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Rozpoczął się sezon letni
nad jeziorem w Osieku nad Wisłą

 W  dniach 11-13 maja 2015 r. został wymieniony pia-
sek na plaży nad jeziorem w  Osieku nad Wisłą na obszarze 
2.260 m . Najpierw została zebrana 20 cm warstwa starego piasku,  
a następnie został nawieziony nowy piasek.
 Z myślą o wypoczywających latem nad jeziorem w Osieku został tak-
że przygotowany teren pod boisko do piłki plażowej. Wszystkie prace 
zostały wykonane pod czujnym okiem sołtysa Osieka – Tomasza Wie-
czyńskiego i przedstawicieli Urzędu Gminy Obrowo. Całkowity koszt 
zadania wyniósł 35 tys. zł.
 Od 29 czerwca do 31 sierpnia 2015 r. zostały zapewnione dla wypo-
czywających nad jeziorem toi - toje, dodatkowe kosze na śmieci, a także 
działa punkt gastronomiczny. Do chwili obecnej brakuje nam ratowni-
ków wodnych, którzy strzegliby bezpieczeństwa kąpiących się w jeziorze 
turystów, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. Mimo ogłoszeń i współ-
pracy z WOPR w Toruniu, nie zgłosił się do pracy żaden ratownik. Dwa 
miejsca pracy na sezon letni na stanowisku ratownika wodnego są nadal 
aktualne i jeśli ktoś chciałby z tej oferty skorzystać, to serdecznie zaprasza-
my. Więcej szczegółów można uzyskać pod nr tel. 56 678-60-22 wew. 153.  

                Aneta Becmer

 

 

  WÓJT GMINY OBROWO   ORAZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W OBROWIE 
                                    ZAPRASZAJĄ NA 
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   Boisko szkolne przy Zespole Szkół w Osieku n/Wisłą 
 
 
 

   
1500 Przywitanie gości 
1515 Występ Orkiestry Dętej Gminy Obrowo 
1545 Występ Zespołu Ludowego „Kawęczynianki” 
1605 Kapela „Benka” z Golubia Dobrzynia 
1635  Kapela „Argalskich” z Trąbina 
1705 Kapela Ludowa im. „Kamińskich” 
1735 Kapela Dobrzyńska z Dobrzynia n/Wisłą 
1805  Kapela „Dolina Drwęcy” 
1835 Kapela Młodzieżowa Piotra z Morgowa 
1905 Kapela z Bobrownik 
1935 Kapela „Sami–Swoi” z Rypina 

2030 2400 Występ Zespołu RELAX 
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FUNDACJA TRYBIK - Zaproszenie
  Serdecznie zapraszamy osoby otwarte, kreatywne,  chcące podzielić 
się swoim wolnym czasem, do dołączenia do grona wolontariuszy Fun-
dacji TRYBIK.
  Fundacja TRYBIK jest organizacją pozarządową, działającą chary-
tatywnie  od 02.02.2015 r. Chcielibyśmy, żeby Fundacja TRYBIK była 
oparciem dla osób potrzebujących pomocy z naszej gminy w różnych 
dziedzinach życia i trafiła tam, gdzie jest najbardziej  potrzebna. Chętnie   
pomożemy i wesprzemy:
- osoby starsze, osoby niepełnosprawne którym ciężko jest dotrzeć do 
lekarza, urzędu lub sklepu, 
-  osoby   borykające     się   z   trudami  dnia codziennego,
- osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej.

 Fundacja TRYBIK nie prowadzi działalności gospodarczej, jej majątek 
stanowi fundusz  założycielski przekazany przez fundatorki. W związku 
z tym liczymy na współpracę z instytucjami i wolontariuszami chętnymi 
do dzielenia się swoim czasem, wiedzą  i doświadczeniem.
       Wolontariuszem w  Fundacji TRYBIK może zostać każdy. Wiek nie 
ma tu żadnego znaczenia. Liczy się chęć pomagania innym. Ważne jest 
jednak żeby była to osoba otwarta, wrażliwa na krzywdę bliźniego i nie 
bojąca się nowych wyzwań. Wolontariusz pomaga w miarę wolnego cza-
su i możliwości, a to co robi zależy od jego woli oraz umiejętności.
  Osoby zainteresowane wolontariatem w Fundacji TRYBIK mogą 
przesyłać zgłoszenia e-mail: fundacjatrybik@op.pl lub telefonicznie 
667 671 090

O jeden TRYBIK do przodu !!!

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”

 Od lutego 2015 r. na terenie gminy Obrowo i gminy Lubicz 
działa Fundacja TRYBIK.  
 Jako młoda pozarządowa organizacja potrzebuje wsparcia 
w organizowaniu biura, pracy, w pozyskiwaniu wolontariuszy, jak 
i tworzeniu bazy zasobów, i potrzeb. 
 Pierwsze wsparcie otrzymało w ramach konkursu na projekt dla 
młodych organizacji pozarządowych. 
 Przystąpiło do niego 161 organizacji, a 53 otrzymały dotację. Cie-
szymy się, że nasz projekt zyskał aprobatę, dzięki temu zakupiłyśmy 
podstawowy sprzęt biurowy: 2 laptopy z  oprogramowaniem, dru-
karkę, aparat fotograficzny i rzutnik. Zakupiony sprzęt ułatwi pra-
cę naszej Fundacji, a tym samym poprawi jakość oferowanej przez 
nas pomocy. Będziemy mogli we własnym zakresie drukować do-
kumenty, ulotki, pomóc w napisaniu pism osobom potrzebującym 
pomocy w tym zakresie.
 Projekt dofinansowany został ze środków Programu Fundusz 

Inicjatyw Obywatelskich w  wysokości 4.815,98 zł. Jest to dla nas 
ogromna pomoc i ogromny sukces. Cieszymy się, że będziemy mo-
gli działać w sposób bardziej profesjonalny.

Anna Kryger-Kulasińska 
  Barbara Mońko-Juraszek

Sprzęt otrzymany w ramach projektu

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Karate Tradycyjnego  w Brzozówce
 25.04.2015 r. w Brzozówce, odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa Młodzików Karate Tradycyjnego pod patronatem wójta gminy Ob-
rowo Andrzeja Wieczyńskiego dla województw: zachodnio-pomorskie-
go, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. 
 Sekretarz Gminy Obrowo i  radna powiatowa Mirosława Kłosińska 
wręczyła dyplomy najlepszym zawodnikom zawodów, wśród których 
znaleźli się mieszkańcy gminy Obrowo: Jakub Jabłoński z AKKT Toruń, 
zdobywca złotego medalu w  grupie 9-7 kyu i  Jakub Hopke, zdobywca 
brązowego medalu. Z grupy 1 -3 kyu, drugie miejsce zajął Oskar Osowski 
z AKKT Toruń. Puchary dla najlepszych zawodników ufundowane przez 
Wójta Gminy Obrowo, pojechały do Włocławka.
 Organizatorem zawodów był Akademicki Klub Karate Tradycyjnego, 
który pracuje z dziećmi z terenu Gminy Obrowo.
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Sesja
absolutoryjna

 Radni Rady Gminy Obrowo w dniu 20 maja 2015 r. jednogłośnie 
udzielili wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu absolutorium z wyko-
nania budżetu gminy za 2014 r. 

 Konsekwentne działania i sukcesywne realizowanie przyjętych zało-
żeń wpływają na rozwój całej gminy, co cieszy i daje siłę do dalszej pracy 
na rzecz obrowskiego samorządu, podkreślił wójt Andrzej Wieczyński, 
dziękując radnym za współpracę w kolejnym roku i  jednomyślność.

       Mirosława Skowrońska

Uwaga - Nowe stawki za wodę i ścieki
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana cen za wodę i ścieki na terenie gm. Obrowo w następujący sposób:

1) za 1 m   wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości
- 2,99 zł + Vat (3,23 zł z Vat);
2) za 1 m   wody pobieranej w miejscowości Obory z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę należących do Lubickich Wodociągów Sp. 
z o. o., ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Dolny w wysokości - 4,41 zł. + Vat (4,76 zł z Vat);
3) za 1 m   ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości
- 3,60 zł + Vat (3,89 zł z Vat);
4) za 1m   ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych za pomocą elektrycznych przydomowych przepompowni 
ścieków w wysokości - 3,40 zł + Vat (3,67 zł z Vat);
5) za 1 m   ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych -7,50 zł + Vat (8,10 zł z Vat);
6) za 1 m   ścieków dowożonych spoza terenu gminy Obrowo do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 10,00 zł + Vat ( 10,80 zł  z Vat);
7) za 1 m   ścieków pochodzacych od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kana-
lizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości - 5,50 zł +Vat ( 5,94 zł z Vat);
8) za 1 m   ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo  
w wysokości - 8,50 zł + Vat ( 9,18 zł z Vat).

Rolnicy wybrali przedstawicieli do Izby Rolniczej w powiecie toruńskim
 31 maja 2015 r. odbyło się głosowanie do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Powiecie Toruńskim. 
W gminie Obrowo, z pośród czterech kandydatów, wybrano dwóch przedstawicieli do Izby Rolniczej, a zostali nimi: po raz kolejny Tomasz 
Zakrzewski z Łążynka (177 głosów) i po raz pierwszy - Karol Piotrowicz z Zawał, z wynikiem 159 głosów.
Gratulujemy i życzymy wytężonej pracy na rzecz rolników z terenu gminy Obrowo.

XXV-lecie samorządu
w Polsce na przykładzie Gminy Obrowo

 Minęło 25 lat od momentu reaktywowania w Polsce samorządu tery-
torialnego. Jak wiele się zmieniło w ciągu minionych lat, widać poprzez 
efekty zrealizowanych inwestycji i poprawę jakości życia społeczeństwa. 
Dzisiejsze oblicze Gminy Obrowo to efekt pracy wójtów i radnych, soł-
tysów wszystkich kadencji. To także praca pracowników Urzędu Gminy 
i  nas wszystkich mieszkańców naszej małej obrowskiej ojczyzny, pod-
kreślał na spotkaniu z  radnymi i  sołtysami wójt Andrzej Wieczyński. 
Z okazji XXV –lecia samorządu wójt otrzymał od sołtysów obraz dworku 
w Obrowie, obecnej siedziby Urzędu Gminy, a od Starosty Powiatu To-
ruńskiego Mirosława Graczyka medal za zasługi dla rozwoju samorządu 
obrowskiego.
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NA OBROWSKICH SZLAKACH
W  piękny, sobotni poranek 16 maja 2015 r. przed budynkiem 

szkoły w  Brzozówce zgromadziła się liczna rzesza – niemal 
300-tu – uczestników Wiosennego Rajdu Rowerowego, głównie 
mieszkańców Brzozówki, Głogowa, Szembekowa i Zawał – która zain-
augurowała tradycję wspólnego, rodzinnego spędzania czasu w formie 
objazdu najpiękniejszych zakątków Ziemi Dobrzyńskiej. Patronat nad 
imprezą objął Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, a zorganizo-
wała go lokalna drużyna piłkarska Ptysie. Wśród uczestników rajdu 
znalazła się ponad 100-tuosobowa grupa dzieci i młodzieży ze szkół 
z terenu gminy Obrowo. 

Na trasie rajdu było wiele atrakcji i niespodzianek dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci. Dzięki sponsorom, lokalnym urzędom, obok 

Gminy, również Nadleśnictwu Dobrzejewice, a także przedsiębiorcom 
– firmom: Zgorzelski Consulting, AUTOANDREAS, Restauracja Po-
kusa, InPost, Studio urody Montibel.lo, Piekarnia i Cukiernia Rumiń-
scy, Sklep SAM Dobrzejewice, Punkt Apteczny w Brzozówce, TARYK 
Materiały Budowlane, Apteka „NOWA”, Bar „Ibiza”, Bar „Szejk”, Fir-
ma Handlowa Konrad Jabłoński, Sklep „Biała Budka” w Brzozówce, 
P.H.U. FASTERM z Głogowa i Studio Reklamy ADGPRAPE – udział 
w rajdzie był całkowicie nieodpłatny. 

Liczne uczestnictwo w  wydarzeniu poprzedziła solidna akcja re-
klamowa – w tym dystrybucja plakatu okolicznościowego (zapro-

jektowanego przez ADGRAPE) oraz akcja informacyjna wspierana 
przez kapłanów parafii M.B. Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu 
Górnym i parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach, a także Sołectwo 
w Brzozówce i Ochotniczą Straż Pożarną w Dobrzejewicach, czy też 
życzliwej inicjatywie Dyrekcji szkół i przedszkoli. Przede wszystkim 
zaś aktywność Ptysi. Nad bezpieczeństwem rajdu czuwała Straż Gmi-
na z Obrowa, a jego przebieg zabezpieczali i koordynowali Ptysie. 

Przejazd szlakami leśnictwa Brzozówka – Zawały – Osiek – Brzozówka 
(cała trasa objęła 36 km) nie był monotonny. Uatrakcyjniały go liczne 

gry i zabawy, warsztaty leśne (w tym świetna i ciekawa prelekcja leśniczego 
z Brzozówki - Romana Kowalskiego), zwiedzanie „dzikowiska” połączo-
ne z zabawą – polowaniem na upominki, przejazd ruchomymi piaskami 
i żwirkową aleją oraz leśną ulicą The Beatles w Smogorzewcu, a także od-
krywanie tajemnic polany śpiących drzew. Dodatkową atrakcję stanowiło 
zwiedzanie historycznych miejsc Osieka nad Wisłą oraz rowerowy spacer 
po Łęgu Osieckim prowadzący do wrót tarasu widokowego na Wisłą, pod-
czas którego Anna Zglińska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami 
Oddział w  Toruniu, przybliżyła rowerowym słuchaczom najciekawsze 
informacje dotyczące dziejów tej pięknej ziemi. Rajd zwieńczyło wspólne 
ognisko w  Leśnym Zakątku w  Nadleśnictwie Dobrzejewice – kiełbaski, 
dobra grochówka, łakocie, upominki, niekończące się rozmowy. Osoby 
biorące udział w rajdzie, w szczególności zaś dzieci i młodzież, mogły też 
poznać kulisy pracy straży pożarnej, a nawet funkcjonalności użytkowa-
nego przez nią sprzętu, w tym wozu strażackiego. Ponadto miały okazję 
też zwiedzić punkt monitorowania lasów i wysłuchać ciekawej opowieści 
zastępcy nadleśniczego Bogusława Kashyny dotyczącej pracy tego punktu. 

Rajd spotkał się nie tylko z dużym zainteresowaniem mieszkańców, 
lecz także równie pozytywnymi ocenami. Wielkie podziękowa-

nia należą się zarówno wszystkim jego uczestnikom – w tym Wójto-
wi Gminy Andrzejowi Wieczyńskiemu, który, podobnie jak pozostali 
mieszkańcy, przemierzył cała trasę osobiście na rowerze oraz Sekre-
tarz Gminy Mirosławie Kłosińskiej, których życzliwość i zaangażowa-
nie stanowiło ważny element organizacji imprezy, lecz także Ptysiom 
(w tym w szczególności zaś Przemkowi, Darkowi, Wojtkowi, Sławko-
wi, Sebastianowi, Krzysiowi, Mariuszowi, Krzysiowi, Rafałowi) i Pty-
siowym paniom oraz pozostałym życzliwym tej inicjatywie osobom.

Rafał Zgorzelski
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III Bieg Przełajowy „Razem do wolności”
W  dniu 03 czerwca 2015 r. na terenie Gimnazjum i  Liceum 

Ogólnokształcącym w  Dobrzejewicach odbyły się zawody 
sportowe popularyzujące bieganie w  następujących kategoriach 
wiekowych z podziałem na płeć:

1. Przedszkolaki  /dziewczyny, chłopcy/

2. SP klasy 1–3  /dziewczyny, chłopcy/

3. SP klasy 4–6  /dziewczyny, chłopcy/

4. Gimnazjum  klasy 1–3  /dziewczyny, chłopcy/

5. Kategoria OPEN 

 Oficjalne rozpoczęcie zawodów nastąpiło o  godzinie 10:00 na 
obiekcie sportowym ”ORLIK”, którego dokonał  Dyrektor GiLO 
w Dobrzejewicach Pan Janusz Iwański. Na zawody zgłosiło się ok. 
200 uczestników w  różnych kategoriach wiekowych z  podziałem 
na płeć.
Oprócz uczestników na zawody w  biegach przełajowych stawiła 
się liczna grupa kibiców zaczynając od najmłodszych a kończąc na 
najstarszych.
 Zawody odbyły się w  sportowej atmosferze przy ogromnym 
dopingu przybyłej publiczności, która zagrzewała zawodników do 
sportowej rywalizacji. 

 W trakcie zawodów do dyspozycji zawodników i zawodniczek 
były napoje chłodzące oraz batony energetyczne a po zakończeniu 
zawodów wszyscy udali się na obiad do szkolnej stołówki. 
 Po posiłku wszyscy udali się przed podium oraz miejsce gdzie 
znajdowały się banery i flagi sponsorów  biegów przełajowych.
Uroczystego wręczenia nagród, dyplomów oraz medali dokonali 
Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wieczyński, Radna Powiatu To-
ruńskiego Pani Mirosława Kłosińska , Dyrektor GiLO w Dobrzeje-
wicach Pan Janusz Iwański wraz z nauczycielami. 
 Każdy uczestnik zawodów otrzymał upominek od organiza-
torów za wzorowy przykład upowszechniania kultury fizycznej 
i sportu a także postawę ”fair play”.
 Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy zrobili sobie pa-
miątkowe zdjęcie.
 O  godzinie 14:30 nastąpiło oficjalne pożegnanie uczestników 
oraz zakończenie zawodów. 
 Sprawozdanie z  trzeciego biegu przełajowego ”Razem do wol-
ności” realizowanego w zakresie upowszechniania kultury fizycz-
nej i  sportu współfinansowany przez Starostę Toruńskiego Pana 
Mirosława Graczyka,Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wie-
czyńskiego , Dyrektora GiLO w  Dobrzejewicach Pana Janusza 
Iwańskiego a także przez WSKO ” Edukacja i Przyszłość ” w Brąch-
nówku.
Lista nagrodzonych dostępna na stronie: www.obrowo.pl
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Klub Seniora „Sami Swoi” podbija serca lokalnej społeczności
 W dniu 06.06.2015 r. w Grębocinie odbyły się obchody Światowe-
go Dnia Inwalidy i  Osób Niepełnosprawnych. W  uroczystości wzięli 
udział członkowie Klubu Seniora „Sami Swoi” z gminy Obrowo. Był to 
ich pierwszy występ i jak podkreślają seniorzy, a także przewodniczący 
Klubu Seniora mgr Grzegorz Filut - nie ostatni. 
 Występ chóru, a także wystawa prac rękodzieła seniorów z gm. Ob-
rowo cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Pojawiło się wiele py-

tań od seniorów innych klubów dotyczących technik wykonywania prac 
plastycznych, czy też w jaki sposób jest wybierany repertuar śpiewaczy. 
Na pewno ten niewielki sukces jest zachęcający do dalszej pracy i przy-
nosi naszym seniorom dużo satysfakcji oraz zadowolenia.  
 Życzymy dalszych sukcesów i wielu ciekawych przedsięwzięć. 

      Marzena Słupczewska 

Rozdano medale za długoletnie pożycie małżeńskie
  16 czerwca 2015 r. wójt Andrzej Wieczyński w imieniu Prezydenta RP Broni-
sława Komorowskiego wręczył medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeń-
skie czterem parom z terenu gminy Obrowo, a mianowicie Państwu Annie i Sta-

nisławowi Szczygieł z Łążyna II, Państwu Jadwidze i Józefowi Kawczyńskim 
z Dobrzejewic oraz Państwu Elżbiecie i Józefowi Walickim z Dzikowa, którzy 
na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu, a  także Państwu Halinie i  Janowi 
Mielczarek z Kawęczyna, obchodzącym 55 - lecie pożycia małżeńskiego. 
 Pociechą i  chlubą dla wszystkich odznaczonych par są ich rodziny. Mał-
żonkowie Szczygieł wychowali troje dzieci oraz doczekali się pięcioro wnucząt. 
Państwo Kawczyńscy doczekali się trójki dzieci, czworo wnucząt i  jednego 
prawnuczka, a małżonkowie Waliccy wychowali pięcioro dzieci i doczekali się 
dwanaścioro wnucząt oraz dwóch prawnucząt. Państwo Mielczarek natomiast 
doczekali się trójki dzieci, siedmioro wnucząt i dwójki prawnucząt.

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

    Małgorzata Gerus
         Kieronik Urzędu Stanu Cywilnego
        w Obrowie

 Uczniowie szkoły w Osieku nad Wisłą mogą pochwalić się wieloma sporto-
wymi sukcesami. Sprzyjał im zwłaszcza bieżący rok szkolny, podczas którego 
regularnie reprezentowali gminę Obrowo na zawodach powiatowych i  woje-
wódzkich zajmując najwyższe miejsca w konkurencjach indywidualnych i dru-
żynowych. Dzięki ich zaangażowaniu i  systematycznej pracy SZKOŁA POD-
STAWOWA  W OSIEKU NAD WISŁĄ  zajęła 1 MIEJSCE W SPORTOWYM 
RANKINGU SZKÓŁ POWIATU TORUŃSKIEGO. Dodatkowo uczeń naszej 
szkoły MAREK PIĄTKOWSKI otrzymał tytuł SPORTOWEJ PEREŁKI PO-
WIATU TORUŃSKIEGO za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie sportu.

                                                                                           Sławomira Cedro

Sport to zdrowie!!!
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„Nauka, kamera, akcja!”
W  ramach projektu „Nauka, kamera, akcja!” w  dniach 9, 10, 11 czerw-

ca 2015 r. odbyły się nagrania pokazu naukowego. Nagrania te przy 
udziale uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie i ekipy 
filmowej Next Level zrealizowane były w przestrzeni MCSM przy ul. Łokietka 
3 w Toruniu. Uczniowie z klas IV, V i VI, w grupach 7-osobowych uczestni-
czyli najpierw w zabawach integracyjnych, które połączone były z doskonale-
niem gry aktorskiej. Następnie współtworzyli  pokaz naukowy, który popro-
wadził Jacek Bogacz, a  nagrany był przez ekipę filmową Next Level. Myślą 
przewodnią pokazu było powietrze, jego skład oraz właściwości, w połączeniu 
z zagadnieniem ciśnienia. Dzieci wykonały proste doświadczenia przy użyciu 
m.in. maty silikonowej, kul magdeburskich, pompy próżniowej czy powietrz-
nej bazuki, poznając siłę nośną, stan podciśnienia oraz wpływ helu na nasze 
struny głosowe. Dalej wykonały mapę myśli wokół zagadnienia „powietrze” 
oraz przekonały się że długość słomki do napojów ma znaczenie. Kolejnym 
punktem spotkania było stworzenie postaci naukowca – fizyka. W trakcie na-
szych spotkań nie zabrakło wspólnej zabawy i  integracji. Wyniki naszej pra-
cy zostaną opublikowane na dedykowanym kanale You Tube oraz rozesłane 
do 100 szkół w  naszym województwie. Dzięki temu projektowi uczniowie 
poszerzyli swoją wiedzę, zyskali nowe doświadczenie i  nowe umiejętności.

Działania  teatralne światowej klasy
 Działające w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie Koło Teatralne ,,Lolek” niejednokrotnie przyczyniło się do uświetnienia wielu uro-
czystości szkolnych i środowiskowych. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności teatralne już od  wielu lat nie  tylko pod moim okiem, ale też  
uczestniczyli  w różnych formach zajęć teatralnych prowadzonych przez  wybitnych artystów.  Od października do grudnia 2014 r. w ramach 
projektu Stowarzyszenia ,,Nasza Szkoła” zajęcia prowadziła aktorka Teatru im. W. Horzycy w Toruniu p. A. Magalska-Milczarczyk, a w maju 

na zaproszenie Dyrekcji Szkoły zajęcia z ekspresji 
teatralnej przeprowadziła aktorka teatru Niay-
aran Hall w   Teheranie p. Zahira Mehdi Magno-
oli, wspólnie, ze znaną już w Obrowie aktorką – p. 
Anną.  
     Było to niemałe wyzwanie dla uczniów, ponie-
waż warsztaty odbyły się w  j. angielskim. Wszy-
scy zasłużyli na pochwałę p. Zahiri, gdyż rozu-
mieli polecenia i  dobrze wykonywali  stawiane  
przed nimi zadania. Irańska aktorka  pokazywała 
uczniom, jak wyzwalać emocje i jak nad nimi pa-
nować. Starała się uświadomić  gimnazjalistom,  
jak ważne jest w ich życiu każde  podjęte działanie 
i jeśli tylko  będą bardzo tego chcieli, potrafią  ma-
rzenia przekuć w sukces. 
   Zatem wszystkim aktorom Koła Teatralnego 
,,Lolek” – tym wcześniejszym i obecnym- dzię-
kując za wspaniałą współpracę i wiele szczegól-
nych chwil wzruszenia, spełnienia wielu życio-

wych sukcesów życzy Irena Szymecka. 
Benefis przygotowali uczniowie i absolwenci ZS w Obrowie w podziękowaniu dla p. Ireny Szymec-
kiej, długoletniej nauczycielki z pasją teatralną.
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Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
 26 maja 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie  odbył się co-
roczny Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. We wtorkowy 
poranek widownia zapełniła się rodzicami oraz dziadkami pragnącymi po-
dziwiać swe pociechy, które bardzo przeżywały swoje, nieraz pierwsze tak 
poważne występy. Swoje piosenkarskie umiejętności zaprezentowało ponad 
52 uczestników, które starannie przygotowane zostały przez swych nauczy-
cieli. Niektóre dzieci ubrane były w specjalne kostiumy, swoim charakterem 
odzwierciedlające treści prezentowanej piosenki.
 W skład jury weszli  przewodniczący Grzegorz Filut oraz członkowie 
wójt Andrzej Wieczyński, Mirosława Kłosińska oraz Ryszard Cąbrow-
ski. Jury w/w składzie wysłuchało i oceniło wszystkich uczestników fe-
stiwalu, typując poszczególne miejsca w każdej kategorii wiekowej.

Nagrodzeni w I kategorii wiekowej klasy I-II:
I miejsce – Martyna Wiercioch (SP Zębowo)
II miejsce – Noemi Rykała (ZS Brzozówka)
III miejsce – Anna Kwiatkowska (SP Dobrzejewice)

Nagrodzeni w II kategorii wiekowej klasy III -IV:
I miejsce -  Ksenia Meyer  (SP Łążyn II)
II miejsce – Kacper Narodzonek (ZS Obrowo)
III miejsce – Helena Radoń (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Osiek nad Wisłą)
Nagrodzeni w III kategorii wiekowej klasy V-VI:
I miejsce – Martyna Jaskólska (ZS Obrowo)
II miejsce – Oliwia Szczepańska (SP Dobrzejewice)
III miejsce – Nadia Jędrzejewska (SP Łążyn II)

Nagrodzeni w IV kategorii wiekowej Gimnazjum i Liceum
I miejsce – Wiktoria Kałdonek (ZS Obrowo)

II miejsce – Joanna Pejkowska (ZS Dobrzejewice)
III miejsce – Julia Chojnicka (ZS Obrowo)
oraz nagroda Grand Prix – Zuzanna Mytlewska (ZS Osiek nad Wisłą).

 Wszyscy artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa, a zwycięzcy atrakcyjne 
nagrody ufundowane przez GOK w Obrowie. Osoby, które zostały nagro-
dzone, wystąpiły na „dużej scenie” podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 14 
czerwca 2015 r.
Festiwal po raz kolejny okazał się wielkim sukcesem. Uczniowie mieli szansę 
zaprezentować swoje umiejętności wokalne szerokiej publiczności, a przy 
okazji świetnie się bawiły. Wszystkim uczestnikom festiwalu dziękujemy za 
udział w konkursie i zapraszamy na kolejną edycję festiwalu w przyszłym 
roku.

Paulina Szyplik

KWIECIEŃ- PLECIEŃ, MAJ-GAJ

Podczas warsztatów rękodzielniczych organizowanych przez Gmin-
ny Ośrodek Kultury w Obrowie uczestniczki plotły w kwietniu z wi-

tek brzozowych oraz żarnowca kosze, donice i mise, które zdobią teraz 
ich tarasy. Była to ciężka praca, ale efekt zaskakujący – mówi prowadzą-
ca zajęcia – Barbara Mońko-Juraszek. Nasze panie mają sprawne rączki 
i potrafią wyczarować różne cuda.
W maju zdobiłyśmy kwiatami i innymi motywami różne pudełka, szka-
tułki i pojemniki. Zastosowałyśmy technikę decoupage z efektem po-
starzania. Jest to już wyższy stopień wtajemniczenia. Przed nami jeszcze 
warsztaty z filcowania i szydełkowania. Zapraszamy  do grona stałych 
uczestniczek  inne, chętne panie. Gwarantujemy miłą atmosferę w do-
borowym gronie.

Anna Strzelecka
Kierownik GOK w Obrowie

Informujemy, że można się już podłączać 
do kanalizacji w zlewni Przepompowni 
P9 tj. ulice Gruszowa, Jabłoniowa, Koko-
sowa i ulice dookoła do drogi powiatowej. 
Ponadto do zlewni przepompowni sie-
ciowej P13 w Głogowie   tj. ulice Olszy-
nowa, Bajkowa, Baśniowa, Żurawinowa, 
Łąkowa, Młodzieżowa z wyłączeniem 
przepompowni przydomowych.

   Wojciech Ludkiewicz

Uwaga mieszkańcy Głogowa!
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„Za pan brat z kulturą”
 W związku z wielkim jubileuszem - 250-lecia Teatru Publicznego 
w Polsce, dnia 23 maja  został zorganizowany wyjazd do Teatru Baj 
Pomorski na spektakl komediowy,  pt. „Krótki kurs piosenki aktor-
skiej”. Dzięki ogólnopolskiej akcji bilety kosztowały tylko 2,50zł. Zgło-
siły się 134 osoby. Pan Wójt odpowiedział na naszą prośbę i zapewnił 
nam transport w obie strony. Pojechały osoby ze Stowarzyszenia Na 
Rzecz Rozwoju Wsi Osiek Nad Wisłą, Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Osieku nad Wisłą, Koła Gospodyń Wiejskich Stajenczynki, Koła Go-
spodyń Wiejskich Osiek nad Wisłą, OSIECKIEJ GRUPY TEATRAL-
NEJ i WOKALNEJ oraz z Obrowa. 
   Spektakl bardzo się spodobał naszym mieszkańcom. Wszyscy wróci-
li pełni pozytywnych wrażeń.
   Następnego dnia, w niedzielę w remizie strażackiej odbył się kon-
cert saksofonowy, pt.”FASCYNACJE”, zorganizowany przez STOWA-

RZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI OSIEK NAD WISŁĄ oraz 
OCHOTNICZĄ STRAŻ POŻARNĄ OSIEK NAD WISŁĄ. Była to 
kolejna impreza z cyklu „SPOTKANIA Z KULTURĄ”.
Wykonawcami byli:
Dariusz Zaleśny - saksofony
Adam Lemańczyk - instrumenty klawiszowe
 Panowie są wybitnymi muzykami i był to dla nas ogromny zaszczyt 
gościć ich w Osieku nad Wisłą. Usłyszeliśmy kompozycje wielkich 
saksofonistów, standardy muzyki jazzowej, muzykę filmową oraz zna-
ne piosenki, np. M.Grechuty. Wielkim atutem koncertu była wyjątko-
wa umiejętność improwizacji wykonawców, która uczyniła go niepo-
wtarzalnym. SPOTKANIE Z KULTURĄ zakończyło się owacjami na 
stojąco!             
                                                                  Ewelina Mytlewska - animator kultury

Obrowo - Dzieciom
14 czerwca 2015 r. w na boisku w Obrowie odbył się piknik rodzinny współfinan-
sowany ze środków Unii Europejskiej w  ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 
2007-2013. Z myślą o dzieciach został przygotowany teren pod lunapark, wesołe 

miasteczko i duży zestaw karuzel, a także dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny, na których milusińscy mogły spróbować 
swoich sił, a przy tym dobrze się bawić. Po zabawach na najmłodszych czekały słodycze, lody, ciastka, a także książeczki do poczytania i kolo-
rowania. Dorośli natomiast mogli podziwiać występy „Kawęczynianek”, Kapeli Ludowej im. Kamińskich z Osieka nad Wisłą, a także Gminnej 
Orkiestry Dętej z Dobrzejewic, a także Osieckiej Grupy Teatralnej i Klubu „Sami Swoi”. Podczas imprezy był także promowany profil zaufania, 
który daje dorosłym mieszkańcom możliwość elektronicznego potwierdzania dokumentów składanych w urzędach.
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WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2015

W rankingu 100 najlepszych gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego Gmina Obrowo może poszczycić się 39 miejscem Gimnazjum nr 2 w Do-
brzejewicach, które uzyskało edukacyjną wartość dodaną z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych (średnia EWD) równą 2,08. 
Drugim gimnazjum z terenu Gminy Obrowo, które zajęło wysokie miejsce bo 90 na 331 jest Gimnazjum nr 1 w Obrowie, które uzyskało średnią EWD 
równą 0,39. 

Wyniki sprawdzianów zewnętrznych klas VI Szkół Podstawowych 2015

W części I (j. polski) sprawdzianu szkół podstawowych klas VI Gmina Obrowo znajduje się wraz ze szkołami z Gminy Łysomice na drugim 
miejscu w powiecie. W odniesieniu do matematyki, uczniowie z naszej gminy uplasowali się na zaszczytnym trzecim miejscu w powiecie. 
W części II (j. angielski) sprawdzianu szkół podstawowych klas VI Gminy Obrowo znajduje się na drugim zaszczytnym miejscu w powie-
cie i III miejscu w województwie.

Gratuluję uczniom i nauczycielom oraz dyrekcji szkół z terenu Gminy Obrowo osiągniętych wyników i życzę sukcesów w kolejnych latach.

         Marzena Słupczewska
                            Kierownik Referatu Organizacyjno - Oświatowego

Sukcesy uczniów
z ZS w Dobrzejewicach

 24 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył się VI Sej-
mik Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podczas którego uroczyście wrę-
czono Gimnazjum w  Dobrzejewicach nagrodę Marszałka Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego za największą liczbę laureatów w Regionalnym Konkursie 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. 
 Ponadto na ręce Dyrektora Gimnazjum i LO w Dobrzejewicach - Janusza 
Iwańskiego przekazany został list gratulacyjny od Marszałka Piotra Całbeckiego 
i przewodniczącego Sejmiku - Ryszarda Bobera.

 Gimnazjum w Dobrzejewicach już po raz piąty odebrało nagrodę specjal-
ną Marszałka. W latach 2005-2015 dobrzejewickie gimnazjum wychowało 32 
laureatów oraz 29 finalistów - przyszłych samorządowców.

Nagrodę dla szkoły odbiera dyrektor  Janusz Iwański.

Od lewej laureatki: Ewelina Kwiatkowska, Martyna Oryl i Weronika 
Sławkowska, Janusz Iwański, Ryszard Bober - przewodniczący sejmi-
ku i Piotr Całbecki - marszałek województwa.
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Świetlica szkolna
– małym centrum kulturalno – naukowym uczniów

Świetlica to bardzo ważne miejsce w każdej szkole. W Szkole Pod-
stawowej w Dobrzejewicach świetlica jest bez wątpienia niezbęd-

nym miejscem, które zna każdy uczeń niezależnie od wieku. To tutaj 
właśnie jest centrum życia, świeci „światło”- jak przystało na nazwę- 
od 7:00 do 17:00 dla wszystkich uczniów, którzy przybywają do szkoły 
przed lekcjami  lub zostają po nich czekając nawet kilka godzin na 
zapracowanych rodziców. Cóż to jest za światło? Światło nauki, zaba-
wy, kreatywnego odpoczynku, aktywnego spędzania czasu, rozwoju, 
pomocy, bezpieczeństwa, integracji, socjalizacji, kształtowania warto-
ści, poznawania norm społecznych, światło rozmowy, wsparcia oraz 
po prostu opieki. Wielofunkcyjność tego miejsca jest zobowiązująca, 
a receptą na sukces jest różnorodność.
  Słowo „świetlica” wywodzi się z dawnego określenia izby w wiej-
skiej chacie służącej do wypoczynku, w której były duże okna  wpusz-
czające światło dnia, a  także świece i  lampy, by było jasno nocą.  Jej 
celem była więc  troska o gości. 
 Z taką właśnie „troską” w  podchodzi się do dzieci, które przyby-
wają do świetlicy w  Szkole Podstawowej w  Dobrzejewicach. Bo kto 
od rana przytuli i otoczy opieką 5 letnie dzieci przyprowadzone przez 
spieszących się do pracy rodziców? Kto pomoże w lekcjach tym, któ-
rzy „zapomnieli” odrobić je  w domu i wyciągają w pośpiechu zeszyty 
i książki? Kto natychmiast zareaguje na wchodzących uczniów ze sło-
wami „nudzi mi się” proponując liczne gry planszowe, kolorowanki 
czy materiały plastyczne, albo zachęci do udziału we wspólnej zaba-
wie, konkursie czy meczu w piłkę? Kto zna dobrze plan lekcji każdej 

klasy i na pytanie „Proszę Pani, kiedy mam iść na lekcje czy obiad?” 
zawsze odpowie? Kto jest  rozjemcą sporów, wpaja zasady fair play, 
dzielenia się i bycia uczciwym? Pani ze świetlicy…
 Jak więc spędzały czas dzieci w  świetlicy w  Szkole Podstawowej 
w Dobrzejewicach w roku szkolnym 2014/2015 dowiedzieć się można 
wchodząc na stronę www.spdobrzejewice.szkolnastrona.pl lub w ak-
tualnościach na stronie Urzędu www.obrowo.pl.

       Jolanta Skoracka
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XXIII Gminny Konkurs Ortograficzny w Gminie Obrowo przeszedł do historii
3. Patrycja Waśniewska – SP Obrowo

Wyróżnienia otrzymały: Weronika  Nocny – SP Osiek nad Wisłą i Do-
minika Zażycka – SP Łążyn II (jeden błąd ort. i jedna interpunkcja).

Gimnazjaliści: 

1. Joanna Blonkowska  – Gimnazjum Dobrzejewice
2. Dominika Buławska  – Gimnazjum Obrowo
3. Dorota Gerc  – Gimnazjum Obrowo

 Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom za przygotowanie 
tak wysokiego poziomu  konkursu.  Szczególne podziękowania dla 
wójta Andrzeja Wieczyńskiego, który corocznie wspiera finansowo 
nasz konkurs  i jest jego długoletnim kontynuatorem.

Aleksandra Kwaśnicka
Urszula Słupczewska

 15 czerwca 2015 r. po raz 23 uczniowie z Gminy Obrowo stanęli do 
współzawodnictwa o tytuł Mistrza Ortografii 2015. 
Tekst przygotowała Pani Elżbieta Pietras, która postawiła poprzeczkę 
na wysokim poziomie, czyli tradycji stało się zadość. Jednak nasi mi-
strzowie i z takim wymagającym dyktandem znakomicie sobie pora-
dzili.                                                                                                                                             
 W tym roku w kategorii szkół podstawowych zwyciężyła, z bardzo 
dobrym wynikiem, Szkoła Podstawowa z Osieka nad Wisłą (pięcio-
osobowa drużyna - 6 błędów ortograficznych), a w kategorii Gimna-
zjów, najlepsi okazali się gimnazjaliści z Obrowa.                                                                                                                

Indywidualni mistrzowie:

1. Julia Ryć (bezbłędna) – SP Osiek nad Wisłą                                                                                                                                            
2. Klaudia Nawrot – SP Osiek nad Wisłą
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Moda na... SUKCES w SP Dobrzejewice
Koniec roku szkolnego 2014/2015 zbliża się wielkimi krokami, ale 

tempo pracy w naszej szkole wcale nie zwalnia. Nasuwa się jednak 
chwila refleksji nad osiągnięciami uczniów, a było ich dużo w tym roku. 

 Na pierwszy plan wysuwa się wielki sukces naszej szkoły na Spraw-
dzianie Szóstoklasisty. Nie tylko zdobyliśmy najwyższe wyniki 
w gminie, ale również plasujemy się ponad średnią ogólnopolską. Nasi 
uczniowie zdobyli 78% z języka polskiego, 74% z matematyki i aż 
83% z języka angielskiego, gdzie wynik ogólnopolski wynosi odpo-
wiednio: 73%, 61% i 78%. 

 Uczniowie wszystkich klas - ci najmłodsi, i ci najstarsi - brali udział 
w licznych konkursach szkolnych, gminnych, powiatowych, regional-
nych i wojewódzkich. 

 Uczeń klasy VIb, Bartłomiej Kuniński, wziął udział w największej 
liczbie konkursów przedmiotowych i uzyskał tytuł laureata w Przed-
miotowym Konkursie z  Języka Polskiego (opiekun: mgr Maria Ka-
mińska). Został on również finalistą etapu wojewódzkiego zarówno 
w  Przedmiotowym Konkursie z  Języka Angielskiego (opiekun: mgr 
Karolina Rogalska), jak i w Przedmiotowym Konkursie z Matematy-
ki (opiekun: mgr Teresa Kruszewska). Bartek odniósł również inne 
sukcesy na polu matematycznym: laureat konkursu matematycznego 
„Liga Zadaniowa”, I miejsce w Gminnym Konkursie Matematycznym 
oraz wyróżnienie w konkursie „Kangur Matematyczny”.

 Szymon Cieślik, uczeń tej samej klasy, może się pochwalić zajęciem 
II miejsca w Gminnym Konkursie Historycznym „Królowie Elekcyj-
ni” (opiekun: mgr Danuta Szwed-Salejko), a także, pod kierunkiem p. 
Teresy Kruszewskiej, tytuł finalisty etapu wojewódzkiego w Przedmio-
towym Konkursie z Matematyki,  wyróżnienie w konkursie „Kangur 
Matematyczny”, oraz II miejsce w  konkursie matematycznym „Liga 
Zadaniowa”. 

 Pani Maria Kamińska poprowadziła ku zwycięstwu uczniów klas 
VI: Wojciecha Makowskiego (I miejsce w Gminnym Konkursie Mito-
logicznym), zespół Bartłomieja Kunińskiego, Wojciecha Makowskiego 
i Jakuba Borysiaka (I miejsce w Gminnym Konkursie Językowym „Ję-
zykowe Potyczki”), zespół Bartłomieja Kunińskiego, Jakuba Borysiaka 
i Adriana Słomkowskiego (III miejsce w Powiatowym Konkursie z Ję-
zyka Polskiego).
 Uczennica kl. VIa, Oliwia Szczepańska, śpiewem zdobyła II miej-

sce w Gminnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej w Obrowie i wyróżnie-
nie w Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej (opiekun: mgr 
Agnieszka Betkier), a Adrian Słomkowski, uczeń tej samej klasy zajął 
I  miejsce w  Mistrzostwach Powiatu Toruńskiego w  Czworoboju LA 
(opiekun: mgr Damian Jankowski) oraz II miejsce w Gminnym Kon-
kursie Matematycznym.

 Uczniowie klas V próbują dorównać swoim starszym kolegom. Naj-
większe sukcesy to: II miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o Ziemi 
Dobrzyńskiej dla Patrycji Tumanik (opiekun: mgr D. Szwed-Salejko), 
I miejsce dla Patrycji Bączkowskiej i II miejsce dla Michała Zawadz-
kiego w Gminnym Konkursie Matematycznym (opiekun: mgr T. Kru-
szewska). Na polu artystycznym również zgarnęliśmy wiele nagród, 
m.in.: I i II miejsce w Gminnym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne 
ferie” dla Weroniki Fiderewicz i  Wiktorii Drzewieckiej (opiekun: 
mgr A. Betkier).

 Pani mgr Sylwia Wojke przygotowała uczniów klas IV do konkur-
sów matematycznych, co poskutkowało zajęciem I, II i  III miejsca 
w Gminnym Konkursie z Matematyki (odpowiednio: Kacper Cieślik, 
Leyla Czyżniewska i Ksenia Meyer).

 Uczniowie klas I-III również aktywnie biorą udział w konkursach 
i  mogą pochwalić się swoimi osiągnięciami. Klaudia Romanowska 
z kl. IIIb (opiekun: mgr Karolina Łukowiec) zajęła I miejsce w Gmin-
nym Konkursie Matematycznym, a II i I miejsce w tym samym kon-
kursie (klasy II) zdobyli uczniowie kl. IIb: Amelia Przyborkiewicz 
i  Tomasz Wirski (opiekun: mgr Anna Ługowska). Natomiast Julia 
Świątecka z IIIa, pod kierunkiem mgr Katarzyny Sobolak-Joniak za-
jęła II miejsce w Gminnym Konkursie Interpretacji Wierszy dla dzieci.

 Szkolna reprezentacja klas I-III zajęła II miejsce w Gminnym Kon-
kursie Sportowym „Mały Olimpijczyk”. Organizacją zawodów, jak 
i przygotowaniem uczniów zajęli się nauczyciele: Elżbieta Affelt, Anna 
Ługowska, Agnieszka Kacprowicz i Damian Jankowski. 

 Poza tymi sukcesami są jeszcze liczne wyróżnienia i  konkursy 
szkolne, o  których nie wspomnimy. Możemy się jednak pochwalić 
biegłością naszych uczniów w różnych dyscyplinach, a osiągnięcia są 
wynikiem ich ciężkiej pracy i nauczycieli zarazem.

      Karolina Rogalska
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Plenerowe świętowanie w Zębowie
 Z okazji Dnia Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca 3 czerwca 2015 r. 
w Szkole Podstawowej w Zębowie odbył się rodzinny piknik. 
 Uczniowie szkoły zaprezentowali zgromadzonym rodzicom pro-
gram artystyczny pełen układów tanecznych, krótkich inscenizacji 
teatralnych, jak również pokazali swoje zdolności wokalne i recytator-
skie. Grupa dziewcząt pod kierunkiem pani Doroty Mykietnik przygo-
towała mini koncert instrumentalno - wokalny ukazujący efekty nauki 
gry na flażolecie. Wystąpiły także laureatki Gminnego Konkursu Pio-
senki Dziecięcej w Obrowie. Na koniec części artystycznej dzieci wrę-
czyły swoim rodzicom własnoręcznie przygotowane laurki i upominki. 
 W tym roku nie zabrakło również konkurencji sportowych. Ucznio-
wie wraz z rodzicami, a także starszym rodzeństwem, przybyłym licz-
nie na szkolne boisko, wzięli udział w  grach i zawodach zespołowych. 

Śmiech i dobra zabawa to nieodłączny element tych rodzinnych poty-
czek. 
 Miłym akcentem było również pieczenie kiełbasek na ognisku. 
O słodki poczęstunek i przekąski zadbała Rada Rodziców działająca 
przy szkole. Dla uczniów przygotowane były również słodkości i lody, 
które sponsorowali Państwo Mazek, właściciele sklepu „Roma”. 
 Tego popołudnia nie zabrakło także atrakcji dla dzieci w  postaci 
trampoliny, zjeżdżalni na dmuchanym zamku oraz waty cukrowej. Ca-
łość atrakcji zrealizowana była dzięki wsparciu finansowemu Urzędu 
Gminy Obrowo.  
 Dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji pikniku i  już ser-
decznie wszystkich zapraszamy za rok! 
                                                                                           Lucyna Nawrocka

Feniks Obrowo kibicował Legii Warszawa
 W dniu 31 maja 2015 r. UKS Feniks Obrowo wybrał się na wspólne 
kibicowanie do Warszawy na mecz Legii Warszawa – Wisły Kraków. 
 Mecz rundy finałowej dostarczył wielu emocji, doping i  oprawa 
meczu zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki, a zwłaszcza tych 
najmłodszych, dla których był to pierwszy taki wyjazd. Kibice Legii, 
a było ich ponad 20 tysięcy potrafią porwać do wspólnego kibicowania 
cały stadion. Razem z nimi śpiewaliśmy, klaskaliśmy czyli dopingowa-
liśmy na całego. Wspomnienia są bezcenne i pozostaną w nas na za-
wsze.
 Serdeczne podziękowania składamy wójtowi Andrzejowi Wieczyń-
skiemu i sekretarz gminy Mirosławie Kłosińskiej za pomoc w organi-
zacji wyjazdu.

Zarząd, Trener i piłkarze UKS Feniks Obrowo
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Ze Szkoły  w Obrowie do kadry narodowej

Młody, ale niezwykle ambitny, a przy tym bardzo skromny. Wie, co chciał-
by osiągnąć i  wkłada w  realizację swoich planów wiele pracy. Bardzo 
sympatyczny z ciepłym uśmiechem na twarzy. Tak w skrócie moglibyśmy 
scharakteryzować Grzegorza Błotnickiego ucznia klasy II Gimnazjum nr 
1 Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie. Na co dzień Grzegorz tre-
nuje kickboxing w klubie A&W Team Obrowo, gdzie pod czujnym okiem 
trenera Andrzeja Maciusiewicza  przygotowuje się do kolejnych zawodów. 

Aleksandra Kwaśnicka: Wydaje mi się, że na samym początku warto by-
łoby opowiedzieć wszystkim, jak rozpoczęła sie Twoja przygoda z kickbo-
xingiem. 

Grzegorz Błotnicki: Nigdy nie ciągnęło mnie do piłki nożnej tak jak 
innych chłopaków. Czułem się nieswojo. Początek nie jest jakąś nie-
zwykłą historią. Kiedy w Obrowie cztery lata temu pojawił się klub 
A&W Team Obrowo, to od razu postanowiłem spróbować, jak widać 
chyba się opłaciło. Pierwsze treningi traktowałem bardziej jak zaba-
wę, dopiero po jakimś czasie zacząłem grać tak na poważnie, poświę-
cać temu coraz więcej czasu.

AK: Imponujesz wielkim  sercem do walki, konsekwencją gry  taktycznej, 
ogromną wytrzymałością. Wiem, że nazywany jesteś „myślącym zawodni-
kiem”. Jak wyglądają Twoje treningi?  

GB: Nasz trening rozpoczyna się od porządnej rozgrzewki. W głów-
nej części treningu ćwiczymy poszczególne elementy walki takie jak: 
boks, kopnięcia, zwody, uniki. Czasem cały trening skupiony jest na 
rozwijaniu kondycji lub siły. Każdy zawodnik powinien rozwijać się 
wszechstronnie i na to trener zwraca szczególną uwagę na treningach. 
Oczywiście, nie odniesiemy sukcesu trenując dwa razy w tygodniu, na 
osiągnięcie odpowiedniego poziomu pracowałem cztery lata.

AK: Twoje największe osiągnięcie to...? Czym chciałbyś się pochwalić przed 
wszystkimi. Na jedną chwilę możesz przestać być skromny.

GB: Myślę, że moim największym, jak dotąd osiągnięciem, jest po-
dwójny puchar Europy. Udało mi się wywalczyć te tytuły w Krynicy 
Zdrój podczas tegorocznego weekendu majowego. Nigdy nie myśla-
łem, że kiedyś uda mi się osiągnąć taki sukces, po zawodach byłem 
w szoku przez kolejne kilka dni. Trzeba było jednak szybko się otrzą-
snąć i przygotować na kolejne zawody, które odbyły się tydzień później.

AK: Trener Andrzej Maciusiewicz, z  którym rozmawiałam, wspomniał, 
że dla takich młodych i ambitnych zawodników jak Ty, należy przyszłość 
reprezentacji Polski w kickboxingu. Trener stawia Ciebie innym za wzór. 
Nie tylko ze względu na zaangażowanie w treningi i wyniki sportowe, ale 
i naukę szkolną oraz prawość. Wróży Tobie prawdziwą karierę. Dostałeś 
powołanie na czerwcowe zgrupowanie kadry narodowej? Tak drodzy czy-
telnicy – powtórzmy – do kadry narodowej.

GB: Tak. Otrzymałem powołanie do kadry narodowej. Pierwsze zgru-
powanie odbędzie się 5 czerwca 2015roku w  Ostrowcu Świętokrzy-
skim,  kolejne 26 czerwca odbędzie się w Lubawie, a 1 lipca w Grono-
wie. Powołanie do kadry to duże osiągnięcie ale nie jest to nadal pewne 
czy wyjadę na kolejne zawody. Trenerzy kadry narodowej oceniają nie 
tylko sprawnoś fizyczną ale i psychiczną każdego zawodnika. Myślę, 
że jestem, jak na razie, lepiej przygotowany do walki psychicznie niż 
fizycznie. Nie zmienię swojego psychicznego nastawienia przed wal-
ką, a cały czas mogę rozwijać swoją kondycję fizyczną. Jestem dobrze 
zmotywowany przez swojego trenera do pracy na ciałem.

AK: To prawda, sukces w każdej dziedzinie poprzedzony jest ciężką pracą. 
Z  jakich przyjemności i  słabości musi zrezygnować człowiek nastawiony 
na sukces sportowy?

GB: W  sporcie nie można mówić o  słabszych stronach tylko o  rze-
czach, nad którymi nadal musimy pracować. Najważniejszą przyjem-
nością, z której musiałem zrezygnować to słodycze, oczywiście jeden 
batonik nie zaszkodzi ale w moim przypadku muszę niestety uważać 
na słodkości. Jeśli chodzi o czas poświęcony na treningi, to w tygo-
dniu zawsze znajduję na nie czas i zawsze staram się dopasować plan 
całego dnia pod jeden trening.

AK: Kto bądź co, pomaga Ci w trudnych chwilach, kiedy w karierze spor-
towej nie układa się wszystko tak jakbyś sobie tego życzył. 

GB: Osobami, które najbardziej mnie wspierają są moi rodzice i tre-
ner. Kiedy wygrywam są ze mnie dumni, a  kiedy ponoszę porażkę, 
wspierają mnie w  tych trudnych momentach. Nie mogę też zapo-
mnieć o kolegach z klubu czy klasy, którzy również mnie wspierają.  
Ta pomoc jest dla mnie ważna ponieważ daje wielką motywację, dzię-
ki której idę na kolejnych zawodach po zwycięstwo.

AK: Co robisz w wolnych chwilach? Może masz jeszcze jakąś inną pasję 
oprócz kickboxingu? 

GB: Nauka jest dla mnie tak samo ważna jak kickboxing.

AK:  Największe marzenie Grzegorza Błotnickiego to...?

GB: Miałem dwa duże marzenia. Pierwsze, które niedawno się speł-
niło, to powołanie do kadry. Drugie, trochę bardziej odległe, to 
wyjazd w  sierpniu do Hiszpanii na mistrzostwa  Europy. W  sumie 
powoli przestaję traktować to jak marzenia, a bardzie jak cel, który 
już prawie osiągnąłem. Teraz muszę tylko do niego systematycznie 
zmierzać. Na razie nie skupiam się na innych rzeczach. Kiedy udałoby 
mi się wyjechać do Hiszpanii, to będą chciał szybko wyznaczyć sobie 
nowy cel, który da mi większą motywacje do treningu. 

AK: Jesteś bardzo ciekawym młodym człowiekiem, myślę -  nie -  ja wiem, 
że usłyszymy o  Twoich sukcesach sportowych w  najbliższej przyszłości. 
Z Obrowa w Wielki Świat.... Czekamy na kolejne medale. Dziękuję za roz-
mowę.
      Aleksandra Kwaśnicka

                                Pedagog Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie
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Erasmus + w SP w Łążynie II
W dniach 19-23 maja 2015 r w ramach projektu Erasmus+ odwiedziła Szkołę Podstawową w Łążynie II grupa uczniów wraz z na-

uczycielami z Wielkiej Brytanii, Turcji, Grecji i Włoch. Program wizyty partnerskiej był bardzo bogaty, satysfakcjonujący dla go-
ści i gospodarzy. Nasi goście przez  okres pobytu w naszej szkole mieli czas wypełniony po brzegi. Poznawali wybrane polskie zwyczaje, 
polską muzykę  ludową, zachwycali się pięknem otaczającego szkołę parku. Czerpali przyjemności ze wspaniałej rodzinnej atmosfery 
i domowej kuchni. Korzystali z gościnności domów rodzinnych naszych uczniów, z których na pewno wywieźli niezapomniane wraże-
nia i przyjaźnie. Z dumą zapoznaliśmy gości z pięknem i historią Torunia.  Nie zapomnieliśmy o Gdańsku, który jest symbolem upadku 
komunizmu.  Naszą stolicę Warszawę goście zwiedzili już w dniu przyjazdu.
 Dziękujemy rodzinom uczniów za zaangażowanie w realizacje projektu i miłe przyjęcie zagranicznych gości. Najmilszym komenta-
rzem pobytu uczniów z Europy w szkole w Łążynie II były słowa jednej z włoskich nauczycielek: „to jest szkoła, do której chciałabym 
posłać moją córkę”.
 Dodatkowym atutem tej wizyty było podpisanie umowy partnerskiej z dużą szkołą w Turcji Turkey Private Altinyildiż Primary Scho-
ol na Capadocji z małą szkołą z Łążyna II w gminie Obrowo.
 Przed Szkołą Podstawową w Łążynie II kolejne miesiące wytężonej pracy nad projektem zanim spotkają się wszyscy na Sycylii.
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„LEARN TO LEARN! DEVELOP YOUR AUTONOMY IN LEARNING!” 
Projekt w ramach programu Comenius realizowany

w Liceum Ogólnokształcącym Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

 Spotkanie w  Baia Mare (25-30.04.2015 r.), w  Rumunii, było ostatnim – 
siódmym już – w ramach tego projektu. Dyskutowaliśmy na temat portfolio 
językowego, nad którym pracowali uczniowie w siedmiu krajach partnerskich, 
European Shared Treasure, raportu końcowego, a przede wszystkim mieliśmy 
wyjątkową okazję poznać elementy kultury, historii, systemu edukacji Rumunii.
Jednak najlepiej atmosferę wyjazdu oddadzą uczestniczący w  wyjeździe 
uczniowie…
 „Wyjazd do Rumunii był naszym ostatnim wyjazdem i jest mi smutno, że 
już nie zobaczymy się wszyscy w jednej grupie. Rumunia różni się nieco od 
naszego kraju, ale  ma przepiękne widoki i super ludzi. Czas, który tam spę-
dziłam był fascynujący, poznałam nowych ludzi, z którymi nie miałam okazji 
się spotkać, kulturę i tradycje rumuńskie. Cieszę się bardzo, że mogłam wziąć 
udział w tym projekcie, bo to jest niesamowite przeżycie i na pewno o nim 
nie zapomnę” – podsumowuje Sandra Zamojska, uczennica klasy II naszego 
liceum.
 Nasi uczniowie doceniają piękno odwiedzanych miejsc i nowych kultur: 
„Wyjazd do Rumuni bardzo mi się podobał. Zobaczyłam wiele pięknych 
miejsc. Poznałam kulturę i obyczaje innych krajów. Ogólnie wyjazd uważam 
za udany.  Panowała miła atmosfera i było OK” – jak mówi Klaudia Dębicka, 
a Martyna Oryl dodaje: „Wyjazd do Rumunii mimo długiej podróży bardzo mi 
się podobał z chęcią zostałbym tam jeszcze kilka dni. Dzięki wyjazdowi mo-
głam zwiedzić piękne miejsca, a zarazem podszkolić swoje umiejętności języ-
kowe. Cieszę się z poznania fantastycznych osób i możliwości spędzenia z nimi 
czasu . Czas który spędziłam w Baia Mare na zawsze zostanie w mojej pamięci.” 
 Z  wypowiedzi naszych uczniów można wyciągnąć wniosek, że projekty 
międzynarodowe wzmacniają ich możliwości językowe – dają przekonanie, że 
naprawdę potrafią się komunikować w języku angielskim i że warto uczyć się ję-
zyków, a także, że nowe znajomości motywują uczniów do uczenia się i rozwoju.
 Z pełną satysfakcją pragnę podkreślić, że projekt „Learn to Learn” progra-

mu Comenius realizowany w latach 2013-2015 pozwolił osiągnąć cel podsta-
wowy to jest umożliwił rozwój autonomii wśród uczniów szkół partnerskich 
z 7 krajów: Turcji, Włoch, Łotwy, Polski, Grecji, Francji – terytorium zamorskie 
i Rumunii, a uczniom naszego LO poznać kulturę i systemy szkolne, zawiązać 
przyjaźnie, przemieszczać się na duże odległości, poznać największe porty 
lotnicze. Uczniowie z naszej szkoły mieli okazję być w Stambule, Padwie 
i Wenecji, w Rydze oraz Wilnie, na Akropolu w Atenach i w Termopilach 
legendarnego Leonidasa  po drodze do Trikala, w Paryżu i na dalekiej wy-
spie Reunion na Oceanie Indyjskim, a w ponad 1000 km podróży do Baia 
Mare w Rumunii jednej doby mogli przebywać w 4 krajach. 
 Dziękuję moim nauczycielom (Aneta Dobrzyńska, Monika Stawska, Anna 
Ewertowska, Grzegorz Szulc oraz wspierającym w czasie wizyty gości w Do-
brzejewicach)  za trud związany z realizacją kończącego się projektu L2L, ale 
i wcześniejszych m.in. Spaceship Santa Maria 2011-2013 i NEVER, który przed 
nami z programu Erasmus Plus 2014-2017.                                                                   

Janusz Iwański
Dyrektor Zespołu Szkół

GiLO w Dobrzejewicach

Ekipa projektu w Baia Mare

WERNISAŻ PRAC PLASTYCZNYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLA
W BRZOZÓWCE W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W TORUNIU

 Dnia 26.05.2015 r. o godz. 17.00 w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu od-
było się uroczyste otwarcie wernisażu prac plastycznych dzieci z Przedszkola 
Samorządowego w Brzozówce tworzonych w ramach programu autorskiego 
Anny Wieczerzak „Mały plastyk. Dziecięcy świat bajki w ekspresji plastycznej”. 
 Po uroczystości Dnia Matki i  Ojca, która odbyła się w  przedszkolu, 
dzieci wraz z  najbliższymi wybrały się na wystawę do Torunia. Na otwar-
ciu wystawy obecna była dyrektor Zespołu Szkół w  Brzozówce Anna 
Koźlikowska, wicedyrektor Renata Kwiatkowska, dyrektor biblioteki Elż-
bieta Wykrzykowska, pracownicy biblioteki oraz inni przybyli goście.
 Pani dyrektor Biblioteki przywitała wszystkich zgromadzonych gości oraz 
podziękowała młodym artystom za ich wysiłek włożony w wykonanie wszyst-
kich prac. Wychowawczyni Anna Wieczerzak przedstawiła młodych artystów, 
podziękowała wszystkim przybyłym gościom i wyraziła swoją dumę z osią-
gnięć swoich przedszkolaków oraz z efektów całorocznej twórczej pracy pla-
stycznej. 
 Uczestnicy wernisażu mieli okazję podziwiać dzieła 25 autorów prac wyko-
nanych różnymi technikami. Zgromadzeni goście wyrażali swój zachwyt nad 
pomysłowością technik oraz zdumienie nad  starannością wykonawstwa po-
wstałych  dzieł. 
 Wernisaż ten dostarczył twórcom wiele radości i satysfakcji z faktu, że mogą 

pochwalić się swoim dorobkiem artystycznym poza murami szkoły, a publicz-
ności wiele niezapomnianych wrażeń. Wernisaż cieszył się dużym zaintereso-
waniem osób spoza szkoły.
 Spotkanie było także świetną okazją do wspólnych rozmów, podziwiania 
talentów dzieci, świętowania Dnia Matki i Ojca oraz motywacją do dalszej pra-
cy twórczej przedszkolaków.

Anna Wieczerzak
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30 – lecie nadania imienia mjr H. Sucharskiego 
Zespołowi Szkół w Osieku nad Wisłą

W  dniu 14 maja 2015 r. odbyła się uroczystość z  okazji 30 
- tej rocznicy nadania szkole imienia mjr Henryka Suchar-

skiego. Pani dyrektor Katarzyna Wachowska powitała zaproszo-
nych na tę uroczystość gości w tym wójta Andrzeja Wieczyńskiego 
i przedstawicieli urzędu, ks. proboszcza Andrzeja Prokopowicza, 
rodziców, uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły.
 W tym uroczystym dniu spotkaliśmy się wszyscy, aby wspólnie 
uczestniczyć w tak ważnym dla nas wydarzeniu – podkreślała dy-
rektor szkoły Katarzyna Wachowska. Zaprosiliśmy do współpracy 
emerytowanego nauczyciela historii pana Jerzego Żabickiego, któ-
ry opowiadał o przygotowaniach i przebiegu uroczystości nadania 
szkole imienia 30 lat temu, w którym czynnie brał udział. A nasi 
uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawy i bogaty program arty-
styczny związany z naszym patronem mjr Henrykiem Sucharskim. 
Przedstawili życiorys, jego zasługi i  odznaczenia oraz historię 
obrony Westerplatte podczas II wojny światowej.
 Uczniowie klasy I  a  zaśpiewali ,,Pieśń o  patronie” napisaną 
przez dawną nauczycielkę naszej szkoły Zofię Fastowicz.
 Scenariusz uroczystości został napisany na podstawie kronik 

szkolnych, które powstały w tamtych latach. Dzięki tym kronikom, 
została również przygotowana prezentacja multimedialna, obra-
zująca nadanie imienia szkole 30 lat temu.
 Podczas apelu przekazane zostały treści patriotyczne i  została 
przybliżona sylwetka naszego patrona, jako wzór do naśladowania 
przez dzisiejszych Polaków. O  tym również wspomniał w  swoim 
wystąpieniu wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, który przy-
gotował niespodziankę dla uczniów naszej szkoły w postaci mini 
quizu na temat naszego patrona, a  zwycięzca otrzymał nagrodę 
Wójta. 
 W związku z  tym wydarzeniem ogłosiliśmy konkurs plastycz-
ny pt. ,,Obrońcy Westerplatte”. Do konkursu zaprosiliśmy również 
Szkołę Podstawową im. mjr H. Sucharskiego z Mazowsza. Powsta-
ły imponujące prace, z  których jury wyłoniło najciekawsze i  na-
grodziło.
 I tym miłym akcentem zakończyliśmy naszą uroczystość. 

Agnieszka Fabiszewska
                                                                           Krystyna Ziółkowska
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą
20 czerwca 2015 r. na placu parafialnym przy ul. Strażackiej w Osie-
ku nad Wisłą uroczystą Mszą Świętą polową rozpoczęły się uroczy-
stości jubileuszu 90-lecia OSP Osiek nad Wisłą. 
 Ta piękna rocznica jest dowodem na to, że społeczność osiecka 
prawie od stu lat wykazuje obywatelskie, samorządowe i  społeczni-
kowskie tradycje. Idea założenia OSP na przełomie XIX i XX wieku 
miała także dodatkowe znaczenie, a mianowicie wspierała polskie dą-
żenia niepodległościowe w czasach, gdy poza ochotniczymi strażami 
i związkami rolniczymi trudno było założyć społeczne organizacje.
 Powstanie ochotniczej straży pożarnej w  Osieku nad Wisłą było 
związane z potrzebą chwili, a mianowicie pożarem drewnianego ko-
ścioła parafialnego, które miało miejsce w lipcu 1925 r. Wówczas mo-
bilizacja kilkudziesięciu ludzi, późniejszych założycieli organizacji, 
zapobiegła katastrofie grożącej spaleniu całej wsi pełnej drewnianej  
zabudowy i słomianego poszycia. Do tego wydarzenia, swoistego za-
czynu organizacyjnego, osiecka OSP odnosi swój jubileusz. Natomiast 
faktyczny dokument założycielski OSP, zawarty w kronice strażackiej, 
datowany jest na rok 1926. 
 W powstanie ochotniczej straży pożarnej duży udział miał ksiądz 

Antoni Tymiński proboszcz parafii, który stanął na czele straży jako 
prezes oraz nauczyciele Kazimierz Kubacki, Stanisław Goździkowski, 
pełniący funkcje sekretarza i naczelnika, podkreślał w swoim wystą-
pieniu wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. Dużą rolę odegrał 
także Stanisław Florkiewicz (kowal), który nie tylko brał czynny brał 
udział w  działalności organizacji, ale także wykonał samodzielnie 
większą część sprzętu dla straży.
 Osiecka straż pożarna od początku powstania, aż po dzisiejsze 
czasy spełnia ważną misję społeczną, ratowania przed pożarem i jest 
jednocześnie zaczynem i  współuczestnikiem wielu działań społecz-
nych oraz środowiskowych. Należą się podziękowania dla wszystkich 
członków straży za zaangażowanie i ofiarność w służbie dla społecz-
ności, powiedział podczas uroczystości prezes OSP Osiek nad Wisłą 
Marian Wojciechowski. 
 Należy życzyć druhnom i druhom ciągłego zapału mimo trudności, 
i nieustannej chęci współdziałania dla dobra organizacji i  całej spo-
łeczności osieckiej.
      Marzena Słupczewska
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„Bezpieczna kobieta w naszej gminie”
 Od 19 maja do 23 czerwca 2015 r. dwadzieścia Pań zameldowa-
nych na terenie gminy Obrowo uczestniczyło w bezpłatnych zajęciach 
z samoobrony, które odbywały się na sali gimnastycznej w Dobrzeje-
wicach. Zajęcia prowadził wykwalifikowany instruktor samoobrony 
i  technik interwencji Pan Leszek Baciók, który po zakończeniu pro-
jektu podkreślił, że jest mile zaskoczony kondycją kobiet w radzeniu 
sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
 Akcja odbywała się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Ob-
rowo Andrzeja Wieczyńskiego. 
 Kolejne zajęcia z  samoobrony dla Pań z  terenu naszej gminy bę-

dziemy realizowali jesienią br. dodaje komendant Straży Gminnej 
w Obrowie Łukasz Lewandowski. Przemoc w stosunku do kobiet jest 
nadal realnym problemem w wielu środowiskach i nie można na nią 
przymykać oczu, dlatego też staramy się zapobiegać niż leczyć, pod-
kreśla komendant Lewandowski.

 Wszystkie Panie, które chciałyby zapisać się na zajęcia z samoobro-
ny w kolejnej edycji zapraszamy do odwiedzania strony internetowej 
gminy Obrowo www.obrowo.pl i przeglądania lokalnych ogłoszeń.

            Marzena Słupczewska

Dzień sportu w Głogowie
 W sobotę 6 czerwca 2015 r. na stadionie sportowym w Głogowie odbył się „Dzień Sportu” dla dzieci i rodziców. Z tej okazji przygotowano konkursy 
z nagrodami. Dzieci mogły korzystać z darmowej zjeżdżalni, trampoliny, waty cukrowej. Podczas imprezy odbył się mecz ligowy drużyn B klasy „Orła 
Głogowo” - LZS Steklin oraz trening pokazowy żaków i orlików. 
Dzięki uprzejmości Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej dzieci mogły obejrzeć z bliska wnętrza pojazdów uprzywilejowanych. 
 Organizator imprezy Klub Sportowy „Orzeł Głogowo” serdecznie dziękuje sponsorom, bez których dzień sportu nie byłby możliwy, a mianowicie: 
Urzędowi Gminy Obrowo, EKO-CHEM Głogowo, Stacji Paliw Głogowo, Radnym: Anicie Słomkowskiej, Juliuszowi Błaszkiewiczowi, Radzie Sołeckiej 
z Głogowa, Robertowi Jankhe - meble Kawęczyn, DAW-TRANS, Robertowi Gregorowiczowi, Punktowi Aptecznemu w Brzozówce, Zakładowi Kosme-
tycznemu BELLEZA z Brzozówki Agnieszka Machajewska, Ewelinie Kontowicz - Sklep Spożywczy w Brzozówce oraz Firmie Nestle Pacific.
 Wszystkim sponsorom i wolontariuszom, którzy przyczynili się do organizacji pikniku serdecznie dziękujemy.
        Jacek Kazimierczak

Aneks do porozumienia w Ostromecku podpisany
29 czerwca 2015 r. w Ostromecku władze 25 samorządów, w tym wójt Gmi-
ny Obrowo Andrzej Wieczyński, podpisali Aneks do Porozumienia w sprawie 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w województwie kujawsko-pomor-
skim. 
Samo „Porozumienie” dotyczące realizacji Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego zostało podpisane 
jeszcze w ubiegłym roku - 8 kwietnia 2014 r. Następnie trwały dyskusje, w jakiej 
formule ZIT-y powinny funkcjonować. Ministerstwo Infrastruktury i  Rozwoju, 
w wyniku zaleceń Komisji Europejskiej, poinformowało jednak, że konieczne jest, 
aby ZIT pełniły funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego. Konieczne było też wskazanie jednostki – lidera, która będzie realizowała 
zadania IP RPO i  reprezentowała wszystkie strony „Porozumienia”. W związku 
z tym należało dostosować treść pierwotnego dokumentu do wymogów minister-
stwa i komisji. Liderem została Bydgoszcz. Podpisanie aneksu było niezbędne do podjęcia dalszych kroków, czyli pozyskania środków na realizację ZIT.
Dzięki Zintegrowanym Inwestycjom Terytorialnym do regionu trafi ponad 166 mln euro z Regionalnego Programu Operacyjnego i 133 mln z Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co daje łącznie prawie 300 mln euro.
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Wiersz z okazji XXX wydania gazety
Kurier Obrowa

W kolorową szatę ubrany.
Piękny i bogaty trzeba rzec.
Mogę mówić o Tobie Stary
i zapalić trzydzieści świec.

Sto lat! Sto lat! Każdy krzyczy
i numerów dalszych życzy.

Niech zaszumią Tobie drzewa ,
no i chór Ci też zaśpiewa.

Bywaj i filmuj na każdej imprezie,
o gminnych sukcesach pisz ile wlezie.

Bądź zdrów i Naczelna Twoja,
                      Ulubiono lekturo moja,

                             KURIERZE OBROWA
                             

Z pozdrowieniami  H K

Uwaga rolnicy!
 Zbliżają się żniwa, czas zwieńczenia całorocznego trudu. 
Jest to moment spiętrzenia prac polowych. Zadbaj o bezpie-
czeństwo swoje i bliskich pracujących na roli. 

 Pamiętaj, aby każda maszyna była wyposażona w  pod-
ręczny sprzęt gaśniczy i żeby był on sprawny oraz  posiadał 
odpowiedni przegląd techniczny. Ruszając w  pole zabieraj 
ze sobą telefon komórkowy, który w chwili zaistnienia poża-
ru lub innego zagrożenia może uratować życie. Wyjeżdżając 
maszynami sezonowo używanymi do zbiorów ubezpiecz je, 
nie jest to duży wydatek, a  może uchronić  przed konse-
kwencjami prawnymi i finansowymi.

         
Sławomir Lewandowski

Zakończył się remont filtrów i wymiana złóż
na Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzejewicach

Zakres prac remontowych obejmował::
- usunięcie starego złoża oraz zasypanie filtra nowym złożem,
- remont filtra: czyszczenie i malowanie wewnętrzne zbiornika farbą 
posiadającą atest do kontaktu z wodą pitną, czyszczenie i malowanie 
zewnętrzne, wymiana dysz filtracyjnych,
- remont aeratora: czyszczenie, malowanie zewnętrzne, udrażnianie kana-
łów napowietrzających,
- wypełnienie aeratora specjalnymi pierścieniami zwiększającymi skutecz-

ność napowietrzania,
- rozruch filtra.

Prace remontowe trwały do końca czerwca br. Koszt inwestycji to nie-
bagatelna kwota 350 tys. zł.
Remont filtrów i wymiana złóż trochę trwała, ale były to prace nie-
zbędne albowiem znacznie poprawiły jakość wody pitnej dostarczanej 
mieszkańcom w tej części gminy podkreśla wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński.

Gmina Obrowo przystąpiła do realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Program 
realizowany jest przez Departament Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu we współpracy 
z samorządami terytorialnymi. Program finansowany jest zarówno ze środków Województwa jak i z budżetu gminy.

Cel programu to zwiększenie wykrywalności zakażeń HBV i HCV oraz zwiększenie świadomości w zakresie zapobiegania zakażeniom 
HBV i HCV. Wirusowe zapalenie wątroby to choroba potocznie nazywana „żółtaczką”. WZW C atakuje po cichu i rozwija się podstępnie. 
Ponad 700 000 Polaków nie wie, że może być zakażonych, dlatego tak istotne są badania w kierunku wykrycia choroby.
Zapraszamy na spotkanie do  biblioteki publicznej w Obrowie w dniu 15 lipca 2015 r. (środa) od godz. 11:30 z panią dr Agnieszką 
Zaleśną z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Bydgoszczy. Przedmiotem spotkania będą m.in. przyczyny zachorowań, objawy i le-
czenie wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, zwiększenie świadomości zdrowotnej w zakresie zapobiegania zachorowań na wirusowe 
zapalenie wątroby.
Serdecznie zapraszamy na prelekcję.

                                                                               Wójt Andrzej Wieczyński

Uwaga mieszkańcy Gminy Obrowo!

Przyjęcie dokumentacji na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.

Wójt Andrzej Wieczyński i Kierownik Referatu Wodno - Ściekowego UG Ob-
rowo Artur Słomkowski podczas nadzoru prac remontowych na Stacji Uzdat-
niania wody w Dobrzejewicach.


