wyrównujące szanse edukacyjne placówek oświatowych na 
wsi dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej; były to m.in. „Edukacja 
dla Przyszłości”, „Pro Futuro”, „Czego Jaś się nie nauczy…”, „Z Małgosią po 
naukę” oraz „Eu-geniusz i szkoła tajemnic”. Zespół Szkół w Dobrzejewi-
cach był za każdym razem placówką koordynującą realizację i rozliczanie 
projektu dla szkół Gminy Obrowo.
 Realizowane projekty przyczyniły się do uzyskania bardzo dobrych 
wyników na egzaminach zewnętrznych na przestrzeni ostatnich 10 
lat oraz osiągnięć uczniów w konkursach przedmiotowych – tytuły 76 
laureatów i 66 finalistów. Niewątpliwie dlatego też Gimnazjum w Do-
brzejewicach w rankingu najlepszych szkół w województwie kujawsko-
-pomorskim ze względu na EWD zajęło 39 miejsce. Liceum w Dobrze-
jewicach po analizie wyników matur w 2015 r. okazało się najlepszym 
liceum w powiecie toruńskim, a spośród 17 liceów z Torunia i powiatu 
toruńskiego zajęło 9 miejsce. Niewątpliwie jest to ogromny sukces naszej 
szkoły i Gminy Obrowo.                                            

 JANUSZ IWAŃSKI

Projekt „EU-geniusz i szkoła tajemnic” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie  9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i za-
pewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
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„Serce Chopina – twórczość inspirowana pasją”

W miesiącach lipcu i sierpniu 2015 r. w Obrowie, w ramach projektu pn. „Serce 
Chopina – twórczość inspirowana pasją”, odbywały się warsztaty muzyczne, 

malarskie i dotyczące szkicu. W projekcie uczestniczyli młodzi mieszkańcy Gminy 
Obrowo i sąsiednich gmin. Realizacja przedsięwzięcia pozwoliła przybliżyć uczest-
nikom warsztatów postać Fryderyka Chopina, wielkiego polskiego kompozytora. 
Dzieci dowiedziały się o życiu i twórczości Fryderyka Chopina oraz miejscach po-
bytu na ziemi dobrzyńskiej, w tym w dworku szlacheckim w Obrowie.
Organizatorem projektu było Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich natomiast part-
nerem projektu był Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.
Projekt dofinansowany był przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego. 

Impreza na tarasie widokowym Wisły
 8 sierpnia 2015 r. na tarasie widokowym Wisły w  Łęgu-Osieku 
odbył się kolejny piknik rodzinny.
 Tym razem KGW w Osieku i Stajenczynkach oraz OSP Osiek i KS 
Wisła Osiek zaprosiła mieszkańców Osieka i okolic na wspólną zaba-
wę, żeby pomóc zebrać środki dla poszkodowanych z terenu gminy 
Obrowo, którzy ucierpieli podczas lipcowej nawałnicy. 
 Słoneczna pogoda i dobre nastroje sprawiły, że zabawa trwała do 

późnych godzin nocnych. Udało się uzbierać łącznie z wcześniejszą 
zbiórką do puszek w sklepach na terenie wsi Osiek nad Wisłą, kwotę 
1501 zł. Za zebrane środki finansowe zostały zakupione materiały 
budowlane i przekazane osobom potrzebującym z Zawał.
 Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

fot. Jacek Melerski



KURIER OBROWA 6

Spotkanie z sołtysami z okazji 25-lecia samorządu w Polsce
15 lipca 2015 r. odbyło się uroczyste spotkanie wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego, przewodniczącego Rady Gminy Krzysztofa Michalskie-
go i wiceprzewodniczących rady - Romana Skórskiego i Bogdana 
Sadowskiego  oraz przedstawicielami urzędu z sołtysami z  terenu 
gminy Obrowo. Z okazji 25-lecia samorządu w Polsce, wójt złożył 
wszystkim sołtysom podziękowania za niełatwą pracę na rzecz spo-
łeczności lokalnej.
Sołtys (z  niem. Schuldheiß), sędzia, ten, który wskazuje winnego; 
forma zlatynizowana scultetus, solthetus) – przedstawiciel lokalnej 
społeczności, przeważnie wiejskiej. 
Rola sołtysa począwszy od średniowiecza ulegała poważnym zmia-
nom i od 1990 roku w Polsce jest organem wykonawczym sołectwa. 
Sołtys w średniowieczu był postawiony przez feudalnego pana na 
czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Sołtysem mógł być 
szlachcic, mieszczanin lub chłop. Do praw sołtysa należało zbie-
ranie czynszu, przewodniczenie ławie wiejskiej, partycypowanie 
w  dochodach feudała (1/6 czynszów i  1/3 kar sądowych), prawo 
posiadania jatek, młyna itp. Miał obowiązek konnej służby wojsko-
wej (panosza).
Znaczenie społeczne i ekonomiczne sołtysów było względnie moc-
ne, a  bywało częstym zjawisko przenoszenia się sołtysów lub ich 
dzieci do stanu rycerskiego. Potencjał sołtysów bywał na tyle silny, 
że pozycją przewyższali czasem oni drobne rycerstwo (szczególnie 
rekrutujące się z ubogich ministeriałów lub włodyków.).

Notowano, że ta grupa społeczna konkurowała ze średnią szlachtą; 
z tego względu szlachta wymogła na Jagielle Statut warcki (1423), 
na mocy którego szlachcice mogli wykupywać sołectwa. Z biegiem 
czasu od wieku XV do XVII sołtysi stali się nadzorcami pańszczyź-
nianymi i pomocnikami właścicieli wsi.
W Polsce rozbiorowej i w okresie międzywojennym sołtys stał na 
czele najniższej jednostki podziału administracyjnego – gromady.
W latach 1954–1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańca-
mi wsi a gromadzką radą narodową, po 1973 roku między miesz-
kańcami a gminną radą narodową oraz naczelnikiem gminy.
Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym jednostki po-
mocniczej gminy, sołectwa. Sołtys jest wybierany przez zebranie 
wiejskie. Działalność sołtysa wspiera rada sołecka. Sołtys korzysta 
z  ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. 
Szczegółowe regulacje uprawnień sołtysa regulowane są w statucie 
sołectwa uchwalanym przez radę gminy.
Sołectwa są ustanawiane przeważnie na obszarze wiejskim. W mia-
stach jednostkami pomocniczymi w  większości są osiedla, dziel-
nice, gdzie odpowiednikiem sołtysa jest zarząd osiedla (dzielnicy) 
albo przewodniczący zarządu osiedla (dzielnicy).
Według danych z 31 grudnia 2010 r. w Polsce było 40,3 tys. sołty-
sów, z których 30,7% stanowiły kobiety. Według stanu w dniu 31 
grudnia 2011 roku w Polsce było 40 540 sołectw.
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45-lecie OSP Zawały
 27 czerwca 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna z Zawał obchodziła jubileusz 45-lecia swej działal-
ności. Podczas uroczystej Mszy Świętej wspomniano druhów tej jednostki, którzy zasłużyli się nie 
tylko dla organizacji, ale także dla lokalnej społeczności. 
 Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński w  swoim przemówieniu również nie omieszkał 
wspomnieć o druhach:  Marku Chmielewskim, Janie Łazienka, Henryku Dyba czy Wacławie Ko-
walskim i ich zasługach dla lokalnej społeczności.
 Poprzez ten jubileusz pragniemy  przekazać wyrazy wdzięczności i pamięć dla tych wszystkich druhów i działaczy, którzy przekazali nam swój doro-
bek i wpoili nam zamiłowanie do tej pięknej i humanitarnej służby społecznej. 
 Jak na jubileusz przypadło, nie zabrakło tortu oraz pieśni „sto lat” w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z Dobrzejewic. 
 Dzieci i młodzież ze szkół w Dobrzejewicach przygotowały krótki program artystyczny, ukazujący przybyłym gościom trud pracy strażaków oraz ich 
zaangażowanie i oddanie pracy na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość uświetnił także występ Zespołu Ludowego  „Kawęczynianki„ i zabawa do 
białego rana z zespołem Aplauz. 
 Dziękujemy władzom gminy Obrowo za okazane wsparcie i  pomoc oraz wszystkim, którzy przyczynili się do obchodów tego jubileuszu. 

      Alicja Tarkowska
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29 sierpnia 2015 r. na tarasie widokowym Wisły odbyło się pożegna-
nie lata. Wisła przyciągała ludzi od wieków. Każda impreza organizo-
wana w jej pobliżu ma niepowtarzalny klimat i atmosferę. Jeśli doda-
my do tego wiślaną, bajkowo-barkową scenografię to efekt murowany.  
Tym razem pod hasłem „Pożegnanie Lata”, czyli tarasowanie pod 
gwiazdami - lokalne organizacje z  Osieka nad Wisłą i  Stajenczy-
nek zorganizowały już trzecią w  tym roku zabawę w  najbardziej ma-
lowniczym miejscu z  widokiem na Wisłę na Ziemi Dobrzyńskiej. 
Był czas na wspomnienia o patronie tego miejsca, czyli Michale Koko-
cie który w tym roku 23 sierpnia obchodziłby 
swoje 71 urodziny. 
 Krótka prezentacja multimedialna, przy-
pomniała mieszkańcom piaskowej ziemi 
postać „Człowieka Wisły”, którym niewąt-
pliwie był Michał Kokot, a  którego trafnie 
określiła w  wywiadzie do Wróżki w  paź-
dzierniku 2006 roku G. Kapla: „Był gwiaz-
dą – awangardowej fotografii, z  którego 
Polska była dumna. U  szczytu swej sławy 
Michał Kokot porzucił salony, żeby zaszyć się w  nadwiślańskich la-
sach. Bo sztuka nie znosi kompromisów. Sztuka potrzebuje magii...”
 714 km Wisły to miejsce magiczne. W wieku XVI I XIX Sebastian 
Klonowic (poeta i kompozytor) i Zygmunt Gloger (geograf i podróż-
nik) - zachwycali się pięknem tych okolic na łamach książek „Flis” 
i „Dolinami rzek”. W roku 1831 okolice te były świadkiem przeprawy 
57 tysięcznej armii rosyjskiej dowodzonej przez feldmarszałka Iwana 

Paskiewicza, według książki jen. Puzyrewskiego: „Wojna polsko - ru-
ska 1831 r”. Przemarsz wojsk rosyjskich przez Ciechocinek odbył się 
w  następujący sposób. W  dniu 8 lipca 1831 r. armia rosyjska stanęła  
w Płocku. Przeprawę przez Wisłę postanowiono uskutecznić nad grani-
cą pruską od strony Osieka przeciwległego Ciechocinkowi, położonego 
po prawej stronie Wisły.
 W  dziele Wacława Tokarza „Wojna polsko-rosyjska 1830 i  1831r.”: 
„kiedy Pahlen był już pod Łęgiem Osieckim, 13 lipca został wytknię-
ty kierunek mostu przez Wisłę i 2 odnogi, szerokości każda oddzielnie 

320 sążni i  130 sążni, rozdzielone przez dwie 
równoległe kępy. Największy z  mostów od 
prawego brzegu przerzucono na berlinkach, 
dwa mniejsze od Nowego Słońska na blasza-
nych pontonach angielskich. Do budowy mo-
stu posłużyły berlinki, przybyłe z  żywnością 
i  paszą z  Torunia, po porozumieniu się Pa-
skiewicza z rządem pruskim... „z raportu kpt. 
Wolickiego, który meldował: „teren przeprawy 
jest otoczony amfiteatrem gór piaszczystych,  

z  których, gdyby były ubrane baterjami, można by obrócić w  proch 
wszystko i szaniec (przedmoście) i most”.... 

Źródło:https://www.facebook.com/notes/710/historia-mostu-na-iśle-
który-zaważył-na-losach-pewnej-wojny/660074427443933?pnref=story  
 Zachęcam Państwa do odwiedzania naszych stron i  podziwiania 
urokliwego miejsca nad Wisłą.

             tekst i fot. Jacek Melerski

„Pożegnanie lata”
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Nowy budynek przedszkola w Brzozówce już otwarty
1.09.2015 r. nastąpiła tak długo wyczekiwana chwila, czyli wielkie otwarcie nowego budynku dla Przedszkola Samorządowego w Brzo-
zówce. Rodzice z dziećmi oraz pracownicy przedszkola z wielką radością i entuzjazmem rozpoczęli nowy rok przedszkolny.
Przedsięwzięcie to urzeczywistniło się dzięki przychylności i zaangażowaniu pana wójta Andrzeja Wieczyńskiego oraz pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Brzozówce - Anny Koźlikowskiej i wicedyrektor Renaty Kwiatkowskiej. 
Przeprowadzka przedszkola przyczyniła się do zupełnie nowych możliwości i zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci. Budynek po-
siada pięć przestronnych, kolorowych sal dydaktycznych, do których uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat (jedna grupa 3-latków, dwie grupy 
4-latków oraz dwie grupy 5-6 - latków).
Grono pedagogiczne Zespołu Szkół w Brzozówce cieszy się i jest wdzięczne, że władze gminy zauważają i odpowiadają na potrzeby spo-
łeczności lokalnej, inwestując w wychowanie i edukację także przedszkolaków.

Ewa Brochocka, Monika Wiczyńska
nauczycielki Przedszkola Samorządowego w Brzozówce

Statystyka przyrostu uczniów w Gminie Obrowo w porównaniu
z ubiegłym rokiem szkolnym

Dane liczbowe na  rok szkolny 2015/2016 stan na dzień 01.09.2015 r.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych w powyższej tabeli, w bieżącym roku szkolnym przybyło łącznie 160 uczniów w porównaniu 
do ubiegłego roku szkolnego w szkołach na terenie gminy Obrowo. Taka sytuacja powtarza się od kilku lat, co cieszy władze gminy, bo to zna-
czy, że mieszkańców z roku na rok przybywa, ale też i martwi, ponieważ dzieci muszą się uczyć zmianowo, z uwagi na ograniczoną liczbę sal 
dydaktycznych. 
W związku z powyższym planuje się rozbudowę ZS w Osieku nad Wisłą oraz SP w Dobrzejewicach. Obecnie trwają prace dotyczące przygoto-
wania projektów rozbudowy tych dwóch placówek oświatowych. Realizacja rozbudowy szkół (w tym także rozbudowa przedszkola w Osieku 
nad Wisłą, jeśli będzie możliwe pozyskanie środków unijnych), z uwagi na niebagatelne koszty, będą musiały być rozłożone na kilka budżetów, 
ale będą realizowane podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.
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Dożynki gminne w Obrowie

6 września 2015 r. w  Obrowie odbyły się Dożynki gminne. Uroczy-
stości rozpoczęły się barwnym korowodem dożynkowym spod 
kościoła w  Obrowie na boisko sportowe, gdzie o  godzinie 13:00 

ks. Tadeusz Lewandowski celebrował uroczystą, mszę świętą polową.  
W liturgii uczestniczyli księża z sąsiednich parafii, wójt Andrzej Wieczyński, 
sekretarz gminy Mirosława Kłosińska, zaproszeni goście, radni, sołtysi i dy-
rektorzy szkół. Porządku i  bezpieczeństwa wszystkich przybyłych strzegli 
policjanci oraz strażnicy gminni, wynajęta ochrona, a także strażacy ochot-
nicy z terenu Gminy Obrowo. 
Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Anna Wierzbowska i Pan An-
drzej Wierzbicki. 
Pani Anna Wierzbowska wspólnie z mężem Jackiem oraz 2 synami i córką 
prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 18 ha położone w Zębówcu. 
Gospodarstwo Państwa Wierzbowskich nastawione jest głównie na produk-
cję roślinno- zwierzęcą. 
Pan Andrzej Wierzbicki wspólnie z żoną Wiesławą prowadzą gospodar-
stwo rolne w Obrowie o powierzchni 40 ha, nastawione na produkcję ro-
ślinno – zwierzęcą.
 Po uroczystej homilii głos zabrał m. in. wójt Andrzej Wieczyński, który 
w swoim przemówieniu na otwarcie święta plonów, podkreślał dużą rolę rol-
ników w społeczeństwie. 
- Bez pracy waszych rąk nie mielibyśmy niczego – mówił Andrzej Wie-
czyński. Susza, która w tym roku dotknęła cały kraj, w tym też gminę Ob-
rowo, znacznie wpłynęła na wielkość plonów i upraw, a także na ich jakość. 
- Deszcz, który nam dziś towarzyszy, daje nam nadzieję, że ziarno, które te-
raz rzucą rolnicy w ziemię, zakiełkuje, dając obfite plony w przyszłym roku, 
dodał na koniec włodarz Obrowa, przekazując na ręce sołtysów, podzięko-
wania dla wszystkich rolników z gminy.
Starostowie Dożynek, jako przedstawiciele rolników, w ramach wdzięczno-
ści za przygotowaną uroczystość wręczyli następnie wójtowi Andrzejowi 
Wieczyńskiemu podziękowania i kwiaty.
 W dalszej części uroczystości, wójt Andrzej Wieczyński wręczył nagrody 
dla laureatów konkursu „Piękna Zagroda 2015” oraz dla zwycięzców Mi-
strzostw Europy w Kickboksingu - Grzegorza Błotnickiego, za zajęcie I miej-

sca i Kacpra Dąbrowskiego, za zajęcie III miejsca.
 W  czasie dożynek firma Mariusza Piotrowicza Auto-Mar z  Torunia 
przeprowadziła loterię, gdzie główną nagrodą był rower, a nagrodami po-
cieszenia zestawy samochodowe. Fanty trafiły do kilkoro mieszkańców gmi-
ny i okolic, a nagrodę główną wylosowała mieszkanka Toruniu. 1.363,50 zł, 
które udało się zebrać z  losów, firma przekazała na konto Urzędu Gminy 
z przeznaczeniem dla osób poszkodowanych w lipcowej nawałnicy. Ponad-
to wolontariusze zebrali do puszek 219,56 zł, które również przekazano na 
specjalne konto Urzędu. Atmosfera, pomimo niesprzyjającej pogody, była 
bardzo gorąca. W taneczne pląsy i dobre humory wprawiły wszystkich ze-
branych, występy Gminnej Orkiestry Dętej z Dobrzejewic, Zespołu Pieśni 
Ludowej „Kawęczynianki”, Klubu Seniora „Sami Swoi” z  Obrowa, Kapeli 
Benka z Golubia Dobrzynia, Kapeli Argalskich z Trąbina, a także Osieckiej 
Kapeli Ludowej im. Kamińskich, Młodzieżowej Kapeli Piotra z Morgowa, 
Kapeli „Dolina Drwęcy” z Lubicza oraz Kapeli „Od serca” z Kawęczyna.  
 Gwiazdami wieczoru były zespoły disco polo: „POWER PLAY”, „AP-
PLAUSE”, „ANDRE”, „MIG”, które przyciągnęły setki osób. 
 Na uczestników Święta Plonów czekało wiele atrakcji. Nie zabrakło dar-
mowych kiełbasek i kaszanki z grilla, grochówki, chleba ze smalcem i ogór-
kiem kiszonym oraz pysznych ciast, cukierków, soków i jogurtów. Najmłod-
si mieszkańcy mogli bawić się na karuzelach, zjeżdżalniach i trampolinach, 
które zostały sprowadzone specjalnie dla nich, a także skorzystać z darmo-
wych masaży, zapoznać się z ofertą firm produkujących naturalne kosme-
tyki. Można też było skorzystać z  ogródków gastronomicznych, a  także 
posmakować kulinarnych pyszności przygotowanych przez panie z KGW 
z Osieka nad Wisłą. 
 W  przygotowaniu Dożynek gminnych pomagali pracownicy szko-
ły w  Obrowie, pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie, strażacy ochotnicy, strażnicy gminni, a także liczni sponsorzy 
i wolontariusze, na których ręce wójt Andrzej Wieczyński składa serdeczne 
podziękowania. 
 Zapraszamy wszystkich już za rok na Dożynki gminne w Łążynie II.

            Marzena Słupczewska
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Tradycja i nowoczesność w SP Dobrzejewice
 Jeszcze przed wakacjami 
pracownia informatyczna 
Szkoły Podstawowej w Do-
brzejewicach wzbogaciła 
się o  10 komputerów oraz 
monitorów, które ofiaro-
wała Agencja Restruk-
turyzacji i  Moderniza-
cji Rolnictwa. Uroczyste 
przekazanie sprzętu przez 
prezesa agencji, Andrzeja 
Grossa odbyło się 25 maja 
2015 r. w  obecności wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego 

oraz przedstawicieli władz samorządowych naszej gminy. Pierwsze za-
jęcia z wykorzystaniem przekazanego sprzętu komputerowego odbyły 
się  z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2015/2016.

- Jesteśmy wdzięczni za unowocześnienie naszej pracowni – podkreśla-
ła w czasie spotkania dyrektor szkoły, Renata Nowakowska.
Dzięki darowiźnie dostęp do komputerów ma też szkolna biblioteka 
oraz świetlica, a pracownia informatyczna została wyposażona w sprzęt 
nowszej generacji, o lepszych parametrach. W nowym roku szkolnym 

każdy uczeń uczęszczający na zajęcia informatyczne ma własne stano-
wisko z komputerem, a nauka jest bardziej efektywna. 

 W  SP w  Dobrzejewicach ważna jest nie tylko nowoczesność, 
ale i  tradycja, którą będziemy kultywować przez cały rok szkolny 
2015/2016 ogłoszony Rokiem Szkoły z racji 75 rocznicy jej powsta-
nia oraz 35-lecia nadania imienia gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, 
dodaje dyrektor szkoły - Renata Nowakowska. 
 Nawiązanie kontaktu ze szkołami tego samego imienia zaowocuje 
konkursem wiedzy o gen. Janie Henryku Dąbrowskim i historii tamtej 
epoki. Mamy nadzieję, że Rok Szkoły rozwinie kreatywność i umiejęt-
ność pracy w grupie naszych uczniów. Przewidziane są apele, konkursy 
wiedzy o patronie, jego życiu i epoce, w której żył. Uczniowie poznają 
też historię szkoły, zgromadzą pamiątki i zorganizują wystawę, wyko-
rzystując swoje umiejętności plastyczne.  
 W ciągu całego roku szkolnego będziemy zbierać materiały o szko-
le z prywatnych zbiorów naszych absolwentów. Zapraszamy do współ-
pracy wszystkich, którzy dysponują takimi pamiątkami (do wglądu). 

Maria Kamińska
Karolina Rogalska

Gimnazjalista z Obrowa – Mistrzem Europy
 W wywiadzie udzielonym Kurierowi Obrowa w czerwcu 2015 r. 
uczeń klasy II obrowskiego gimnazjum Grzegorz Błotnicki uchylił 
rąbka tajemnicy swoich marzeń. Marzył wtedy by dostać powołanie 
do reprezentacji Polski kadetów w  kickboxingu i  wystąpić w  Mi-
strzostwach Europy w San Sebastián. 
 Okazało się, że po solidnie przepracowanym czasie na trzech 
zgrupowaniach kadry narodowej, Grzegorz otrzymał wymarzo-
ne powołanie do wąskiego grona reprezentantów Polski i pod ko-
niec sierpnia pojechał do Hiszpanii. W finałowej walce w formule 
light contact pokonał Niemca Anisa Frigui zdobywając dla barw 
Polski tytuł indywidualnego Mistrza Europy. 
 Nazajutrz po sukcesie na uroczystość rozpoczęcia roku szkol-
nego społeczność szkolna uhonorowała Grzegorza pamiątkowym 
dyplomem. Jesteśmy dumni z  Grzesia, nie tylko z  Jego sukcesów 
sportowych, ale przede wszystkim z Jego postawy pełnej skromności 
o wysokiej kulturze osobistej.                                                                                                                                                                                   Artur Affelt

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,
Pracownicy Administracji
i Obsługi Szkół Gminy Obrowo

   Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 
października - myśli i życzenia kierujemy 
w stronę szkół i nauczycieli.  
    W tym świątecznym Dniu proszę 
wszystkich nauczycieli z obrowskich 
szkół i przedszkoli oraz wspierających 
ich pracowników administracji i obsługi 
o przyjęcie serdecznych podziękowań oraz słów uznania za wytrwałość 
i wyrozumiałość w wychowanie i edukację młodego pokolenia.
     Niech efektom wychowawczym, a także efektywnej współpracy z ro-
dzicami oraz zaufaniu i szacunku uczniów towarzyszy Państwa spełnienie 
zawodowe, jak również przyjemność  
z codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

                                                                                     Z wyrazami szacunku
Wójt Andrzej Wieczyński
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Jesteśmy  Szkołą dobrego wychowania!
 Zespół Szkół w Obrowie brał udział w ogólnopolskim konkursie 
Szkoła dobrego wychowania organizowanym przez Studium Prawa 
Europejskiego w Warszawie. Uczniowie zrealizowali siedem zadań 
konkursowych. Dzieci tworzyły między innymi prace literackie, pla-
styczne, były także uczestnikami debaty na temat dobrego wychowa-
nia oraz opracowały Szkolną  Kartę Zasad Dobrego Zachowania.  
 Jury konkursu doceniło uczniowskie starania. Za realizację po-
szczególnych zadań uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów i otrzy-
maliśmy certyfikat Szkoły dobrego wychowania. Niewątpliwie taki 
sukces cieszy i pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość, bowiem 
moda na dobre wychowanie nigdy nie przeminie! 

M.B.

Biwak Integracyjny w Górznie już za nami
 W dniach 7-8 września 2015 r. odbył się biwak integracyjny klas pierw-
szych gimnazjum. Uczestnicy Biwaku mieli okazję przebywać w miejscowo-
ści Górzno. Biwak miał na celu integrację grupy, wyrabianie nawyku wła-
ściwych form komunikacji interpersonalnej a także pobudzanie wrażliwości 
ekologicznej i rozwijanie wyobraźni. W biwaku brało udział 54 uczniów oraz 
opiekunowie: p. dyrektor Artur Affelt, p. Jolanta Szweda, p. Monika Pawli-
kowska, p. Joanna Szymanowska oraz p. pedagog Aleksandra Kwaśnicka.
 Pierwszego dnia (07.09) po zbiórce uczniowie autobusami pojechali do 
Górzna, gdzie po zakwaterowaniu i zapoznaniu się z obiektem przystąpili do 
zajęć, w trakcie których mieli okazję się poznać. Pogoda niestety nie sprzyjała 
pieszym wędrówkom, ale młodzież z Obrowa, przygotowana profesjonalnie 
- kurtki, obuwie, parasolki - wyruszyła w drogę, aby pod opieką przewodni-
ków poznać (w strugach deszczu) faunę i florę Górznieńsko – Lidzbarskiego 

Parku Krajobrazowego.
 Mokrzy, ale pełni wrażeń wrócili wszyscy do Pensjonatu Wilga, gdzie pod 
kolacji, wzięliśmy udział w dyskotece, a później kibicowaliśmy reprezentacji 
Polski w meczu z Gibraltarem. Oj emocje były... 
 Następnego dnia (08.09) pojawiło się słońce i wszyscy biwakowicze 
uczestniczyli w dodatkowych zajęciach w Parku Linowym, a następnie wpra-
wiali się w jeździe na motocyklach Pit Bike. Mistrzem czasówki okazał się 
Mateusz Ruszkowski -  tylko 13 sek. Mistrzunio!
Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy, wszyscy uczestnicy (obdaro-
wani upominkami) z nowymi przyjaźniami oraz dużą dawką pozytywnych 
myśli, wrócili do Obrowa i z niecierpliwością wyczekują kolejnej okazji do 
tak atrakcyjnego wyjazdu.
   Aleksandra Kwaśnicka

Remont części parterowej budynku dworku szlacheckiego w Obrowie
Trwa remont części parterowej budynku dworku szlacheckiego, siedzi-
by Urzędu Gminy w Obrowie. 22 czerwca 2015 r. wójt Andrzej Wie-
czyński podpisał umowę z firmą „RENOVATIO” Konserwacja Zabyt-
ków Sp. z o.o. z Torunia, na wykonanie przedmiotowej inwestycji, która 
zakończy się wiosną przyszłego 
roku.

Zakres rzeczowy robót obejmuje:

- rozbiórkę fragmentów ścian,
- założenie belek stalowych 
w miejscach likwidacji ścian,
- rozebranie okładzin ściennych 
i podłogowych,
- wykonanie nowych okładzin 

ścian i podłóg,
-wymiana przyborów sanitarnych w pomieszczeniach WC,
- wymiana drzwi wewnętrznych na panelowe, kasetonowe, w tym renowa-
cja dwóch sztuk drzwi wewnętrznych kasetonowych wraz z ościeżnicami, 
- malowanie pomieszczeń,
- a także wymiana instalacji elektrycznej oraz teleinformatycznej.

Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 260 tys. zł brutto. 
Przepraszamy wszystkich klientów odwiedzających obecnie Urząd za 
utrudnienia i niekomfortowe warunki wynikające z prac remontowych. 
Prace remontowe były niezbędne dla bezpieczeństwa urzędników, jak 
i  osób odwiedzających Urząd. Wyremontowany budynek  będzie nie 
tylko wizytówką władz gminnych, ale przede wszystkim bezpiecznym 
miejscem użyteczności publicznej, dodaje wójt Andrzej Wieczyński.
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Sportowe rozgrywki z KS TYGRYSY
 Po miesięcznej przerwie, spowodowanej lipcową nawałnicą, która 
przeszła przez miejscowość Zawały, Klub Sportowy KS Tygrysy zor-
ganizował zajęcia sportowe dla dzieci i dwa turnieje siatkówki plażo-
wej dla dorosłych. W turniejach siatkówki plażowej rywalizowało po 8  
drużyn z terenu gminy Obrowo. W trzecim turnieju siatkówki plażowej 
Grand Prix zwyciężyli:

1. Adam Olkowski, Olek Angowski - Zawały,
2. Krzysztof Tarkowski, Marcin Kowalski - Zawały,
3. Adam Piątkowski, Jarek Bączkowski – Zawały - Głogowo,
4. Sebastian Paurowski, Konrad Tarkowski - Osiek nad Wisłą
– Zawały.                                      
Czwarty turniej siatkówki plażowej Grand Prix wygrali:

1. Michał Racławski, Piotr Paurowski - Osiek nad Wisłą,
2. Błażej Zarębski, Sebastian Paurowski -Osiek nad Wisłą,
3. Adam Olkowski, Olek Angowski - Zawały,

4. Adam Piątkowski, Jarek Bączkowski – Zawały - Głogowo. 
 Natomiast w  tzw. ośmioboju sportowym uczestniczyło 20 dzieci 
z  terenu Gminy Obrowo. Podczas zawodów uczestnicy wykazali się 
nie tylko sprawnością fizyczną, ale przede wszystkim umiejętnościami 
sportowymi i determinacją do wygrywania kolejnych konkurencji.
 Głosami mieszkańców, najlepszą zabawą był turniej zbijaka, w któ-
rym uczestniczyło 7 drużyn w różnym wieku. Możliwość rodzinnego 
uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizyczno-ruchowej na świe-
żym powietrzu, okazała się świetnym sposobem na spędzanie wolnego 
czasu w miłym towarzystwie.
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki, a zwycięzcy nagrody rzeczowe. 
 Sportowe rozgrywki na świeżym powietrzu przeprowadzane przez 
Klub Sportowy TYGRYSY są współfinansowane m. in. z dotacji z Gmi-
ny Obrowo. 
Więcej informacji i zdjęć na stronie: KSTygrysy.pl.tl.

Jarosław Bączkowski
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Wycieczki GOPS

Wyjazd do Elgiszewa
 27 czerwca 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obro-
wie na zaproszenie Stowarzyszenia „Ptysie Team” zorganizował wy-
jazd do Elgiszewa dla 30 dzieci z terenu gminy Obrowo.
Opieki nad  dziećmi w tym dniu podjęli się pracownicy socjalni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 Dzieci dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia reprezentowanego 
przez pana Wojciecha Przybyszewskiego skorzystały z  wielu atrak-
cji, m.in. zorganizowano różnorodne konkurencje sportowe, ciekawe 
konkursy i zabawy, możliwość skorzystania ze zjeżdżalni, dmuchane-

go zamku, trampoliny oraz przejazdu na kucyku. 
Atrakcją był przyjazd najmłodszych adeptów żużla i  ich pokaz zdo-
bytych umiejętności. Dzieci mogły także podziwiać tresurę psa poli-
cyjnego, a także możliwość wejścia do samochodu specjalistycznego, 
wykorzystywanego przez służby mundurowe.
 Stowarzyszenie „Ptysie Team” poczęstowało uczestników pikniku 
pyszną grochówką, hamburgerami, owocami, napojami i  słodkimi 
wypiekami, a na zakończenie pikniku każde dziecko otrzymało drob-
ne upominki. Koszt dowozu dzieci pokryła Gmina Obrowo.

Wycieczka do Biskupina
 19 września 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obro-
wie przy udziale środków Gminy Obrowo zorganizował wycieczkę do 
Biskupina dla 24 dzieci z terenu naszej gminy. 
 Dzieci jechały kolejką wąskotorową ze Żnina przez Wenecję do Bi-
skupina. Zwiedzały osadę w Biskupinie, korzystały z wszystkich do-
stępnych atrakcji, a mianowicie: jeździły konno, strzelały z łuków, le-
piły garnki z gliny, malowały twarze, oglądały występy dawnych sztuk 
walki i  słuchały muzyki średniowiecznej oraz degustowały potrawy 
sporządzane według przepisów naszych przodków.
 Transport zapewniła Gmina Obrowo, a koszty biletów wstępu zo-
stały pokryte w całości ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych przy Gminie Obrowo oraz GOPS.

              Anna Domańska

GOPS w Obrowie organizował dzieciom letni wypoczynek
 Jak co roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie organizo-
wał letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin objętych pomocą spo-
łeczną.
Dzięki współpracy GOPS ze Związkiem Zawodowym Rolników „Samo-
obrona”, 12 dzieci rolników z gminy Obrowo skorzystało z lipcowego wypo-
czynku w Przyjezierzu. Organizator zapewnił dzieciom wiele atrakcji.
 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy sfinansowało pobyt 
20 dzieci z terenu Gminy Obrowo w Tleniu – Bory Tucholskie w dniach 
od 17 do 30 sierpnia 2015 r., którego realizatorem było Towarzystwo „Nasze 
Szwederowo”. Program był bardzo bogaty. Odbyły się wycieczki w ciekawe 
miejsca, spływ kajakowy, zajęcia, konkursy oraz inne rozrywki. Dzieci rado-
sne i pełne wrażeń wracały do domów. 
 Urząd Miejski w Toruniu włączył się w pomoc osobom i rodzinom 
poszkodowanym w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 19 lip-

ca 2015 r. 
Dla 30 dzieci z rodzin poszkodowanych zorganizowano półkolonie, które 
trwały 5 dni i odbywały się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Mło-
dzieży w Toruniu. Dzieci miały okazję zwiedzić teatr „Baj Pomorski”, halę 
widowiskowo – sportową „ARENA TORUŃ”, Centrum Nowoczesności 
„Młyn Wiedzy”, a także inne ciekawe miejsca oraz zabytki Torunia. Ponadto 
dzieci brały udział w ciekawych zajęciach (grach, zabawach), przy zaanga-
żowaniu pracowników MCSM w Toruniu i otrzymywały darmowe posiłki. 
Transport dzieci zapewnił Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu, nato-
miast opiekę sprawowali pracownicy GOPS w Obrowie oraz sołtys wsi Za-
wały.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w organizowanie dzie-
ciom letniego wypoczynku serdecznie dziękujemy.

             Anna Domańska
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Kobra 2015
 W dniu 11 września 2015 r. w ramach powiatowych szkoleń „Kobra 2015” odbyły się ćwiczenia udoskonalające dla służb przeciwpożaro-
wych. Około godziny 9, wszystkie Jednostki OSP otrzymały informację o zadymieniu w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie. 
Przed przybyciem straży, wszyscy uczniowie zostali ewakuowani przez pracowników szkoły. Na szczęście osób poszkodowanych nie było. Po 
kilku minutach zaczęły przyjeżdżać na miejsce zdarzenia wozy z poszczególnych OSP z terenu gminy Obrowo i 1 samochód z JRG 3 z Torunia. 
 Działania służb przeciwpożarowych polegały na równoczesnym zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zlokalizowaniu miejsca wydobywania się 
zadymienia, sprawdzeniu pomieszczeń szkoły, czy nikt nie pozostał w środku oraz przewietrzeniu budynku. Po akcji uczniowie mogli wrócić do 
swoich zajęć. W ćwiczeniach brało udział 21 strażaków, 5 samochodów gaśniczych z terenu gm. Obrowo i 1 z JRG 3 w Toruniu.

                 Sławomir Lewandowski

Obrowo – gmina przyjazna rowerzystom
 25 września 2015 r. na uroczystej gali IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom” w Kielcach, sekretarz gminy 
Obrowo Mirosława Kłosińska odebrała wyróżnienie przyznane gminie Obrowo w kategorii gmin wiejskich i miejsko-wiejskich od 10 000 do 
25 000 mieszkańców. 
 Jury zwróciło uwagę na wysoki poziom gmin zgłoszonych do konkursu. Zgłoszenia były przygotowane bardzo rzetelnie z bogatą dokumentacją 
zdjęciowo – filmową. Na terenie całego kraju powstają coraz ciekawsze inicjatywy adresowane do mieszkańców i turystów, co cieszy i dobrze wróży na 
przyszłość, podkreśliła na zakończenie gali koordynator konkursu (PTTK) Jolanta Śledzińska. 
 Inicjatorem i koordynatorem pomysłu zgłoszenia Gminy Obrowo do konkursu był pan Marek Skowroński Prezes Stowarzyszenia Nasze Silno.
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Realna zapowiedź budowy nowych ciągów pieszo - rowerowych w gminie Obrowo
 W niedzielne przedpołudnie 20 września 2015 r. w Daglezjowym 
Dworze w Sąsiecznie wójt Andrzej Wieczyński, pomysłodawca rozbu-
dowy tras pieszo rowerowych na terenie gminy Obrowo wraz z wójtem  
gminy Czernikowo – Zdzisławem Gawrońskim i  starostą toruńskim 
Mirosławem Graczykiem podpisali deklarację partnerstwa, dotyczącą 
budowy nowych tras rowerowych na terenie dwóch gmin. 
 Nie da się zrealizować takiej inwestycji samodzielnie bez szerokiego 
partnerstwa i współpracy, podkreślił w Sąsiecznie starosta toruński Mi-
rosław Graczyk. 
 Budowa dróg rowerowych to niebagatelny wydatek dla każdego 
samorządu, ale jak podkreślił wójt Andrzej Wieczyński, są to inwesty-
cje potrzebne nie tylko dla bezpieczeństwa mieszkańców obu gmin, 

ale także wpływają na aktywny wypoczynek społeczności lokalnych 
i  odwiedzających nasze samorządy turystów, których z  roku na rok 
przybywa.
 W  uroczystym podpisaniu deklaracji partnerstwa, udział wzięła 
Policja, radni gminni i  powiatowi oraz licznie przybyli mieszkańcy 
gminy Obrowo i  Czernikowa, którzy symbolicznymi podpisami na 
specjalnie przygotowanych planszach, złożyli swoją aprobatę budowy 
nowych dróg rowerowych z Osieka nad Wisłą przez Sąsieczno, Zimny 
Zdrój do Czernikowa i Mazowsza, a następnie do Łążyna II i Do-
brzejewic, a  także odcinek drogi rowerowej z Osieka nad Wisłą do 
Obrowa. 
                      Marzena Słupczewska

Uwaga mieszkańcy Głogowa, Brzozówki,
Szembekowa i Dobrzejewic!

 Pod koniec czerwca 2015 r. odbyło się spotkanie wójta gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego z przedstawicielami firmy DUON Dystry-
bucja S.A. w sprawie zgazyfikowania dalszej części gminy Obrowo.
 Na spotkaniu przedstawiono plany rozbudowy istniejącej już sieci 
gazociągowej w miejscowości Brzozówka i Głogowo, a  także w części 
miejscowości Szembekowo i Dobrzejewic. 
 Mieszkańcy Dobrzejewic, Głogowa i Brzozówki, którzy chcieliby 
się podłączyć do sieci gazociągowej,  proszeni są o składanie wnio-
sków do firmy DUON Dystrybucja S.A. w Lubiczu przy ul. Szkolnej 3.
 Więcej informacji można uzyskać od przedstawiciela firmy 
DUON Dystrybucja S.A. pana Tomasza Picha tel. 607 661 931.

Wicemistrz Polski w lekkoatletyce z Łążyna II

 5 sierpnia 2015 r. w rozegranej w Łodzi Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży 17 – letni Michał Jabłoński, mieszkaniec Łążyna II, 
wywalczył wicemistrzostwo Polski na dystansie 100 m z czasem 10.83 
w kategorii Juniorów Młodszych. 
 Jak podkreśla trener Jacek Butkiewicz, Michał jest zdolnym zawod-
nikiem i chociaż trenuje lekkoatletykę od 3 lat w toruńskim MKL-u, to 
już widać, że rośnie nam wytrawna kadra olimpijska.
 Życzymy Michałowi wielu sukcesów nie tylko na polu sportowym.                                                      

Marzena Słupczewska
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Chęć czynienia dobra

 W dniu 15 sierpnia 2015 r. odbyła się „Zabawa taneczna” na stadio-
nie sportowym w Głogowie.
 W trakcie imprezy została przeprowadzona zbiórka pieniędzy dla 
poszkodowanych w wyniku lipcowej nawałnicy. Dzięki zaangażowa-
niu firm takich jak: Salon Kosmetyczny Belleza w Lubiczu ul. Bankowa 
(na terenie Polo), „Jan – Mot”- Jan Machajewski – Głogowo ul. War-
szawska, Zajazd Rytkówka w  Obrowie – p. Katarzyna i  Robert Ryt-
ka, „Robert – meble” Robert Jahnka – Kawęczyn 27 A, Klub Fitness 

„Fit-balance” w Lubiczu – Agnieszka Tymińska, można było przepro-
wadzić licytacje ofiarowanych fantów, takich jak: kupony na zabiegi 
kosmetyczne, karnety na 6 wejść na bieżnie w kombinezonie na pod-
czerwień, 2 karnety na basen, jacuzzi, siłownię do „Osady Karbów-
ko” (każdy o wartości 125 zł), karnety do Klubu Fitness, 4 zaproszenia 
o wart. 50 zł na dowolną usługę gastronomiczną.
 Najwięcej emocji wzbudziła licytacja pozłacanej i wysadzanej cyr-
koniami zawieszki w  kształcie czterolistnej koniczynki, którą otrzy-
mała Radna Gminy Obrowo Anita Słomkowska od kobiety ze Śląska, 
czasowo przebywającej u rodziny na terenie gminy Obrowo. Chęć czy-
nienia dobra i wielkie serca ludzi sprawiły, że za czterolistną koniczyn-
kę wylicytowano rekordową kwotę 1.216,10 zł. Nowym właścicielem 
koniczynki został Klub Sportowy Orzeł z Głogowa, a zawieszkę prze-
kazano na ręce prezesa klubu Jacka Kazimierczaka.
 Łącznie udało się zebrać 4.401,20 zł, które przekazaliśmy na spe-
cjalnie utworzone przez Urząd Gminy konto.
 Mieszkańcy Głogowa podczas imprezy mogli kosztować pyszne 
ciasta, które upiekły panie z Głogowa i Kawęczyna.
 Organizatorzy imprezy serdecznie dziękują za liczny udział w za-
bawie i chęć czynienia dobra. Wielkie podziękowania składamy także 
p. Dawidowi Kujawskiemu z firmy „DAW-TRANS”, która bezpłatnie 
użyczyła naczepy na scenę.  

      Klub Sportowy „Orzeł”

Wakacje w Klubie

 Podczas tegorocznych wakacji 2015 r. nie zabrakło atrakcji dla dzie-
ci z naszej Gminy. Pod kierownictwem Emilii Zakrzewskiej w oddziale 

Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku nad Wisłą – odbyły się warszta-
ty artystyczne. 
Zajęcia dotyczące zdobienia przedmiotów metodami decoupage-
’u  i  malowania na szkle, a  także wykonywania okolicznościowych 
ozdób, kwiatów czy też kulinarne warsztaty z pieczenia gofrów. 
 Ozdabiać można wszystko co posiadamy - szkło, drewno, metal. 
Od słoika czy wazonu przez szkatułki, pudełka, deski, wiaderka - na 
meblach kończąc. Twórczość plastyczna zajmuje bardzo ważne miej-
sce w  rozwoju dziecka. Podczas tworzenia prac plastycznych dzieci 
rozwijają umiejętności manualne, sięgają często do swojej wyobraźni, 
marzeń, czy też uzewnętrzniają swoje emocje i uczucia. 
 Jak się okazało, dzieci chętnie i z wielkim entuzjazmem, tworzyły 
także rozmaite prace plastyczne. W tym cyklu zajęć dzieci próbowały 
różnych technik, w których wykorzystywały farby, bibułę karbowaną 
i gładką, różne materiały przyrodnicze, tekstylne. Do domu wracały 
z radością z pięknie wykonanymi przedmiotami.
      Anna Strzelecka
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UKS Feniks Obrowo - Akademia młodego piłkarza w Iławie
 Zakończyliśmy kolejne zgrupowanie piłkarskie, zrealizowane w  ra-
mach projektu „Akademia młodego piłkarza – szkolenie sportowe dla 
dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz ze zgrupowaniem piłkar-
skim”, dofinansowanego ze środków Gminy Obrowo. 
 Tym razem gościliśmy w Iławie w Ośrodku Leśna. Od piątku do nie-
dzieli większość czasu poświęciliśmy na dosko-
nalenie swoich umiejętności piłkarskich. Trenin-
gi odbywały się zarówno rano jak i po południu 
na świetnie przygotowanym boisku ze sztuczną 
murawą i oświetleniem. 
 Nie zabrakło jednak czasu na zabawę, relaks 
oraz poznanie Iławy. Po treningach uczestniczyliśmy m.in. w rejsie po Je-
zioraku wokół Wielkiej Żuławy. Z Wielką Żuławą wiąże się wiele tajem-
niczych podań i  legend. “Zatopiony pałac” opowiada o znajdującym się 
niegdyś na wyspie zamku i mieszkającym w nim bogatym księciu, “Smok 

z Scholtenbergu” o budzącym grozę smoku, który zamieszkiwał na wyspie. 
Legendy te poznaliśmy dzięki wspaniałemu przewodnikowi  Dariuszowi 
Paczkowskiemu, który pokazał nam najciekawsze miejsca w Iławie. 
Mieliśmy także okazję zobaczyć ruchomą makietę jednej z pochylni dzia-
łających na Kanale Ostródzko - Elbląskim. Chwile odprężenia i  relaksu 

przeżyliśmy natomiast grając w kręgle oraz ko-
rzystając z kompleksu basenowego Centrum Tu-
rystyczno Rekreacyjnego.
   Pełni dobrych wrażeń dziękujemy wszystkim 
uczestnikom, trenerowi Jackowi i  opiekunkom 
Agnieszce, Beacie i  Ewie za wspólnie spędzone 

chwile oraz Wójtowi Gminy Obrowo za dofinansowanie wyjazdu. 
 Do zobaczenia na kolejnym zgrupowaniu w przyszłym roku!

                    Ewa Madej – Sekretarz UKS Feniks Obrowo
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Akademia „Plant for the Planet” w Brzozówce
 W dniu 26 września 2015 r. w Zespole Szkół w Brzozówce w godzi-
nach 9.00-18.00, 75 uczniów wzięło udział w warsztatach ekologicz-
nych „Plant-for-the-Planet” - inicjatywie stworzonej w 2007 r. przez 
dzieci dla dzieci. Już w ponad 100 krajach świata uczniowie stają się 
ambasadorami sprawiedliwości klimatycznej.   
 Dzięki aktywnemu włączeniu się Grupy ZOTT – producenta 
mlecznych rozkoszy jako głównego partnera do powyższej inicjaty-
wy oraz wsparciu ze strony Nadleśnictwa Dobrzejewice, WFOŚiGW 
w  Toruniu, jak również zaangażowaniu pani Anny Koźlikowskiej - 
Dyrektor Zespołu Szkół w  Brzozówce i  przychylności władz Gminy 
Obrowo, możliwe było posadzenie przez dzieci drzewek pod hasłem 
„Stop talking. Start planting” - „Koniec rozmowom. Początek działa-
niom” oraz zrealizowanie pozostałych celów akademii ekologicznej.           
 Uczestnicy tegorocznych warsztatów zdobywali wiedzę słuchając 
referatu pt. „Teraz my – dzieci ratujemy Ziemię” wygłoszonego przez 
uczniów z Opola – uczestników akademii ekologicznej z 2013 r. Po-
nadto pracując w czterech gupach nasi młodzi ekolodzy określali naj-

bogatsze rejony świata i  kontynenty o  najwyższej emisji dwutlenku 
węgla oraz miejsca najbardziej zaludnione – była to gra pt.: „Świat”. 
Odbyło się także szkolenie z retoryki – każdy może zostać ambasado-
rem ekologicznym. Kolejnym zadaniem uczestników akademii eko-
logicznej była wspólna wyprawa do lasu w Leśnictwie Brzozówka by 
posadzić drzewka – akcja pt.: „Drzewo za drzewo”. Dzieci wzorowo 
sprawdziły się w trudnej sztuce sadzenia lasu sosnowego. Po powrocie 
do szkoły przyszedł czas na tworzenie własych projektów – dzieci wy-
pracowały, a następnie zaprezentowały swoje plany i wizje chronienia 
środowiska. 
 Wszystkim uczestnikom zapewniony był całodniowy posiłek, a na 
koniec dnia każde z dzieci otrzymało certyfikat uczestnictwa w warsz-
tatach potwierdzający stanie się ambasadorem sadzenia drzew dla na-
szego przetrwania. Jako Ambasadorzy Sprawiedliwości Klimatycznej 
dzieci przekazują informacje dorosłym i  innym dzieciom na temat 
kryzysu klimatycznego. 

             Anna Pędzierska i Wojciech Adamiak 


