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Informacja dla mieszkańców gminy Obrowo
26 marca 2015 r. Rada Gminy w Obrowie uchwałą nr VI/35/2015 ustaliła tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na pokrycie kosztów za-
kupu i montażu kolektorów słonecznych (płaskich i próżniowych) oraz powietrznych pomp ciepła do podgrzewania wody, wytwarzających ciepło 

z energii odnawialnej na terenie gminy. 
Dofinansowanie będzie przyznawane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwali-
fikowanych zakupu i montażu przedmiotowych kolektorów, czy pomp ciepła, potwierdzonych 
rachunkami, w wysokości 3.000,00 zł dla jednego obiektu.

Wnioski można składać od 20.04.2015 r. w Urzędzie Gminy Obrowo pokój nr 36.
Więcej informacji na powyższy temat można uzyskać pod nr tel. 56 678 60 22 wew. 168.

Treść całej uchwały dostępna na stronie www.bip.obrowo.pl w zakładce prawo lokalne – 
uchwała nr VI/35/2015 z 26.03.2015 r.
             Wojciech Ludkiewicz
    Żaneta Rumińska

Wręczenie medali za Zasługi dla Obronności Kraju
 W dniu 5 lutego 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie 
zostały wręczone srebrne medale za Zasługi dla Obronności Kraju 
mieszkańcom gminy Obrowo. Państwo Lucyna i Adam Wąder są ro-
dzicami trzech synów, którzy pełnili nienagannie czynną służbę woj-
skową, czym zasłużyli się Państwu Polskiemu. 
W  imieniu Ministra Obrony Narodowej medale wręczył Komen-
dant Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Toruniu ppłk mgr inż. 
Andrzej Koprowski, a pamiątkowe podziękowanie i kwiaty wręczył wójt 
Andrzej Wieczyński.
 W  uroczystości wręczenia medali oprócz Wojskowego Komen-
danta Uzupełnień w  Toruniu i  wójta gminy Obrowo Andrzeja
Wieczyńskiego, uczestniczyli także referent ds. zarządzania kryzyso-
wego, obrony cywilnej i ppoż. UG w Obrowie - Sławomir Lewandowski 
oraz kierownik referatu organizacyjno-oświatowego UG w Obrowie - 
Marzena Słupczewska.
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Uroczyste podsumowanie projektów realizowanych w ZS w Obrowie
  Dnia 9 marca 2015 r. Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” zakończyło realizację projek-
tu „Organizacja szkoleń fotograficznych, teatralnych oraz tanecznych dla 
dzieci i młodzieży z gminy Obrowo”. Na uroczyste zakończenie projektu 
przybyli przedstawiciele władz samorządowych panowie radni: Wiesław 
Popławski i Andrzej Wierzbicki, uczestnicy (trzy piętnastoosobowe gru-
py), rodzice i opiekunowie uczestników, nauczyciele i członkowie stowa-
rzyszenia.
  Działania w projekcie współfinansowane były ze środków Unii Euro-
pejskiej oraz Urzędu Gminy w Obrowie i środków własnych szkoły oraz 
stowarzyszenia. Wartość projektu to ponad 30 tys. złotych a kwota dotacji 
z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu wyniosła blisko 22.000,00 zł. 
  Podczas uroczystego zakończenia projektu została przedstawiona krót-
ka charakterystyka zadań, które zostały zaplanowane dla poszczególnych 

grup. Każda z grup odbyła 32 godziny szkoleń i jeden wyjazd edukacyjny 
(m. in. do Szkoły Tańca „Salsa”, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Mu-
zeum Ziemi Dobrzyńskiej i Kujawskiej we Włocławku).  Uczestnicy warsz-
tatów zaprezentowali efekty swojej pracy przed zaproszonymi gośćmi, a ich 
występy zostały nagrodzone gromkimi brawami.
   Spotkanie zakończono wręczeniem wszystkim uczestnikom poradni-
ków i innych gadżetów w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do kontynu-
owania rozwoju własnych pasji i zainteresowań.
  W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” serdecznie dzięku-
ję wójtowi gminy Obrowo p. Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz sekretarz 
gminy p. Mirosławie Kłosińskiej za wsparcie finansowe, nieodpłatne udo-
stępnienie busa oraz przychylność i wyrozumiałość dla naszych działań.

Koordynator projektu
Przemysław Piotrowski

Ferie artystyczne w Osieku nad Wisłą
   Podczas ferii zimowych, które odbywały się od 16 lutego do 1 marca 
2015 r. nie zabrakło atrakcji dla dzieci z naszej gminy. Pod opieką Emilii 
Zakrzewskiej w oddziale Gminnego Ośrodka Kultury w Osieku nad Wisłą 
- odbywały się warsztaty artystyczne. 
  Każdego dnia grupa chętnych dzieci mogła miło spędzić czas i  stwo-
rzyć ciekawe prace z  wikliny papierowej, lepić piękne figurki z  masy 
solnej, ozdabiać drzewka szczęścia, a  na zakończenie spotkań upiec 
słodkie babeczki. Pod czujnym okiem Pani Emilii dzieci kształtowa-
ły swoje manualne zdolności. Mali, chętni do pracy artyści codziennie 
przychodzili z  uśmiechniętą buzią, by myśleć, fantazjować, malować, 
piec i kleić. Do domu wracały z radością i pięknie wykonanymi pracami.
  Mamy nadzieję, że dzieci dobrze się bawiły i  że będą odwiedzać od-
dział GOK w Osieku nie tylko w ferie, ale także w czasie nauki szkolnej.

        Anna Strzelecka
       Kierownik GOK w Obrowie

Konferencja nauczycieli
regionalistów w Rypinie

 W dniu 12 marca 2015 roku w odbyła się I konferencja metodycz-
no-historyczna zorganizowana przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi 
Dobrzyńskiej i  Miasto Rypin. Gospodarzem spotkania pt. „Ziemia 
Dobrzyńska w nauczaniu historii” było Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
w  Rypinie. W  spotkaniu wzięli udział nauczyciele historii z  regionu 
Ziemi Dobrzyńskiej. Naszą gminę reprezentowali nauczyciele regio-
naliści ze wszystkich szkół podstawowych. Celem spotkania była próba 
wypracowania wspólnej oferty edukacyjnej dla uczniów, wymienienie się 
informacjami oraz  utworzenie  wspólnej „bazy dobrych praktyk” w na-
uczaniu ze szczególnym uwzględnieniem historii lokalnej.

Maciej Bandrowski
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KOLOROWO, MIĘDZYNARODOWO I NAUKOWO                                                                                             
 -powitanie wiosny w szkole Łążyn II

Uczniowie z  własnej inicjatywy postanowili w  tym roku przywitać 
wiosnę w  niekonwencjonalny sposób. „Dzień wagarowicza to nie 

dla nas” tak stwierdzili członkowie samorządu szkolnego. „Szkoła zapewnia 
wiele atrakcji a w domu byśmy siedzieli przed komputerem lub TV”. „My szko-
łę lubimy i do niej chętnie chodzimy” to tylko nieliczne wypowiedzi uczniów.                                              
 Dlatego też każda klasa wybrała sobie kraj, który zaprezentowała pod-
czas przemarszu przez centrum wsi. Przygotowaliśmy potrawy regionalne 
wybranych państw oraz najważniejsze informacje w pigułce, które zapre-
zentowaliśmy naszym młodszym koleżankom i  kolegom. Następnie ok. 
9.45 obserwowaliśmy zaćmienie słońca. Takie wydarzenie to unikalny 
fenomen w skali całego kosmosu. Jesteśmy szczęściarzami, że mamy moż-

liwość pod okien nauczycieli ob-
serwować takie zjawisko. Później 
braliśmy udział w  rozgrywkach 
sportowych bo tylko „w zdrowym 
ciele zdrowy duch”. Śmiech i  zabawa to świetny sposób na pozbycie się 
pozimowego stresu. Dopełnieniem całości było przygotowane ognisko na 
boisku szkolnym, gdzie mogliśmy piec kiełbaski, śpiewać piosenki i z kolo-
rowym, radosnym nastawieniem powitać upragnioną wiosnę. 

Autorzy: N. Tyburska, A. Nurkowska
– przedstawiciele Samorządu Szkolnego Łążyn II

„KREATYWNE OBROWIANKI”
 Wielkanocny czas sprzyjał przygotowywaniu świątecznych dekoracji. Już od lutego pa-
nie z terenu gminy Obrowo przygotowywały piękne, wielkie, zdobione techniką decoupa-
ge - jaja.
Na kolejnych spotkaniach wykonywałyśmy jaja techniką zwaną „karczochy” – relacjonuje 
Anna Strzelecka kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. Nowością były jajka 
z chińskich modułów. Oprócz tego panie ulepiły mnóstwo ozdób wielkanocnych z masy 
solno-porcelanowej, by ozdobić drzewka wielkanocne, a do najbliższych i znajomych, wy-
ślemy własnoręcznie wykonane kartki – dodaje z radością pani Barbara Mońko-Juraszek. 
Na Palmową Niedzielę panie przygotowały piękne palmy, a wielkanocne stoły udekorowa-
ne zostały świątecznymi stroikami własnoręcznie przygotowanymi. Największą wartością 
jest to, że wszystko zostało wykonane z uczuciem i myślą o rodzinie i tradycji.

Zapraszamy chętne panie z gminy Obrowo do Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie na nasze spotkania, które odbywają się w każdy poniedzia-
łek w godzinach od 15.30 do 18.30.

XVII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych
 24 stycznia 2015 r. dzieci i  młodzież z  Osieka nad Wisłą reprezentowały gminę Obro-
wo na XVII PRZEGLĄDZIE KOLĘD, PASTORAŁEK I  PIOSENEK ŚWIĄTECZNYCH  
w Kowalewie Pomorskim. 
Osiecka Schola Parafialna zdobyła wyróżnienie w kategorii ZESPÓŁ, a Zuzanna Mytlewska zo-
stała wyróżniona w kategorii solista. Dzieci mogły zaprezentować się solo, w duetach i jako ze-
spół na profesjonalnej scenie. Zainteresowanie przeglądem było bardzo duże, wpłynęło ponad 90 
zgłoszeń. Dzieci i młodzież z Osieka nad Wisłą zaprezentowały się nie tylko wokalnie, ale także 
instrumentalnie, wykorzystując umiejętności zdobyte w  szkole muzycznej pierwszego stopnia 
w Osieku nad Wisłą.
Skład wyróżnionego zespołu tworzą: Marta Bezrudczyk, Kinga Bezrudczyk, Dobrawa Bezrud-

czyk, Zuzanna Mytlewska, Jan Mytlewski Oliwia Kowalska, Amelia Kowalska, Aleksandra Cymer, Rozalia Rumińska, Martyna Foksińska, Dominika Guz. 
Na scenie pojawiły się również 6-latki ze szkoły w Osieku nad Wisłą, a mianowicie: Julia Sawicka i Zuzanna Rybińska 

Ewelina Mytlewska
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Zagraniczne wojaże uczniów
z Dobrzejewic

   Na mapie świata młodzież z Dobrzejewic może zaznaczyć swoją obec-
ność w Szwecji-okolice Malmo, w Kopenhadze Dania, Chorwacji – Riviera 
Makarska, Dubrownik (2011-2013), Turcji -Stambuł, Włoszech-Padwa, We-
necja, Grecji-Trikala, Ateny, na Łotwie-Viecpiebalga-Ryga, po drodze Wil-
no - Litwa, wkrótce Paryż i wyspa Reunion koło Madagaskaru-terytorium 
zamorskie Francji, a następnie  Rumunia-Baja Mare. Kolejne państwa, które 
odwiedzi społeczność szkoły w Dobrzejewicach to: Portugalia, Włochy, Cze-
chy, Słowacja i Turcja (2014-2017)! Podróże za ponad 53tys. euro z Brukseli 
przez 6 lat.
 Od 2008 roku Zespół Szkół w Dobrzejewicach realizuje programy współ-
pracy międzynarodowej. Początkowo była to komunikacja poprzez internet 
w konkursach z nagrodami Komisji Europejskiej - projekty „Under the Euro-
pean Roof”  i  „E - classroom”,  a efektem współpracy była strona interne-
towa, która stała się  wizytówką szkoły z Dobrzejewic w Europie, którą  za-
interesowały się inne placówki  w Europie i zaoferowały współpracą. I tak 
narodził się po dwukrotnych wizytach przygotowawczych w Dobrzejewicach 
i Szwecji projekt „Spaceship Santa Maria” programu Comenius realizowany 
w latach 2011-2013 wspólnie ze szkołami w Angelholm koło Malmo w Szwe-
cji i w Podgorze na Makarskiej Rivierze w Chorwacji. W wyjazdach zagra-
nicznych z tego projektu wzięło udział 32 uczniów i 4 nauczycieli.  Kolejnym 
projektem jest „Learn to Learn! Develop Your Autonomy in Learning!” re-
alizowany w ramach Comeniusa w latach 2013-2015 przez uczniów Liceum 
we współpracy ze szkołami w Turcji, Włoszech, Łotwie, Grecji, Francji – te-
rytorium zamorskie wyspa Reunion i Rumunii. W dniach 15-23.02.2015 r. 
ekipa szkoły z Dobrzejewic udała się w daleką podróż na wyspę Reunion na 
Oceanie Indyjskim w okolicach Madagaskaru realizując piąty etap współ-
pracy w programie L2L i  jednocześnie budowania motywacji i  autonomii 
młodzieży. Wrażenia i doświadczenia uczniów z wizyty odbytej jesienią ub. 
roku w Grecji oddają słowa uczestników; Paulina: „Naszym pierwszym przy-
stankiem były Ateny, byłam w nich pierwszy raz i zakochałam się w nich od 
pierwszego wejrzenia. Akropol jest jeszcze piękniejszy na żywo niż obrazu-
ją to fotografie w Internecie czy szkolnych podręcznikach!”. Po zwiedzaniu 
stolicy Grecji udaliśmy się na  północ  Grecji do miasta Trikala, w którym 
mieści się szkoła, z którą współpracujemy. Po drodze mijaliśmy znane z hi-
storii starożytnej miejsca, w tym słynne Termopile i pomnik Leonidasa – „to 
niesamowite wrażenie stąpać po ścieżkach uczonych i filozofów, słynnych ar-
tystów, poetów i wodzów starożytnej Hellady” dodaje Mariusz. Dech w pier-
siach mi zatkało, gdy ujrzałem cud natury – Meteorę i wzniesiony na górze 
klasztor – dodaje Karol; dla mnie najważniejsze były konwersacje w języku 
angielskim , który nieźle podszlifowałem- oznajmił Szymon.
 „Z niecierpliwością czekałam na wizytę na wyspie Reunion i pobyt u mo-
jej koleżanki  Sandiny, którą gościłam u siebie w domu podczas wizyty w Do-
brzejewicach we wrześniu, mówi Sandra uczennica II LO. Trochę obaw bu-
dził we mnie długi lot z Warszawy przez Paryż do Sainte Denis, ponad 14 
godzin, ale dałam radę. Ciekawość świata była większa niż strach”. 

 Wizytą w  Rumunii w  kwietniu uczniowie LO zakończą projekt Learn 
to Learn programu Comenius. W wyjazdach zagranicznych programu L2L 
wzięło udział 17 uczniów i 5 nauczycieli.
       Natomiast gimnazjaliści rozpoczynają współpracę w projekcie „No Ene-
mies Violence – Equal Rights (NEVER )” realizowanym w ramach programu 
Erasmus Plus w latach 2014-2017 ze szkołami z Czech, Słowacji, Portugalii, 
Włoch i Turcji. Ostatnio szkoła z Dobrzejewic gościła koordynatorów i  na-
uczycieli z wszystkich krajów partnerskich. Pierwsze spotkanie uczniów i na-
uczycieli odbyło się w dniach 22.02-01.03.2015r. w Portugalii, z Dobrzejewic 
udała się 7 osobowa grupa uczniów i nauczycieli. Następna wizyta w maju 
we Włoszech realizowana będzie przez zespół 8 osób; łącznie w wizytach 
uczestniczyć będzie 20 uczniów i 5 nauczycieli. Projekt  NEVER ma na celu 
budowanie wśród młodzieży z państw partnerskich  postawy otwartości i to-
lerancji dla różnic wynikających z kultury, religii, statusu majątkowego, nie-
pełnosprawności, płci, podeszłego wieku oraz przeciwdziałać uprzedzeniom 
i stereotypom.
 Realizacja programów Comenius i  Erasmus, dowodzi dużej aktywno-
ści  i umiejętności pozyskiwania środków z Brukseli i stwarzania możliwo-
ści doskonalenia umiejętności językowych i komunikacyjnych dla uczniów 
Gimnazjum i LO oraz nauczycieli, a także możliwość poznawania systemów 
szkolnych, kultury, zabytków krajów partnerskich, to także możliwość po-
dróżowania za unijne pieniądze na znaczne odległości.   
   Efektem zasadniczym i najważniejszym wymiany międzynarodowej w ra-
mach Comeniusa i Erasmusa + jest motywowanie wszystkich uczniów  oraz 
nauczycieli do doskonalenia komunikacji w języku angielskim, dodaje dyrek-
tor GiLO Janusz Iwański.



4 KURIER OBROWA5

Gimnazjum w Dobrzejewicach najlepsze w  Województwie!
 5 marca 2015 roku odbył się w sali sesyjnej Sejmiku Województwa finał 
XII Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Konkurs składał się 
z 3 etapów: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Do etapu finałowego 
zakwalifikowało się tylko  4 uczniów z całego Województwa Kujawsko - Po-
morskiego, w tym 3 uczennice z Gimnazjum w Dobrzejewicach - Ewelina 
Kwiatkowska, Martyna Oryl, Weronika Sławkowska, które zdobywając ty-
tuły laureata uzyskały zwolnienie z egzaminu gimnazjalnego z wos i historii.
Ze względu na największą liczbę laureatów, spośród wszystkich szkół bio-
rących udział w konkursie,  Gimnazjum w Dobrzejewicach otrzymało już 
5-ty raz z rzędu  nagrodę rzeczową, ufundowaną przez Przewodniczącego 
Sejmiku, która została wręczona Dyrektorowi Szkoły w dniu 30.03.2015 r. 
na Sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 Uczennicom i ich rodzicom  GRATULUJEMY SUKCESU!!!
 Do konkursu przygotowywała młodzież p. Agnieszka Koepke we 
współpracy z p. Anną Łuszczak.
 Jest to znakomity sukces szkoły w przeddzień 25 rocznicy uchwalenia 
Ustawy o Samorządzie Terytorialnym w dniu 8 marca 1990 r. i na 25-lecie 

Samorządu Gminnego. Poprzez udział w tym konkursie już 12-ty rok oraz 
tytuły 31 laureatów i 18 finalistów promujemy i przybliżamy młodzieży 
ideę samorządu terytorialnego oraz wdrażamy do aktywności i działania 
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego – zaznacza dyrektor Gimnazjum 
i LO w Dobrzejewicach Janusz Iwański. 

Śladami Janusza Korczaka

W marcowy chłodny poranek 13.03.2015 r. spod Szkoły Podstawo-
wej w Brzozówce wyruszyła niezwykła wyprawa do Warszawy. 

Uczestniczyli w niej nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice oraz na-
uczyciele wraz z p. Dyrektor Anną Koźlikowską. 
 Celem wycieczki  było poznanie miejsc związanych z życiem i działal-
nością  Janusza Korczaka - patrona naszej szkoły. Wyjazd to część reali-
zowanego w bieżącym roku szkolnym  projektu edukacyjno-wychowaw-
czego „Czas zatarł ślad - Janusz Korczak wzór wychowawcy i człowieka”.
 Spotkanie z Korczakiem rozpoczęliśmy przy ul. Jaktorowskiej 6, od 
krótkiej lekcji historii dotyczącej okoliczności powstania znajdującego się 
tu Domu Sierot, którego kierownikiem i wychowawcą był Janusz Korczak.
 Kolejnymi punktami na trasie zwiedzania był teren dawnego Getta, 
Szpital Bersonów i  Baumanów, miejsce ulubionych spacerów Starego 
Doktora – Ogród Saski, Pomnik Bohaterów Getta, Pomnik Janusza Kor-
czaka przed Pałacem Kultury oraz Umschlangplatz, z którego Henryk 
Godszmit z dziećmi z Sierocińca wyruszył w ostatnią podróż do Obozu 
Zagłady w Treblince.
 Pomimo niesprzyjającej pogody chłonęliśmy każdy szczegół dotyczą-
cy historii wielkiego pedagoga i autorytetu wychowawczego. Zwieńcze-
niem wyjazdu była wizyta w Domu Sierot nr 2, placówce istniejącej do 
dnia dzisiejszego. Dopiero tutaj „poczuliśmy” jak wyglądało codzienne 
życie wychowanków Janusza Korczaka oraz jego codzienna praca. 
 Atmosferę obrazują słowa Wojtka Lasoty, autora „Krótkiej opowieści 
o Domu Sierot Janusza Korczaka”, której i my staliśmy się odbiorcami:
 „Pośrodku sali ustawione są stoły, przy każdym z nich siedzi jeden do-
rosły i grupa dzieci. Zaraz przy wejściu widzę doktora Korczaka. Poznał 
mnie i wesoło ręką zamachał, a potem tak się wykrzywił do chłopca, któ-
ry siedział koło niego, aż mi się głupio zrobiło. Ale oni wszyscy strasznie 
się zaczęli śmiać, to i ja zacząłem.
- Każdy stół ma swój numer, my będziemy siedzieli przy trójce – Heniek 
pokazał ręką. Przywitałem się z dziećmi, które już były przy stole i zanim 
się obejrzałem, już jedno z nich przyniosło mi zupę.
- To dyżurny, będzie nosił posiłki i odnosił brudne talerze.
- A nie obleje kogo zupą? – zdziwiłem się.
- To nie takie łatwe, zobacz. I popatrzyłem. Na prawo od drzwi, którymi 
weszliśmy, była winda. Jedzenie przyjeżdżało nią z dołu, z kuchni. Tale-

rze dyżurni wystawiali na taką ladę nakrytą obrusem, stała blisko windy, 
a z niej nosili do stołów. Ale ci, którzy nieśli pełne talerze, szli między stołami, 
a ci, którzy znosili puste – pod ścianami, dlatego nie mieli jak się zderzyć!
To jeszcze nie koniec. Każdy mógł sobie wybrać wielkość porcji – jak był 
mało głodny to małą, średnio to średnią, a jak bardzo to dużą. Był tylko je-
den warunek – miał zjeść wszystko. Pokręciłem głową z podziwem. Jeszcze 
nigdy nie widziałem, żeby ktoś tak myślał i takie stosował sprytne  sposoby”.

 W podziękowaniu za bardzo życzliwe przyjęcie uczniowie zaśpiewali 
piosenkę „Stary Doktor”, zrobili pamiątkowe zdjęcia i z bagażem przeżyć 
wracaliśmy do swoich domów.

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk
Teresa Noworacka

http://www.rp.pl/artykul/915527.html?print=tak&p=0
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WIELKI SUKCES WERONIKI 

Uczennica klasy VIB Szkoły Podstawowej im mjra H. Sucharskiego 
w  Osieku n/Wisłą Weronika Nocny została podwójną laureatką 

w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym organizowanym przez Ku-
jawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Tytuł laureatki uzyskała z języka polskiego i języka angielskiego. 
Tytuł ten zwalnia Weronikę z  udziału w  sprawdzianie szóstoklasi-
sty oraz pozwala wybrać dowolne gimnazjum na terenie całego kraju.
Gratulujemy Weronice i Jej Rodzicom oraz Nauczycielom, z którymi pra-
cowała pani Anecie Kozłowskiej – Ciara (język polski) i panu Sławomirowi 
Chmielewskiemu (język angielski).

Wspomnienia o Emilianie  Wiszka – człowieku, który poświęcił swe życie nauce i edukacji
 Emilian Wiszka urodził się 1 grudnia 1940 w Żurawcach koło Toma-
szowa Lubelskiego. Był nauczycielem i badaczem historii.

 Pracę pedagogiczną rozpoczął w  Szkole Podstawowej w  Zabrostach  
Wielkich na Mazurach.  Po roku podjął pracę w Lubiczu jako nauczyciel 
geografii i zastępca kierownika szkoły.
1 września 1973 roku został dyrektorem Szkoły Podstawowej w Łążynie 
II i punktu filialnego w Zębowie. 
 Lokal szkolny w  Łążynie znajdował się w  pałacu, gdzie były bardzo 
trudne warunki do nauki. Dyrektor E. Wiszka był inicjatorem budowy no-
wego budynku szkolnego, który oddano do użytku w 1975 roku.   
 Kierował tą placówką do 1981 roku. Dalej pracował tu jako nauczyciel 
geografii i wychowania fizycznego aż do roku 1999.      
 Od połowy lat 90. XX w. był współpracownikiem Instytutu Historii 
i Archiwistyki, a następnie Katedry Stosunków Międzynarodowych UMK.
W 1962 ukończył Studium Nauczycielskie, w 1968 geografię w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, a w 2000 uzyskał stopień doktora na 
Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytecie Mikołaja Kopernika.

 Na początku lat 90. był inicjatorem odbudowy cmentarza żołnierzy 
ukraińskich zmarłych w latach 1920-1921 w obozie internowania w Alek-
sandrowie Kujawskim. Od tego czasu zajął się historią Ukraińców w Pol-
sce, poświęcając się z czasem pracy naukowej.

 Prowadził badania nad dziejami emigracji ukraińskiej w Polsce w la-
tach 1920-1939. Jest autorem monografii „Prasa emigracji ukraińskiej 
w Polsce 1920-1939” (Toruń 2001), jak również książki: „Emigracja ukra-
ińska w Polsce 1920-1939” (Toruń 2004).

 Jest autorem ponad stu artykułów naukowych, popularnonaukowych 
oraz recenzji opublikowanych w Polsce, Ukrainie, Francji i Wielkiej Bry-

tanii, współorganizatorem oraz uczestnikiem konferencji naukowych 
i kongresów w Polsce (m.in. w Toruniu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku) 
i Ukrainie (m. In. we Lwowie, Charkowie, Odessie, Łucku, Czerniowcach). 
Był również tłumaczem z języka ukraińskiego i rosyjskiego, oraz współre-
daktorem kilku wydawnictw naukowych w tym czasopisma toruńsko-ki-
jowskiego „Nad Wisłą i Dnieprem”.

 Zmarł 21 października 2014 roku w Toruniu.

 W tym roku szkolnym będziemy w naszej placówce obchodzić 40 – le-
cie powstania nowego budynku szkoły i 70 – lecie powstania szkoły a także 
10-lecie nadania imienia M. Kopernika. Już dziś wszystkich byłych nauczy-
cieli, absolwentów zapraszamy na uroczystość, która odbędzie się w II po-
łowie czerwca 2015 r.

 H. Affelt, M. Ziółkowska

LAUREATKI KONKURSÓW KURATORA
Z OBROWA

Jak co roku najzdolniejsi uczniowie Gimnazjum  nr 1 w Obrowie się-
gają po najwyższe laury w konkursach wiedzy Kujawsko – Pomor-

skiego Kuratora Oświaty. W tym roku w tych prestiżowych konkursach 
tytuły laureatek zdobyły: Agnieszka Melerska z geografii, Dominika 
Buławska z historii i Paulina Wysakowska z biologii. Wszystkie nasze 
laureatki osiągnęły najwyższe laury z wynikami zbliżonymi do 100% 
ideału. 
 Dyrekcja szkoły i społeczność szkolna jest dumna z sukcesów 
uczennic i szkoły.
       Artur Affelt
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XXIX Wystawa gołębi rasowych
i drobnego inwentarza w Dobrzejewicach

 W  dniach 17-18 stycznia 2015 roku na hali sportowej ZS w  Dobrzeje-
wicach odbyła się XXIX wystawa gołębi rasowych i  drobnego inwentarza. 
Organizatorem wystawy było Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych 
w Toruniu z siedzibą w Wielkiej Nieszawce. Patronat nad wystawą objęli: Wójt 
Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Wójt Gminy Lubicz Marek Olszewski, 
Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki,  Wójt Gminy Wielka Nieszawka Kazi-
mierz Kaczmarek, a także Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk oraz 
dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach Janusz Iwański. 
 W wystawie udział wzięło ponad pięćdziesięciu wystawców z całego woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego oraz województw ościennych. Pokazano 550 
szt. gołębi ozdobnych, 60 kur różnych ras oraz przepiórki, króliki i świnki mor-
skie. Zaprezentowano również nową rasę kur (Tęczanka), której rejestrację za-
początkował już na Krajowej Wystawie Gołębi i Drobiu Ozdobnego tego roku 
w Kielcach Leszek Juraszek. 
 Dla mieszkańców Dobrzejewic jak i miejscowości ościennych wystawa go-
łębi rasowych to niesamowite wydarzenie, a pomoc i akceptacja wystawy przez 
wójta Andrzeja Wieczyńskiego oraz dyrektora ZS w  Dobrzejewicach Janusza 
Iwańskiego była niewymierna.  
 Po ocenie sędziowskiej, nastąpiło wręczenie pucharów i innych upominków 
dla zwycięzców poszczególnych ras, następnie podsumowano wystawę oraz 
wręczono symboliczne pamiątki.

Finał konkursu „Wyloguj się do życia, a robi się to TAK!”
 12 tysięcy złotych dostaną młodzi ludzie z Gimnazjum nr 1 w Obrowie 
i V Liceum z Lublina. Ich projekty zwyciężyły w ogólnopolskim konkursie na 
najlepszy pomysł na aktywność poza Internetem w ramach kampanii „Wylo-
guj się do życia, a robi się to TAK!”.
 Prac przysłanych na konkurs było tak dużo, że jury musiało podzielić obrady 
na dwa etapy. Zdecydowano, że cześć projektów zostanie także wyróżniona. 
 W końcu, po długich i burzliwych obradach, czterech jurorów zdecydowało, 
że główną nagrodę otrzyma projekt „Akademia międzypokoleniowa” gimnazja-
listów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie. 
- Ciekawy pomysł na zaangażowanie seniorów. Działanie międzypokoleniowe, 
w którym obie strony mają korzyści: starsi ludzie czują się potrzebni, a młodzi 
mogą korzystać z doświadczenia i mądrości starszych. Projekt oddaje założenia 
kampanii, służy podtrzymaniu więzi społecznych i rodzinnych. Start’ up prze-
myślanie skosztorysowany  –  skomentowała projekt Tatiana Mindewicz-Puacz.
 Inicjatywa polegająca na zorganizowaniu pięciu typów zajęć (wokalne, spor-
towe, taneczne, plastyczne, kulinarne)  skierowana jest do grup składających się 
z młodzieży i osób z miejscowego Klubu Seniora w Obrowie. Seniorzy podzielą 
się swoim doświadczeniem, a my młodzi - nauczymy ich jak robić zdjęcia apara-
tem cyfrowym, kręcić filmy i jak je zamieścić w Internecie. Pokażemy, jakiej mu-
zyki słuchamy. Razem będziemy śpiewać, tańczyć, malować, ćwiczyć, gotować.”
 Teraz zwycięzców czeka mnóstwo pracy, bo zgodnie z regulaminem konkur-

su muszą swoje pomysły urzeczywistnić, zachęcając rówieśników do aktywności 
poza Internetem. Projekt musi trwać, co najmniej miesiąc, rozpocząć się po 
1 kwietnia 2015 roku i zakończyć do 15 czerwca 2015.
 Kampania pokazuje zagrożenia wynikające z nadmiernego, niekontrolowa-
nego korzystania z sieci. Jednocześnie zachęca do szukania sposobów na zacho-
wanie równowagi, łączenia aktywność w życiu z atrakcjami dostarczanymi przez 
świat wirtualny. Realizowana jest przez Fundację Innowacyjnych Rozwiązań Spo-
łecznych i Terapeutycznych – FIRST. Więcej informacji na www.wylogujsie.org.

                                      Przemysław  Piotrowski
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Konwent wójtów w Obrowie
  23 stycznia 2015 r. w Zajeździe Rytkówka w Obrowie odbyło się pierw-
sze w  nowej kadencji posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  W spotkaniu udział wzięli: marszałek województwa kujawsko-pomorskie-
go Piotr Całbecki, przewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomor-
skiego Ryszard Bober, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Bartosz Szymański, 
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Janusz Ostapiuk, dyrektor 
Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 
– Rafał Pietrucień, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Elżbieta Siemiątkowska oraz głów-
ny specjalista Wojciech Kuraś, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych 
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – Krystyna Żejmo-Wysocka, dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódz-
kiego – Dorota Hass, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 
w Toruniu - Dorota Wróblewska, Zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego 
w Bydgoszczy – Barbara Ptaszyńska, Starosta Toruński Mirosław Graczyk, 
przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Zakrzewski, radna Rady Powiatu 
Mirosława Kłosińska i członek Zarządu Rady Powiatu Mirosław Nawrotek, 
a także przewodniczący Rady Gminy Obrowo Krzysztof Michalski wraz z za-
stępcami: Romanem Skórskim i Bogdanem Sadowskim oraz radnymi Rady 
Gminy Obrowo: Andrzejem Wierzbickim i Wiesławem Popławskim. 
Wszystkich zebranych przywitała Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich.

- Reprezentujący wieś samorządowcy są ważnymi partnerami samorządu 
województwa w realizacji wielu regionalnych polityk, w tym szczególnie tych 
odnoszących się do rozwoju obszarów pozamiejskich. Cenimy sobie ich głos, 
wsłuchujemy się w ich postulaty i oczekiwania. Konwent Wójtów jest ważnym 
forum artykułowania tych oczekiwań, dlatego zależy nam na dobrych relacjach 
– podkreślił marszałek Piotr Całbecki.   

  Podczas posiedzenia konwentu, gremium wybrało nowego przewodni-
czącego i nowe prezydium na czteroletnią kadencję. Przewodniczącym zo-
stał wójt gminy Cekcyn Jacek Brygman, zastępcą został wójt gminy Wielgie 
Tadeusz Wiewiórski, sekretarzem – wójt gminy Inowrocław Tadeusz Kac-
przak, a jednym z sześciorga członków prezydium został wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński. 

  W czasie obrad konwentu, włodarz gminy Obrowo przedstawił prezentację 
dotyczącą obrowskiej gminy. Następnie nastąpiła debata na temat problemów 
związanych z finansowaniem opieki społecznej oraz na temat zadań samorzą-
dów dotyczących pasażerskiego transportu publicznego, w kontekście przy-
jętego przez sejmik we wrześniu 2014 „Planu zrównoważonego rozwoju pu-
blicznego transportu zbiorowego dla województwa kujawsko-pomorskiego”. 
  Warto podkreślić, że powołany w  2007 roku Konwent Wójtów Gmin 
Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest gremium samorządo-
wym powołanym do wypracowywania wspólnych stanowisk w kluczowych 
dla gmin wiejskich naszego regionu kwestiach.    

Marzena Słupczewska
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Za wypalanie nieużytków, traw i wszelkich materiałów, poza specjalną spalarnią, odpa-
dów grożą kary zgodnie z Kodeksem Wykroczeń art. 82 §1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 
„kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie, utrud-
nianie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji (…) podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany”.
Wbrew potocznemu przekonaniu, wypalanie roślinności nie prowadzi do polepszenia żyzno-
ści gleby, lecz pogłębia jej degradację. Podczas pożaru giną najważniejsze organizmy utrzymu-
jące żyzność ziemi.
Każde niepotrzebne pozostałości roślinne (liście itp.) można dostarczać na Punkt Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dobrzejewicach zupełnie za dar-
mo, dzięki czemu chronimy środowisko i dbamy o bezpieczeństwo Naszej Małej Ojczyzny.

     Sławomir Lewandowski

Uwaga!
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 Na terenie gminy Obrowo i gminy Lubicz powstała Fundacja TRY-
BIK, która jest organizacją pozarządową, działającą charytatywnie.
 Główny jej cel to integrowanie społeczności do aktywnego działania na 
rzecz  środowiska lokalnego w celu poprawy jakości życia oraz pełniejsze 
zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy poprzez stwarza-
nie im możliwości uczestnictwa w życiu publicznym.
Chcielibyśmy, żeby Fundacja TRYBIK była oparciem dla osób potrzebują-
cych pomocy w różnych dziedzinach życia i trafiła tam, gdzie jest potrzeb-
na. Chętnie pomożemy i wesprzemy:

- urzędy, instytucje i organizacje  ukierunkowane są na działania społeczne 
i pomoc drugiej osobie,
- osoby starsze, którym ciężko jest dotrzeć do lekarza, urzędu lub sklepu,
- osoby borykające się z trudami dnia codziennego,
- osoby potrzebujące wsparcia w swoich działaniach i dążeniu do celu,

- osoby z nadmiarem wolnego czasu, który będą mogły spędzić podczas 
ciekawych spotkań, rozmów z innymi osobami i zajęć kreatywnych,
- dzieci i młodzież w organizacji wolnego czasu, wycieczek, pomocy w nauce,

 Fundacja TRYBIK nie prowadzi działalności gospodarczej, jej ma-
jątek stanowi fundusz  założycielski przekazany przez fundatorki. 
W związku z tym liczymy na współpracę z instytucjami i wolontariusza-
mi chętnymi do dzielenia się swoim czasem, wiedzą i doświadczeniem.

Pragniemy, aby wytyczony cel, wyrażony słowami wcielił się w życie, bo

„Słowa dają nadzieję, czyny – pewność”
 a „Dobro to nie jest wiedza, to jest czyn”

Fundatorki:
Anna Kryger-Kulasińska
Barbara Mońko-Juraszek

DOBRO JEST NIEZNISZCZALNE

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych
Od 1 marca 2015 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2015 r. podlegają podwyższeniu – zgodnie z art. 
6 i 7 ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1682) – wskaźnikiem waloryzacyjnym (wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wynoszącym 100,68%, nie mniej niż o kwotę 36 zł. 

Oznacza to, że jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 36 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 36 zł do kwoty świadcze-
nia przysługującej w dniu 28 lutego 2015 r.

Od 1 marca 2015 r. kwota najniższej emerytury pracowniczej wzrośnie o 36 zł i wyniesie 880 zł 45 gr miesięcznie (brutto). W związku z tym 
od 1 marca 2015 r. wysokość rolniczej emerytury podstawowej wyniesie również 880 zł 45 gr. W konsekwencji od dnia 1 marca 2015 r. zostały 
podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne – wypłacane na dzień 28 lutego 2015 r. 

Od 1 marca 2015 r. wysokość renty socjalnej wynosi 739 zł 58 gr. Łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej od 1 marca 2015 r. nie 
może przekroczyć kwoty 1.760 zł 90 gr (przy czym rentę socjalną można maksymalnie obniżyć do 88 zł 05 gr). Od tak ustalonej kwoty zostanie 
potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. 

 Od 1 marca 2015 r. wzrastają kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: 
·         dodatek pielęgnacyjny – 208 zł 17 gr,
·         dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 312 zł 26 gr,
·         dodatek za tajne nauczanie – 208 zł 17 gr,
·         dodatek kompensacyjny – 31 zł 23 gr, 
·         dodatek dla sieroty zupełnej – 391 zł 26 gr. 

Od tej daty wzrasta do kwoty 208 zł 17 gr wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Od 1 marca 2015 r. wzrasta również wysokość 
ryczałtu energetycznego do kwoty 165 zł 88 gr miesięcznie.  
W związku ze zmianą emerytury podstawowej od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.521 zł 80 gr zasiłek macierzyński, który przysługuje w wysoko-
ści czterokrotnej emerytury podstawowej.

 Od 1 marca 2015 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł. Bez zmian pozostaje również kwota zasiłku chorobowego, która wynosi 10 
zł za  1 dzień czasowej niezdolności do pracy.

Prezes GUS ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie miesięczne w IV kwartale 2014 r. wyniosło 3.942 zł 67 gr. W związku z podaną przez Prezesa 
GUS kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i renci-
stów. I tak od 1 marca  2015 r. kwoty te  wynoszą:
·         70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2.759 zł 90 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 
·         130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5.125 zł 50 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty),
·         przychody między kwotą 2.759 zł 90 gr a 5.125 zł 50 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 561 zł 70 gr; w 
przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 477 zł 47 gr. 

W przypadku emerytów, którzy ukończyli wiek emerytalny określony w art. 19 ust. 1a i 1b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie stosuje 
się zasad zawieszania lub zmniejszania emerytur, bez względu na kwotę dodatkowych przychodów przez nich osiąganych. W przypadku osiągania 
przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zmniejszeniu lub zawieszeniu podlega część uzupełniająca 
rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych rolniczych.
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FENIKS OBROWO ROZWIJA SPORTOWE SKRZYDŁA
 7 marca 2015 r. piłkarze z roczników 2004 i 2005 brali udział w Halowym 
Turnieju Piłki Nożnej Orlików o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta Do-
brzynia nad Wisłą.
 Do zawodów zgłosiło się osiem drużyn. Turniej podzielono na dwie fazy. 
W pierwszej części, drużyny zagrały w dwóch grupach w systemie każdy z 
każdym, zgodnie z losowaniem. Serie meczów wyłoniły klasyfikację. Druży-
ny z miejsc 1. i 2. awansowały do rozgrywek o miejsca 1-4, a zespoły z miejsc 
3. i 4. rozgrywały mecze o miejsca 5-8. Faza finałowa również była rozgrywa-
na systemem każdy z każdym.

Do rozgrywek zgłoszone zostały dwie drużyny z gminy Obrowo:

 Feniks Obrowo I w składzie: Jakub Cieślak, Szymon Chenc, Kac-
per Chojnacki, Igor Dulkiewicz, Adam Jopp, Jakub Karpiński, Bartosz 
Lorenc, Tomasz Majchrzak, Dawid Mądrzejewski, Kacper Serymoch

oraz Feniks Obrowo II: Justin De Frankrijker, Nikodem Kozak, Jakub Madej, 
Antoni Motyka, Franciszek Motyka, Kamil Nowatka, Jakub Szulc, Filip Wi-
śniewski, Zakierski Oliwier.

Feniks I w młodszym składzie (głównie rocznik 2005) zajął VIII miejsce, 
kończąc rozgrywki bez żadnego zwycięstwa, chociaż nie można było od-
mówić chłopcom waleczności i piłkarskiego zacięcia. Zebrali oni cenne do-
świadczenie, które w przyszłych turniejach będzie procentowało.

Drużyna Feniksa II stawiła większy opór przeciwnikom. Pierwszą rundę Fe-
niks zakończył wygraną odnosząc dwa zwycięstwa i remis. W drugiej części 
odbyły się mecze ścisłej czołówki turnieju. Nasi wygrali z drużyną Skrwy 
Skrwilno 1:0, przegrali z Dwunastką Włocławek 0:1 oraz zremisowali 0:0 

z liderem drugiej grupy PAF Płońsk. Ostatecznie Feniks Obrowo II zajął 
trzecie miejsce w całym turnieju.

Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, zaś zawodnicy trzech najlep-
szych drużyn otrzymali dodatkowo pamiątkowe medale.

Indywidualnie wyróżniony został także Franek Motyka, który został naj-
lepszym bramkarzem całego turnieju!!!

Dziękuję wszystkim chłopcom za zaangażowanie i walkę do końca. 

Podziękowania również dla Urzędu Gminy Obrowo - Pana Wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego i Pani Sekretarz Mirosławy Kłosińskiej za zapewnienie nam 
transportu na w/w turniej.

Trener – Jacek Makowski

Sukcesy Sportowe Gimnazjalistów z Obrowa
 Uczniowie Gimnazjum nr1 w  Obrowie od początku roku szkolnego 
2014/2015 regularnie plasują się w czołówce zawodów o Mistrzostwo Po-
wiatu Toruńskiego. W październiku 2014 r. zwyciężyli w rywalizacji szta-
fetowych biegów przełajowych, następnie w  listopadzie zostali Mistrzami 
Powiatu Toruńskiego w  unihokeju, reprezentując naszą gminę i  powiat  
zajęli III miejsce w  półfinale wojewódzkim rozgrywanym w  Toruniu. 
 Początek roku 2015 przyniósł kolejny sukces w postaci III miejsca w piłce 
siatkowej. Luty należał do tenisa stołowego. Nasi gimnazjaliści, Patryk Wrze-
śniewski i Michał Myszkowski, zajęli I miejsce w drużynowym tenisie stoło-
wym. Patryk Wrześniewski okazał się również najlepszy w indywidualnych 
rozgrywkach, zostając mistrzem powiatu. Listę osiągnięć dopełnia marcowy 
udział w finale rozgrywek o mistrzostwo Powiatu Toruńskiego w piłkę ko-
szykową, gdzie zajęliśmy II miejsce, ulegając nieznacznie drużynie z Turzna. 
 Cykl rywalizacji sportowej gimnazjów zakończą zawody lekkoatletyczne. 
Życzymy kolejnych sukcesów!

Krzysztof Lerch
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Relacja z bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej
„Domu Kombatanta” w Dobrzejewicach

W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach zamieszkują 62 oso-
by w podeszłym wieku, w tym 48 kobiet i 14 mężczyzn. Najstarszy 

mieszkaniec w 2014 r. miał 93 lata, a średnia wieku to 82 lata. 15 osób po-
siada uprawnienia kombatanckie.

W ramach podnoszenia i utrzymywania standardu usług oraz estetyki 
Domu w 2014 r. podjęto następujące działania:

•	 zmodernizowano system przyzywowy z przestarzałego kablowego na 
radiowy,

•	 zainstalowano system monitoringu wizyjnego z rejestracją obrazu we-
wnątrz i zewnątrz obiektu,

•	 zamontowano klimatyzację w 6 pomieszczeniach, w tym w terapii za-
jęciowej,  

•	 dla podniesienia komfortu osób leżących, jak i usprawnienia opieki 
nad nimi doposażono Dom w łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne,  
stoliki przyłóżkowe, 2 specjalistyczne wózki inwalidzkie oraz rower 
treningowy, usprawniający mięśnie kończyn dolnych i poprawiający 
funkcjonowanie układu krążenia,  

•	 zakupiono 3 lampy owadobójcze do kuchni i stołówki,
•	 doposażono Dom w telewizory, firany, obrusy, pościel bawełnianą, 

prześcieradła, ręczniki,
•	 zakupiono odkurzacz do sprzątania liści i odśnieżarkę,
•	 w grudniu 2014 r.  przebudowano system ogrzewania budynku i pod-

grzewania ciepłej wody użytkowej przez wykorzystanie energii geo-
termalnej. Zadanie sfinansowano ze środków RPO,

•	 w 2014 r. zorganizowano mieszkańcom 146 wyjazdów do Torunia 
do lekarzy specjalistów. W porównaniu do lat poprzednich nastąpiło 
znaczne rozszerzenie zakresu specjalności lekarzy udzielających po-
rad medycznych naszym mieszkańcom.

 W celu podniesienia aktywizacji mieszkańców w 2014 r. zorganizowa-
no różnego rodzaju spotkania i imprezy okolicznościowe  organizowane 
na terenie Domu i poza nim.

Mieszkańcy DPS w Dobrzejewicach chętnie angażowali się i czynnie 
uczestniczyli w takich imprezach okolicznościowych jak np.

Ognisko – pieczenie kiełbasek i ziemniaków na terenie zielonym Domu

Wystawa prac Wielkanocnych przygotowywanych przez mieszkańców
Domu w ramach zajęć terapeutycznych

Uroczysta Wieczerza Wigilijna
w „Domu Kombatanta”

Ze spotkań organizowanych poza terenem Domu wymienić można m. in.:

Spotkanie w pizzerii Wycieczka do Ciechocinka

 Udział w spotkaniach, imprezach okolicznościowych dał moż-
liwość mieszkańcom Domu zintegrowania się z innymi osobami 
w podeszłym wieku, otwarcia się na drugiego człowieka oraz do-
strzeżenia faktu, że każdy człowiek boryka się z problemami dnia 
codziennego.
W pierwszym kwartale 2015 r. zrealizowane zostały imprezy dla 
mieszkańców Domu oraz gości z Domów powiatu toruńskiego 
tj.: zabawa karnawałowa, „tłusty czwartek w kinie”, Dzień Kobiet, 
Rekolekcje, warsztaty PISANEK, warsztaty PALM WIELKA-
NOCNYCH, wystawa rękodzieła - prac mieszkańców o tematy-
ce wielkanocnej, dodaje Maria Wolska Dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Dobrzejewicach.
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Medale od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
za długoletnie pożycie małżeńskie wręczone

1. Państwo Stanisława i Leszek Michalscy z Obrowa
Ślub zawierali 26.09.1964 r. w Dobrzejewicach
p. Michalscy doczekali się: 3 córek, 5 wnucząt 

2. Państwo Krystyna i Gerard Rumińscy z Osieka nad Wisłą 
Ślub zawierali 26.09.1964 r. w Złotorii                                       
p. Rumińscy doczekali się: 2 córek, 5 wnucząt        

3. Państwo Barbara i Wojciech Kalinowscy z Osieka nad Wisłą
Ślub zawierali 12.12.1964 r. w Dobrzejewicach 
p. Kalinowscy doczekali się: 3 synów, 5 wnucząt  

     Małgorzata Gerus
            Kierownik USC w Obrowie

 10 lutego 2015 r. trzy małżeństwa z Gminy Obrowo otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przekroczyli magiczną liczbę 50 lat 
wspólnego życia. Mogą być przykładem dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że spędzenie życia razem jest w dzisiejszych czasach niemożliwe. 

Na zdjęciu wójt Andrzej Wieczyński oraz Państwo Barbara
i Wojciech Kalinowscy z Osieka nad Wisłą

Na zdjęciu wójt Andrzej Wieczyński oraz Państwo Stanisława
i Leszek Michalscy z Obrowa

Państwo Rumińscy z rodziną i wójtem

Państwo Michalscy z rodziną i wójtem

Państwo Kalinowscy z rodziną i wójtem

Na zdjęciu wójt Andrzej Wieczyński oraz Państwo Krystyna i Gerard 
Rumińscy z Osieka nad Wisłą
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W gminie Obrowo wybrano sołtysów i rady sołeckie na lata 2015 – 2019
Od 4 do 23 lutego br. w 21 sołectwach gminy odbyły się zebrania, na których m. in. wybierano nowych przedstawicieli społeczności lokal-
nej. Poniżej prezentujemy wybór mieszkańców w poszczególnych sołectwach.

1. Sołectwo Bartoszewo
Sołtys – Wiesław Raciniewski – lat 59, żonaty (syn 
i córka), wykształcenie zawodowe, lubi przebywać na 
łonie natury, spacerować i jeździć na rowerze. Kaden-
cja III, tel. kontaktowy: (56) 477-56-80.

Skład Rady Sołeckiej: Krystyna Celmer, Tomasz Wi-
niarski, Arkadiusz Kozakiewicz.
Skład Komisji Rewizyjnej – Krzysztof Jurkiewicz, 
Sławomir Krasiński, Stanisław Celmer.

2. Sołectwo Brzozówka
Sołtys – Agnieszka Kowalska – lat 34, mężatka 
(dwóch synów), wykształcenie zawodowe, lubi sport 
i dobrą książkę.
Kadencja I, tel. kontaktowy: 691-251-739.

Skład Rady Sołeckiej: Katarzyna Chojnacka, Dorota 
Sadecka, Wojciech Kuna, Marek Rogoziński.
Skład Komisji Rewizyjnej: Paulina Falkowska, Tere-
sa Balina, Jan Zając.

3. Sołectwo Dobrzejewice
Sołtys – Jolanta Sadowska – lat 43, wdowa (syn, dwie 
córki), wykształcenie wyższe, lubi kino, dobrą książkę 
i muzykę.
Kadencja III, tel. kontaktowy: 512-966-847.

Skład Rady Sołeckiej: Tomasz Drzewiecki, Michał 
Ramlau, Bartosz Zduński, Barbara Sławkowska.
Skład Komisji Rewizyjnej: Tomasz Grzeszkiewicz, 
Paweł Drzewiecki, Wiesława Lewin.

4. Sołectwo Dzikowo
Sołtys – Agnieszka Łapicka – lat 35, mężatka (dwie 
córki), wykształcenie  średnie ogólnokształcące, lubi 
sport i dobrą książkę.
Kadencja I, tel. kontaktowy: 665-100-211.

Skład Rady Sołeckiej: Jadwiga Zarębska, Beata Fi-
dos, Brygida Szkutnik, Edyta Lisińska.
Skład Komisji Rewizyjnej: Tomasz Lubiński, 
Krzysztof Kalinowski, Dariusz Dyl.

5. Sołectwo Głogowo
Sołtys – Bogdan Sadowski – lat 74, wdowiec (dwo-
je dzieci), wykształcenie zawodowe, lubi uprawiać kwiaty.
Kadencja V, tel. kontaktowy: (56) 678-69-31. 
Skład Rady Sołeckiej: Daniela Korpalska, Monika 
Kusiorska, Jan Jeżewski, Bernadetta Szcześniewicz, 
Jacek Szarszewski.
Skład Komisji Rewizyjnej: Marzena Smolińska, 
Hanna Zakrzewska, Agnieszka Koprowska.

6. Sołectwo Kawęczyn
Sołtys – Jadwiga Politowska – lat 73, wdowa (trzech 
synów), wykształcenie wyższe, lubi muzykę, czytanie 
książek, pracę w ogrodzie kwiatowym.
Kadencja IV, tel. kontaktowy: (56) 610-90-36.

Skład Rady Sołeckiej: Krystyna Witkowska, Wiolet-
ta Suchocka, Mirosława Bejger, Janusz Lewandowski.
Skład Komisji Rewizyjnej: Kazimierz Bogdalski, 
Marcin Lewandowski, Janusz Politowski.

7. Sołectwo Kazimierzewo
Sołtys – Sławomir Duszkiewicz – lat 38, żonaty (syn 
i dwie córki), wykształcenie średnie, lubi dobry film.
Kadencja I, tel. kontaktowy: (56) 674-69-46.

Skład Rady Sołeckiej: Janina Jędrzejewska, Piotr Ry-
gielski, Marcin Siekierski, Bożena Gawarkiewicz, Jerzy 
Cymer
Komisji Rewizyjnej: nie powołano.

8. Sołectwo Łążyn II
Sołtys – Zenon Zieliński – lat 63, żonaty (córka i dwóch 
synów), wykształcenie średnie, lubi piłkę siatkową, tu-
rystykę.
Kadencja IV, tel. kontaktowy: (56) 674-69-22.

Skład Rady Sołeckiej: Zdzisław Lewandowski, Roma-
na Stankiewicz, Ryszard Jabłoński, Dorota Falkowska.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Barbara Kłosińska, Sylwia 
Urbańska, Anna Bartkowska.

9. Sołectwo Łążynek
Sołtys – Jan Marcinkowski – lat 64, żonaty (syn), wy-
kształcenie zawodowe rolnicze, lubi żużel i rozwiązywa-
nie krzyżówek.
Kadencja I, tel. kontaktowy: (56) 674-68-66.

Skład Rady Sołeckiej: Sławomir Lesiński, Elżbieta Jur-
kiewicz, Barbara Marcinkowska.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Sylwia Lemańska - Gerc, 
Marek Lesiński, Dariusz Żuchowski.

10. Sołectwo Obory
Sołtys – Henryk Wojnowski – lat 64, żonaty (dwie cór-
ki), wykształcenie:  zawodowe, lubi ogród, motoryzację, 
wędkarstwo oraz pracę na działce.
Kadencja II,  tel. kontaktowy: (56) 648-97-64.

Skład Rady Sołeckiej: Jaromir Wróblewski, Lucyna 
Walczyk, Teresa Maresz.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Łukasz Stogowski, Arka-
diusz Gajda, Natasza Kaczmarek.

11. Sołectwo Obrowo
Sołtys – Piotr Wojtylewski – lat 30, kawaler, wykształce-
nie średnie techniczne, lubi piłkę siatkową.
Kadencja I, tel. kontaktowy: 698-510-718.

Skład Rady Sołeckiej: Dorota Zażycka, Maria Zejfert, 
Roman Stolarski, Marek Mazurek, Joanna Myszkowska.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Henryk Becmer, Adam Kar-
czewski, Teresa Kacprzak.

12. Sołectwo Osiek nad Wisłą
Sołtys – Tomasz Wieczyński – lat 30, żonaty (córka), 
wykształcenie średnie, lubi sport, działalność społeczną, 
pasjonuje się hodowlą gołębi pocztowych. 
Kadencja I, tel. kontaktowy: 509-520-189.

Skład Rady Sołeckiej: Krzysztof Balewski, Jacek Meler-
ski, Joanna Cymer, Marzena Słupczewska.
Skład Komisji Rewizyjnej: Patrycja Bezrudczyk, 
Edward Żurek, Blanka Załęcka.
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13. Sołectwo Silno
Sołtys – Sylwia Lisińka – lat 40, mężatka (trzech sy-
nów i córka), wykształcenie średnie ogólnokształcące, 
lubi ogród, dobrą książkę i turystykę rowerową.
Kadencja IV, tel. kontaktowy: (56) 648-96-71.

Skład Rady Sołeckiej: Małgorzata Grobelniak, Ja-
rosław Buławski, Ewa Daniel, Bożena Malanowska, 
Anna Lewandowska.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Alicja Popławska, Hanna 
Michalska, Irena Durmowicz.

14. Sołectwo Sąsieczno
Sołtys – Adam Podlaszewski – lat 60, żonaty (córka 
i syn), wykształcenie podstawowe, lubi wędkarstwo.
Kadencja V, tel. kontaktowy: (56) 674-64-65.

Skład Rady Sołeckiej: Barbara Bejgier, Małgorzata 
Rafacz, Jakub Paluszkiewicz, Renata Szczerbiak – Ko-
walska, Piotr Siemiątkowski.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Irena Szymecka, Stefan 
Rygielski, Krzysztof Sarniak.

15. Sołectwo Skrzypkowo
Sołtys – Kazimierz Sajnóg – lat 55, żonaty (trzy cór-
ki), wykształcenie średnie, lubi teatr, pracę społeczną.
Kadencja VI, tel. kontaktowy: (56) 678-61-08.

Skład Rady Sołeckiej: Zbigniew Maćkiewicz, Jaro-
sław Gęsicki, Wioletta Rutkowska, Zbigniew Podla-
szewski.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Janusz Pietruszewski, 
Marek Konczalski, Roman Wenderlich.

16. Sołectwo Smogorzewiec
Sołtys – Jolanta Dulkiewicz – lat 36, panna, wy-
kształcenie średnie techniczne, lubi sport, dobrą 
książkę, muzykę i aktywny tryb życia.
Kadencja I, tel. kontaktowy: 533-899-977.

Skład Rady Sołeckiej: Agnieszka Jaskuła, Aneta Ma-
rendowska, Grażyna Dulkiewicz.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Grzegorz Nakierski, Ka-
tarzyna Marendowska, Waldemar Krajewski.

17. Sołectwo Stajenczynki 
Sołtys – Marzenna Niemczewska – lat 49, mężatka 
(córka), wykształcenie średnie, lubi grę w golfa, do-
brą książkę i wycieczki krajoznawcze.
Kadencja I, tel. kontaktowy: 881-622-114.
Skład Rady Sołeckiej: Roman Guz, Radosław Mać-
kiewicz, Jacek Cichocki.
Skład  Komisji Rewizyjnej: Andrzej Wójcik, Beata 
Cichocka, Grażyna Pawletko.

18. Sołectwo Szembekowo
Sołtys – Wojciech Witkowski – lat 49, żonaty (cór-
ka i dwóch synów), wykształcenie zawodowe, lubi turystykę.
Kadencja VII, tel. kontaktowy: 885-803-426.

Skład Rady Sołeckiej: Zofia Jurkiewicz, Tadeusz Krupa, 
Jolanta Pakulska.
Komisji Rewizyjnej: nie powołano.

19. Sołectwo Zawały
Sołtys – Alicja Tarkowska – lat 34, zamężna (trzech 
synów), wykształcenie wyższe, lubi podróże i fotografię.
Kadencja II, tel. kontaktowy: 608-525-412.
Skład Rady Sołeckiej: Maria Kawczyńska, Roman 
Paurowski, Janusz Kowalski, Patrycja Domagalska, Julia 
Lewandowska.
Skład Komisji Rewizyjnej: Tomasz Domagalski, To-
masz Paurowski, Nass Lidia.

20. Sołectwo Zębowo
Sołtys – Stanisław Strzelecki – lat 62, żonaty (syn i cór-
ka), wykształcenie podstawowe, lubi motoryzację i sport.
Kadencja IV, tel. kontaktowy: (56) 674-69-13.
Skład Rady Sołeckiej: Bartosz Burak, Małgorzata Prze-
więźlikowska, Anna Łańcucka, Sambor Filarski.
Skład Komisji Rewizyjnej: Piotr Sobieraj, Andrzej Ru-
miński, Anna Strzelecka.

21. Sołectwo  Zębówiec
Sołtys – Stanisław Lewandowski – lat 65, żonaty (dwie 
córki), wykształcenie zawodowe, lubi pracę na działce.
Kadencja II, tel. kontaktowy: 608-735-534.
Skład Rady Sołeckiej: Paweł Madej, Krzysztof Ziółkow-
ski, Monika Gawrońska.
Skład Komisji Rewizyjnej: Agnieszka Ott, Małgorzata 
Dąbrowska, Stanisław Ziółkowski.

Ferie zimowe w Zawałach
  Tegoroczne ferie zimowe dla dzieci i  młodzieży 
z Zawał zorganizowane zostały z funduszu Rady So-
łeckiej w Zawałach właśnie. Na dzieci czekały zarów-
no zajęcia w remizie OSP jak i w plenerze. Podczas 
warsztatów plastycznych mogliśmy wykonać serca 
z wikliny papierowej, a w jedną z sobót zawitało do 
kino obwoźne.
 Dzięki pomocy wójta Andrzeja Wieczyńskiego dzie-
ci mogły skorzystać z darmowego dojazdu do Toru-
nia. W  grodzie Kopernika dzieci z  Zawał mile spę-
dzały wolny czas w Kinderku i Kinder Parku, a także 
w Młynie Wiedzy oraz na lodowisku TOR – TOR.
   Wszystkie te atrakcje nie odbyłyby się gdyby nie 
dodatkowa pomoc finansowa radnych powiatowych: 
Mirosławy Kłosińskiej i  Tomasza Zakrzewskiego, 
którzy ufundowali bilety wstępu dla dzieci oraz  nie-
zawodnej pomocy rodziców, dbających o zorganizo-
wanie atrakcji dla swych pociech.
   Alicja Tarkowska
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Konkurs plastyczny „Wielkanocne inspiracje”
 W  Gminnym Ośrodku Kultury w  Obrowie odbył konkurs plastyczny  
„Wielkanocne inspiracje”, który przeznaczony był dzieci do lat 6 oraz uczniów 
szkół podstawowych klas I-VI.
Na konkurs wpłynęły 72 prace plastyczne z  6 Szkół  Podstawowych i przed-
szkoli z terenu gminy Obrowo.
Celem konkursu było:
•	 kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych 
•	 rozwijanie talentu artystycznego oraz wrażliwości estetycznej dzieci
Jury oceniało wszystkie prace według następujących kryteriów:
•	 samodzielność wykonania
•	 oryginalność pomysłu
•	 stopnień trudność ( odpowiedni do wieku autora pracy)
Dnia 24 marca 2015 roku spośród wszystkich prac komisja w składzie: Anna 
Strzelecka, Barbara Mońko-Juraszek, Iwona Malcan-Maj, wyłoniła zwycięz-
ców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.
I kategoria dzieci do 6 lat:
•	 I miejsce – Agata Bagińska (SP Osiek n/Wisłą)
•	 II miejsce – Michalina Lisińska (SP Dobrzejewice)
•	 II miejsce – Nataniel Strzeszewski (SP Osiek n/Wisłą)
•	 III miejsce – Dominik Wasilewski (ZS Obrowo)
Wyróżnienia:
•	 Julia Stanisławska (SP Łążyn II)
•	 Wiktoria Celmer (ZS Obrowo)
•	 Rober Zieliński (SP Łążyn II)
II kategoria klasy I-III
•	 I miejsce – Anastazja Wiśniewska (SP Łążyn II)
•	 II miejsce – Marcelina Janicka (SP Zębowo)
•	 II miejsce – Monika Badaszewska (ZS Obrowo)

Wyróżnienia:
•	 Kinga Stawicka (SP Dobrzejewice)
•	 Milena Duszkiewicz (SP Zębowo)
•	 Zuzanna Gerc (SP Łążyn II)
III kategoria klasy IV-VI
•	 I miejsce - Zuzanna Wiśniewska (SP Łążyn II)
•	 I miejsce – Wiktoria Markowska (SP Brzozówka)
•	 II miejsce – Miłosz Wiercioch (SP Łążyn II)
•	 III miejsce - Ewa Bejgier (ZS Obrowo)
Wyróżnienia:
•	 Katarzyna Myszkowska (SP Dobrzejewice)
•	 Wiktoria Rygielska (SP Brzozówka)
•	 Martyna Dąbrowska (SP Łążyn II)
Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. 30 
marca 2015 roku o godzinie 1430 odbyło się wręczenie nagród w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Obrowie. Wszystkie prace nagrodzone, zostaną wywieszo-
ne w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie.
                        Paulina Szyplik

 Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pt. „Jak bezpiecznie spędzam 
ferie zimowe” 
Na konkurs wpłynęły 152 prace plastyczne z  6 Szkół  Podstawowych.

Jury w składzie:
•	 Łukasz Lewandowski 
•	 Anna Strzelecka
•	 Paulina Szyplik
•	 Kamila Ryłowicz
•	 Żaneta Rumińska

Kategoria I / klasy I-III
•	 I miejsce –Dominika Chojnacka SP w Zębowo
•	 II miejsce – Bartłomiej Kozłowski ZS w Obrowie
•	 III miejsce – Julia Świątecka  SP w  Dobrzejewicach

Wyróżnienia:
•	 Filip Wójcik ZS w Osieku nad Wisłą
•	 Alicja Jagielska ZS w Obrowie
•	 Eliasz Łukaszewicz SP Zębowo
•	 Tadzio Zakrzewski ZS w Osieku nad Wisłą
Kategoria II klasy / IV-VI
•	 I miejsce – Weronika Fiderewicz SP w Dobrzejewicach
•	 II Miejsce – Wiktoria Drzewiecka SP w Dobrzejewicach
•	 III miejsce – Patrycja Waśniewska ZS w Obrowie

Wyróżnienia:
•	 Julia Mirończuk ZS w Osieku nad Wisłą

•	 Martyna Dąbrowska SP w Łążynie II
•	 Joanna Lesińska SP W Dobrzejewicach
Wręczenie nagród nastąpiło 16.03.2015 r. o godz. 10:00 w Budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Obrowie !!!

 W trakcie oceny jury zwracało szczególną uwagę na samodzielność wy-
konania prac i walory artystyczne. Dziękujemy uczestnikom i opiekunom za 
udział w konkursie.

Uwaga!!!
W  naszym konkursie nikt nie przegrał! Wszystkie dzieci, które wzięły 
udział konkursie otrzymały Voucher do Ciemna – City na dowolny film 
2D. Wręczenie biletów nastąpiło w Szkołach Podstawowych.

Wyniki Konkursu Plastycznego dla dzieci szkół podstawowych
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Magda odbiera „laury”!
 W piątek 28  marca 2015 roku w Toruniu odbyła się uroczysta Gala dla Laureatów Konkursów Kuratoryjnych  z  rejonu toruńskiego. Nie zabrakło na niej 
przedstawicieli naszej szkoły - uczennica klasy VIa – Magdalena Szupryczyńska miała przyjemność odebrać statuetkę wraz z dyplomem za rewelacyjny 
wynik na olimpiadzie przyrodniczej i zdobyty tytuł laureata. Wszystko to dzięki ogromnej ilości pracy, którą Magda wraz ze swoją nauczycielką przyrody 
-panią Anną Pędzierską  włożyła. Cieszymy się, że szkoła w Brzozówce i Pani Dyrektor dają możliwości rozwoju zdolnym uczniom.  Niestety od tego roku 

tytuł laureata z  konkursu 
przyrodniczego nie zwal-
nia z żadnej części spraw-
dzianu, ale satysfakcja i tak 
jest ogromna, no i ... uścisk 
ręki Pani Kurator. Gratu-
lujemy Magdzie i czekamy 
na następnych laureatów 
w przyszłym roku!!

Anna Pędzierska

Podziękowania
od żandarmerii wojskowej

 W dniu 19 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie 
płk dypl. Paweł Cieszyński komendant oddziału Żandarmerii Wojsko-
wej w  Bydgoszczy wręczył wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu po-
dziękowanie  za okazane w codziennej pracy ponadprzeciętne zaanga-
żowanie na rzecz umacniania postaw patriotycznych oraz krzewienie 
edukacji obronnej w środowisku lokalnej społeczności.
 

WOŚP
W niedzielę 11 stycznia 2015 r. mieszkańcy Gminy Obrowo hojnie 

wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która przebiega-
ła w tym roku pod znakiem pediatrii i onkologii dziecięcej oraz godnej 
opieki medycznej seniorów. 
Zebraliśmy prawie 30 tys. zł!
Akcję zbiórki pieniędzy na terenie Gminy Obrowo organizowały i koordy-
nowały sztaby w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół w Dobrzejewicach, 
a także w Zespołach Szkół w Osieku nad Wisłą i w Obrowie. Łącznie zebra-
no niebagatelną sumę 29.923,39 zł, z czego:
•	 SP + ZS w Dobrzejewicach – 13.194,62 zł,
•	 ZS w Osieku nad Wisłą - 8.072,29 zł,
•	 ZS w Obrowie - 8.656,48 zł. 
 W tym roku frekwencja ludzi wspomagających szlachetny cel była bar-
dzo duża. Datki do puszek zbierali wolontariusze - uczniowie szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych, pod czujnym okiem opiekunów i organizatorów.
 Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli udział w akcji, bo to dzięki Wam 
udało się zgromadzić tak dużą sumę. Miejmy nadzieję, że w następnym 
roku też „zagramy” i zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy dla dzieci i senio-
rów, bo jak się okazuje potrzeby są duże, nie zależnie od wieku.

     Marzena Słupczewska
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DOCHODY GMINY OBROWO
W LATACH 2004-2014
Zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy w Obrowie 
w roku 2015 planowane dochody gminy powinny być 
kwotowo zbliżone do roku poprzedniego i wynieść ok. 
44 mln. zł.
Natomiast wydatki gminy w 2015 roku planowane są 
na kwotę ok. 48 mln. zł, w tym wydatki inwestycyjne 
planowane są na kwotę ponad 8,5 mln. zł.

Inwestycje planowane do realizacji w Gminie Obrowo
w latach 2015-2018:

•	 Opracowanie dokumentacji i rozbudowa ZS w Osieku nad Wisłą oraz SP w Dobrzejewicach.
•	 Opracowanie dokumentacji na budowę nowej stacji uzdatniania wody w Dzikowie (Antoniewo). 
•	 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.
•	 Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Osieku nad Wisłą.
•	 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Obrowie.
•	 Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu (park) wokół budynku Urzędu Gminy.
•	 Dokończenie remontu budynku Urzędu Gminy – parter.
•	 Budowa chodników: 
•	 - przy drodze krajowej  Obrowo – Zębówiec,
•	             - przy drodze krajowej Głogowo – Brzozówka do granic Lubicza oraz ulica Leśna,
•	             - dokończenie budowy chodnika w Osieku nad Wisłą.
•	  Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Silnie.
•	 Opracowanie warunków energetycznych dla nowych punktów oświetlenia ulic w miejscowościach m.in. Zębowo, Łążyn II, 

Głogowo, Brzozówka, Osiek nad Wisłą, Silno. 
•	 Dokończenie budowy kanalizacji w miejscowościach: Brzozówka – Głogowo – Szembekowo.
•	 Opracowanie dokumentacji na budowę boisk sportowych w: Skrzypkowie, Łążynie II oraz w Osieku nad Wisłą.

Ludność Gminy Obrowo w latach 2003-2014
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Planowane dochody i wydatki oświatowe gminy Obrowo w 2015 r.

Ogółem planowane dochody – 15 003 393, 25 zł
Ogółem planowane wydatki: -  21 021 493, 16 zł
W planowanych wydatkach uwzględniono  inwestycje w kwocie: 464 226,00 zł
Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza 178 dzieci (poz.11 kol.8)
•	 kol. 8 -przedszkola, punkty przedszkole, klasy „0”, dowóz uczniów, inne wyszczególnione w tabeli.
•	 kol. 7 poz. 6 zostanie wyrównana do wysokości subwencji.

„Piosenki PRL-u” wybrzmiały w remizie OSP w Osieku nad Wisłą
 13 marca 2015 r. o godz.19.00 w remizie strażackiej w Osieku nad Wisłą odbyło się kolejne „SP OTKANIE Z KULTURĄ”. Tym razem na scenie 
zaprezentowali się profesjonalni aktorzy scen toruńskich tj. Grażyna Rutkowska-Kusa - aktorka, wokalistka zawodowo związana z teatrem „Baj Pomor-

ski” w Toruniu, Anna Magalska-Milczarczyk - aktorka, wo-
kalistka zawodowo związana z Teatrem Dramatycznym im. 
Wilama Horzycy w Toruniu, Dariusz Bereski - aktor, poeta, 
Mistrz Mowy Polskiej 2012 r., wieloletni aktor teatru im. Wi-
lama Horzycy oraz Krzysztof Zaremba - kompozytor, mu-
zyk, dyrektor muzyczny teatru „Baj Pomorski” w Toruniu.
 Lekka, nieco frywolna, pełna humoru kabaretowa in-
terpretacja znanych i popularnych piosenek z epoki PRL-
-u  sprawiła dużo uciechy i  radości społeczności lokalnej. 
Występ zakończył się owacjami na stojąco. 
Dziękujemy strażakom ochotnikom za przygotowanie sali 
oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w przy-
gotowaniu tego niecodziennego wydarzenia.

                                        Ewelina Mytlewska
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ROK SUKCESÓW MUZYCZNYCH
 Bieżący rok szkolny jest bogaty w sukcesy muzyczne uczniów Zespołu Szkół w Obrowie. Zespół 
wokalny w  składzie: Wiktoria Kałdonek, Ola Kamińska, Julia Chojnicka i  Basia Lisińska zdobył 
I miejsce w XI Wojewódzkim Festiwalu Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko” i w IV Przeglądzie pio-
senki żołnierskiej „Gdy piosenka szła do wojska”. W tym przeglądzie Ola Kamińska zajęła I miejsce 
w kategorii indywidualnej a w kategorii szkół podstawowych zespół muzyczny w składzie 
Amelia Węsierska i Ola Iwaniuk wyśpiewał I miejsce.   
 W VI Międzyszkolnym Konkursie Kolędy i Piosenki Bożonarodzeniowej zespół wokalny obrow-
skiego gimnazjum zajął I miejsce, a Wiktoria Kałdonek I m. w klasyfikacji indywidualnej.  Julia Król 
w kategorii szkół podst. odebrała nagrodę specjalną organizatorów.
 W ostatnich dniach na XXIII wojewódzkim przeglądzie artystycznym „Szkolna Scena Piosenki 
i Poezji” Ola Kamińska zajęła II miejsce, a zespół szkoły podstawowej – Amelia Węsierska, Kacper 
Narodzonek i Monika Łukowska zdobył wyróżnienie.
Do wszystkich przeglądów i festiwali uczniów przygotował nauczyciel muzyki w Obrowie p. Janusz 
Lewandowski.

Spotkanie członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
 W dniu 11.03.2015 r. w Obrowie odbyło się spotkanie członków rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentujący gminy powiatu toruńskiego oraz członkowie Zarządu i Biura KPIR, czyli m.in.: Zbigniew Paw-
łowski oraz Ryszard Kierzek – Prezes Zarządu KPIR. Gościem specjalnym był wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.
Należy wspomnieć, że Gminę Obrowo reprezentuje w Kujawsko - Pomorskiej Izbie Rolniczej Powiatu Toruńskiego dwóch panów: Jacek Skarszewski 
i Tomasz Zakrzewski.
 Działalność Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej zmierza do poprawy działań niektórych służb państwowych na rzecz rolników z naszego powiatu, 
a także do wypracowania jednolitego stanowiska w sprawach ważnych dla rolnictwa.
Problematyka wsi i rolnictwa, a także wsparcie w ramach WPR w latach 2015-2020, w tym płatności bezpośrednie w roku 2015 i Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 budzą wiele wątpliwości nie tylko dla rolników, ale też dla samorządowców, podkreślił na spotkaniu wójt Andrzej  
Wieczyński.
 Działania Izb Rolniczych polegają także na informowaniu i szkoleniu rolników, tak aby pojawiające się wątpliwości dotyczące rolnictwa i nowego 
okresu aplikowania o środki unijne wyjaśniać i zwiększyć tym samym świadomość rolników na podane tematy – podkreślił na zakończenie spotkania 
prezes zarządu KPIR Ryszard Kierzek.
         Marzena Słupczewska


