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Pierwsza Sesja Rady Gminy w Obrowie
1 grudnia 2014 roku radni gminy Obrowo spotkali się na 
pierwszym posiedzeniu rady w  nowej kadencji. Uroczyście 
złożyli ślubowanie i wybrali przewodniczącego i jego zastęp-
ców oraz składy stałych komisji rady.
Otwierającym obrady i prowadzącym je był senior rady Bog-
dan Sadowski, który przywitał wójta gminy Andrzeja Wieczyń-
skiego, skarbnika gminy Joannę Faleńską, radcę prawną Annę 
Zdziubany, a także koleżanki i kolegów radnych, zaproszonych 
radnych powiatowych z  terenu gminy Obrowo tj. Mirosławę 
Kłosińską, Mirosława Nawrotka i Michała Ramlała.
Radni wyłonili ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczących oraz skład komisji rady. Na przewodniczącego 
Rady Gminy jednogłośnie ponownie został wybrany Krzysz-
tof Michalski. Jako Wiceprzewodniczący w Prezydium zasie-
dli Bogdan Sadowski i Roman Skórski. Wszyscy radni wraz 
z  wójtem otrzymali z  rąk Przewodniczącej Gminnej Komisji 
Wyborczej Doroty Zażyckiej  zaświadczenia.  
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II Przegląd Piosenki Patriotycznej
  W dniu 07.11.2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie odbył 
się II Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej. W kategorii klas I-III – 
zaszczytne pierwsze miejsce zdobył Jaś Kalinowski, pieśnią „Serce w pleca-
ku”. Natomiast w kategorii klas IV-VI –  pierwsze miejsce zdobyła Martyna 
Jaskólska, która wykonała piosenkę pt. „Czy jest coś piękniejszego na tym 
świecie”.
W kategorii zespoły - klas I-III – pierwsze miejsce zajęły: Marcelina Żela-
ziska, Marta Chojnacka i Wiktoria Tadych, a wśród klas IV-VI – pierwsze 
miejsce zajęły: Weronika Krajnik, Dorota Adamiak i Natalia Kalinowska. 
Zwycięskie zespoły wykonały pieśń pt. „11 listopada”.
Organizatorem konkursu było Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich, na-
tomiast partnerem projektu był GOK w Obrowie. Patronat nad imprezą 
objął wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 
  Projekt był dofinansowany przez Starostwo Powiatowe w  Toruniu. 
Celem imprezy była popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce niepod-
ległościowej, podnoszenie kultury muzycznej oraz rozwijanie wrażliwości 
artystycznych wśród dzieci i młodzieży.

       Iwona Malcan-Maj

Uczniowie ZS im. Jana Pawła II w Obrowie
z najlepszą wiedza o Ziemi Dobrzyńskiej w regionie

   Tegoroczna edycja konkursu „Ziemia Dobrzyńska – Moja Mała Ojczyzna” organizowanego przez Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyń-
skiej zakończyła się dużym sukcesem dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie. 
  Drużyna szkoły podstawowej w składzie: Weronika Chojnacka, Aleksandra Iwaniuk i Szymon Bielak zajęła II miejsce w klasyfikacji 
zespołowej. Szymon Bielak zajął I miejsce w kategorii indywidualnej. 
  Drużyna gimnazjum w składzie: Dominika Buławska, Nikola Sajnóg i Grzegorz Błotnicki zajęła I miejsce w klasyfikacji zespołowej. Jest  
to IV z rzędu zwycięstwo szkoły w konkursie drużynowym. Dominika Buławska okazała się najlepszą znawczynią wiedzy o Ziemi Dobrzyń-
skiej i zajęła I miejsce w klasyfikacji indywidualnej. 
  Celem konkursu było upowszechnienie wiedzy o regionie, a tematyka pytań konkursowych obejmowała historię, słynne postacie, herby szla-
checkie i rodów dobrzyńskich, miejsca kultu religijnego oraz bieżące wydarzenia z regionu. Uczniów do konkursu przygotowywał nauczyciel 
historii Maciej Bandrowski.      
                  Artur Affelt        

Podziękowanie!
                                                        

Serdeczne podziękowanie dla państwa
Anny i Marcina Strzeleckich

oraz Magdy i Józefa Strzeleckich
z Łążyna II za nieocenioną pomoc

w ratowaniu życia naszego syna Łukasza. 

Za wszystko z głębi serca dziękujemy. 

Małgorzata i Marek
Przewięźlikowscy
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INFORMACJA
Sposób i terminy wnoszenia opłaty

za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

w Gminie Obrowo.

  Wójt Gminy Obrowo przypomina wszystkim 
mieszkańcom o  obowiązku składania deklaracji 
oraz terminowym wnoszeniu opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. 

  Informujemy również mieszkańców o  fakcie 
nie wysyłania przez Urząd Gminy nowych drucz-
ków opłaty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na rok 2015. 

  Właścicieli nieruchomości (osoba, która złożyła 
deklarację) bez wezwania  wnosi opłatę za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi w  następują-
cych  terminach:

za miesiąc styczeń do dnia 15 lutego,
za miesiąc luty do dnia 15 marca,

za miesiąc marzec do dnia 15 kwietnia,
za miesiąc kwiecień do dnia 15 maja,
za miesiąc maj do dnia 15 czerwca,

za miesiąc czerwiec do dnia 15 lipca, 
za miesiąc lipiec do dnia 15 sierpnia,

za miesiąc sierpień do dnia 15 września,
za miesiąc wrzesień do dnia 15 października,
za miesiąc październik do dnia 15 listopada,

za miesiąc listopad do dnia 15 grudnia,
za miesiąc grudzień do dnia15 stycznia

następnego roku.

  Wpłat rat opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi można dokonywać bezpośrednio na 
konto przypisane do danego właściciela nierucho-
mości bądź na główny rachunek bankowy Urzędu 
Gminy w Obrowie. 

  W  tytule wpłat należy zaznaczyć: „opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz 
dane osoby, która złożyła deklarację i wskazaniem 
okresu za jaki uiszczana jest wpłata.
   Przypominamy również o obowiązku zgłaszania 
zmian danych zawartych w  deklaracji śmieciowej 
w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany będą-
cej podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty. 
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi w zmienionej wysokości uiszcza się po złożeniu 
korekty deklaracji za dany miesiąc.

  Wszelkie informacje dotyczące opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi udziela-
ne będą w Urzędzie Gminy w Obrowie pod nr tel. 
56 678 60 22 wew. 121 lub 152.
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Nowy skład Rady Gminy w Obrowie 
1. Łoń Anna – (okręg wyborczy nr 1: Brzo-
zówka – ul. Wiązowa Orzechowa, Pistacjowa, 
Laskowa, Kokosowa, Jabłoniowa, Gruszowa, 
Czereśniowa, Wiśniowa, Śliwkowa, Okrężna, 
Szkolna, Aroniowa, Winogronowa, Porzecz-
kowa, Agrestowa, Jagodowa, Truskawkowa, 
Poziomkowa, Owocowa, Oliwkowa, Żurawi-
nowa, Brzoskwiniowa, Morelowa, Jaworowa, 
Malinowa, Jeżynowa, Jesionowa, Jarzębinowa, 

Akacjowa, Olszynowa, Wierzbowa, Cytrynowa, Granatowa), ka-
dencja: I, lat 42, mężatka, jedno dziecko, z wykształcenia magister 
historii, zainteresowania: film, fotografia;

2. Skórski Roman – (okręg wyborczy nr 2: 
Brzozówka – ul. Toruńska, Osikowa, Lipo-
wa, Leszczynowa, Jaśminowa, Modrzewiowa, 
Kasztanowa, Klonowa, Jodłowa, Grabowa, 
Sosnowa, Cisowa, Bukowa, Świerkowa, Dębo-
wa, Leśna, Kalinowa, Brzozowa, Jałowcowa),  
kadencja: IV, lat 59, żonaty, z  wykształcenia: 
monter wewnętrznych instalacji budowlanych, 
zainteresowania: sport - żużel, skoki narciarskie, 

a także wędkarstwo, przyroda;

3. Słomkowska Anita - (okręg wyborczy nr 3: 
Głogowo – ul. Owocowa, Hiacyntowa, Cha-
browa, Słonecznikowa, Konwaliowa, Daliowa, 
Fiołkowa, Goździkowa, Różana, Storczykowa, 
Kwiatowa, Irysowa, Makowa, Narcyzowa, Tu-
lipanowa, Sportowa, Akacjowa, Olimpijska, 
Kręta, Piaskowa, Spokojna, Olszynowa, Ba-
śniowa, Leszczynowa, Topolowa, Wierzbo-

wa, Jarzębinowa, Osikowa, Klonowa, Polna Zachodnia, Łąkowa, 
Osiedlowa, Wschodnia, Spacerowa, Młodzieżowa, Rolna, Krótka, 
Bilardowa, Cicha, Długa, Radosna, Wesoła, Kościelna, Brzoskwi-
niowa, Leśna, Bajkowa, Pszeniczna, Piłkarska), kadencja: II, lat 39, 
mężatka, dwie córki, pracownik administracyjno – biurowy, prowa-
dzi wraz z mężem gospodarstwo rolne, lubi dobrą książkę, rozwiązy-
wanie krzyżówek, muzykę, śpiew, a także pracę w ogrodzie;

4. Sadowski Bogdan – (okręg wyborczy nr 4: 
Głogowo – ul. Wilcza, Rysia, Sarnia, Lisia, Ja-
łowcowa, Malinowa, Jeżynowa, Borowikowa, 
Wrzosowa, Grzybowa, Jagodowa, Borówko-
wa, Poziomkowa, Żołędziowa, Strumykowa, 
Bobrowa, Borsukowa, Żbikowa, Bażantowa, 
Orla, Jaskółcza, Jastrzębia, Porzeczkowa, Ła-
będzia, Krucza, Warszawska), kadencja: III, lat 
74, wdowiec, emeryt, praca w radzie sołeckiej, 

zainteresowania: uprawa kwiatów i warzyw szklarniowych;

5. Błaszkiewicz Juliusz – (okręg wyborczy nr 
5: Dobrzejewice), kadencja: II, lat 36, żona-
ty, jeden syn, z zawodu technik mechanizacji 
rolnictwa, prowadzi gospodarstwo rolne i jest 
członkiem OSP w Dobrzejewicach, zaintereso-
wania: muzyka, motoryzacja;

6. Tarkowska Alicja Joanna - (okręg wybor-
czy nr 6: Zawały), kadencja: I, lat 33, mężatka, 
trzech synów, z wykształcenia: magister rachun-
kowości i finansów, społeczniczka,  zaintereso-
wania: fotografia, podróże;

7. Falkowski Jerzy – (okręg wyborczy nr 7:  
Łążyn II, Kuźniki), kadencja: I, lat 51, żonaty, 
dwóch synów, trzy córki, prowadzi gospodarstwo 
rolne, zainteresowania: wędkarstwo;

8. Przewięźlikowski Bartosz - (okręg wybor-
czy nr 8: Zębowo, Kazimierzewo),  kadencja: I, 
lat 24, kawaler, z wykształcenia: fizyk technicz-
ny, społecznik, zainteresowania: nauka, techni-
ka, nowoczesne technologie;

9. Mytlewski Gabriel - (okręg wyborczy nr 
9: Szembekowo, Łążynek), kadencja: V, lat 66, 
żonaty, trzy córki i trzech synów, emeryt, prezes 
OSP w Szembekowie, społecznik, zainteresowa-
nia: sport;

10. Popławski Wiesław Jan – (okręg wyborczy 
nr 10: Zębówiec, Obrowo – ul. Warszawska, 
Energetyczna, Informatyczna, Morelowa, Gru-
szowa, Sadowa, Wiśniowa, Jabłoniowa, Agre-
stowa, Kwiatowa, Mechaniczna, Poziomkowa, 
Linowa, Bezpieczna, Aleja Lipowa, Parkowa, 
Polna, Prosta, Skośna, Krótka, Górna, Pod-
górna, Pogodna, Dębowa, Mokra, Spokojna, 
Cicha, Piaskowa, Żwirowa, Miła), kadencja: 

III, lat 54, żonaty, dwie córki i syn, emerytowany strażak zawodowy, 
wraz z żoną prowadzi gospodarstwo rolne, zainteresowania: przyro-
da, historia, motoryzacja;

11. Wierzbicki Andrzej Józef - (okręg wybor-
czy nr 11: Obrowo ul. Dworcowa, Osiedlowa, 
Słonecznikowa, Astrowa, Liliowa, Fiołkowa, 
Hiacyntowa, Orzechowa, Wierzbowa, Wiązo-
wa, Łąkowa, Gajowa, Gerberowa, Różana, Tu-
lipanowa, Goździkowa, Storczykowa, Szkolna, 
Modrzewiowa, Świerkowa, Jałowcowa, Olszy-
nowa, Kasztanowa, Leśna, Brzozowa, Sosnowa, 
Kolejowa, Żonkilowa, Konwaliowa, Narcyzo-

wa, Makowa, Sarnia, Rysia, Jaworowa, Jastrzębia, Leszczynowa, 
Rydzowa, Kurkowa, Grzybowa, Borowikowa, Borówkowa, Jagodo-
wa, Żołędziowa), kadencja: VI, lat 55, żonaty, trzech synów, prowa-
dzi wraz z żoną gospodarstwo rolne oraz działalność gospodarczą, 
zainteresowania: ekonomia;
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12. Lewandowska Maria Anna - (okręg wy-
borczy nr 12: Kawęczyn), kadencja: V, lat 56, 
mężatka, córka i syn, z wykształcenia technik 
– chemik, członkini zespołu „Kawęczynian-
ki”, społeczniczka, lubi dobrą książkę, śpiew, 
kwiaty i pracę w ogrodzie.

13. Musiałowski Kazimierz - (okręg wy-
borczy nr 13: Smogorzewiec, Stajenczyn-
ki, Łęg-Osiek, Sąsieczno, Osiek n/Wisłą 
– ul. Obrowska, Czernikowska, Skośna, 
Jesienna, Gołębia, Łabędzia, Sokola, Sło-
wicza, Turystyczna, Klin Dworski, Orla, 
Krucza, Wronia, Jaskółcza, Leśna Polana, 
Lisia, Sarnia, Łosia, Dzika, Bażantowa, 
Żurawia, Owocowa, Gruszowa, Czere-

śniowa, Śliwkowa, Jabłoniowa, Pszenna, Jęczmienna, Żytnia, 
Zimowa, Wiosenna, Poranna, Jagodowa, Poziomkowa, Wiśnio-
wa, Słoneczna, Letnia, Księżycowa), kadencja: I, lat 65, żonaty, 
dwie córki, jeden wnuczek, oficer polskiej marynarki handlo-
wej, czynny maratończyk, organizator imprez sportowych, autor 
trzech książek, fan The Beatles; 

14. Załęcki Tomasz – (okręg wyborczy nr 14: 
Osiek n/Wisłą – ul. Morelowa, Wesoła, Tęczowa, 
Radosna, Brzoskwiniowa, Agrestowa, Porzeczko-
wa, Piękna, Urocza, Miła, Motylkowa, Malinowa, 
Strażacka, Jeżynowa, Truskawkowa, Aroniowa, 
Toruńska, Jeziorna, Błękitna, Spacerowa, Gajo-
wa, Zacisze, Barwna, Źródlana, Jasna, Spokojna, 
Wypoczynkowa, Wiślana, Polna, Łąkowa, Ogro-
dowa, Storczykowa, Tulipanowa, Krokusowa, Pod 

Papugami, Nad Wisłą, Astrowa, Białe Góry, Różana, Konwaliowa, Fiołko-
wa, Słonecznikowa, Bobrownicka, Wiązowa, Jodłowa, Cicha, Daglezjowa, 
Osikowa, Leśna, Lipowa, Osiedlowa,  Akacjowa, M.B. Skępskiej, Cha-
browa, Stokrotkowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Leszczynowa, 
Brzozowa, Wspólna, Wierzbowa, Kalinowa, Pogodna, Wczasowa, Jarzębi-
nowa, Kasztanowa),  kadencja: I, lat 37, żonaty, ekonomista o specjalności 
finanse i rachunkowość,  zainteresowania: prawo, ekonomia, biznes, litera-
tura faktu, historia;  

15. Michalski Krzysztof Henryk – (okręg wybor-
czy nr 15: Dzikowo, Silno, Obory), kadencja: V, lat 
46, żonaty, trzech synów, z wykształcenia: technik 
mechanizacji, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo 
rolne, zainteresowania: motoryzacja, sport.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Obrowo:

Wyniki wyborów
na wójta:

Andrzej Wieczyski: 
4.067          70,95%             

Michał Ramlau:             
941             16,42%               

Zbigniew Słupczewski:
 724            12,63%

Uprawnionych
do głosowania było: 

11.106   

Frekwencja wyniosła: 53%     
       

Wydano kart: 5.927                   
                                  

Głosy ważne stanowiły:
5.732            97%                     
                           

Głosy nieważne stanowiły:
194                3%
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej
  W  Dniu Edukacji Narodowej 14 października 2014 r. 
myśli i życzenia wielu ludzi skierowane były w stronę szkół 
i nauczycieli.  
Na uroczystym spotkaniu w dniu 15 października br. wójt 
Andrzej Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pra-
cownikom oświaty z terenu gminy Obrowo na ręce dyrek-
torów szkół, serdeczne podziękowania za codzienny trud 
wkładany w organizację pracy szkoły, za kształtowanie po-
staw i umysłów młodego pokolenia, a także za bardzo dobre 
efekty pracy dydaktycznej, które przekładają się m.in. na im-
ponujące sukcesy uczniów.
Niech sukcesy wychowawcze i efektywna współpraca z ro-
dzicami, a także budowanie zaufania oraz szacunku uczniów 
będą dla Państwa spełnienieniem zawodowym w kolejnych 
latach, podkreślił na zakończenie spotkania wójt Andrzej 
Wieczyński.     

Marzena Słupczewska

Zgodnie z uchwałą nr I/3/2014 Rady Gminy w Obrowie z dnia 1 grudnia
2014 roku powołane zostały stałe składy Komisji Rady Gminy, tj.:

1. Skład komisji rewizyjnej:

1) Maria Lewandowska, 
2) Anita Słomkowska,
3) Anna Łoń;

    2. Skład komisji budżetu, planowania, finansów i rozwoju
społeczno – gospodarczego:

            1) Alicja Tarkowska,
            2) Tomasz Załęcki,
            3) Jerzy Falkowski,
            4) Bartosz Przewięźlikowski,
            5) Krzysztof Michalski; 

  3. Skład komisji rolnictwa i ochrony środowiska: 

            1) Juliusz Błaszkiewicz,
            2) Jerzy Falkiewicz,
            3) Andrzej Wierzbicki,
            4) Wiesław Popławski,

            5) Bartosz Przewięźlikowski;

 4. Skład komisji ładu, porządku, bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej:

            1) Wiesław Popławski, 
            2) Gabriel Mytlewki,
            3) Juliusz Błaszkiewicz,
            4) Krzysztof Michalski,
            5) Bogdan Sadowski;

5. Skład komisji zdrowia, kultury, oświaty, spraw socjalnych
i bezrobocia:

            1) Andrzej Wierzbicki,
            2) Kazimierz Musiałowski,
            3) Alicja Tarkowska,
            4) Roman Skórski,
            5) Anna Łoń.
       Mirosława Skowrońska    

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Gminy Obrowo
Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim wyborcom za okazane zaufanie, życzliwość i gest dobrej woli, które to sprawiły tak liczny udział 
w wyborach samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r.
Państwa obecność przy urnach była nie tylko wypełnieniem obywatelskiego obowiązku, ale przede wszystkim wyrazem zaangażowania i troski 
o losy Naszej Małej Ojczyzny.
Ponowne obdarowanie zaufania w wyborach na wójta i do rady oraz wybór nowych radnych do Rady Gminy Obrowo jest dla nas, nie tylko 
zachętą do podejmowania kolejnych wyzwań i działań na rzecz rozwoju naszej społeczności lokalnej, ale wiąże się z ogromną odpowiedzial-
nością i z jeszcze większą sumiennością wykonywania powierzonych nam zadań. 
Dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść Państwa zaufania i mamy nadzieję, że nasza  praca, wiedza i doświadczenie przyczynią się do 
wspólnego budowania lepszego jutra w Gminie Obrowo.

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

Przewodniczący Rady Gminy Obrowo
Krzysztof Michalski wraz z radnymi
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Ekologiczny projekt
  Dnia 23 października 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obro-
wie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu ekologicznego pt. „Fakty 
i mity na temat ustawy śmieciowej”.  
W spotkaniu udział wzięli: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Czło-
nek Zarządu Powiatu Toruńskiego Mirosław Nawrotek, radny gminny Wie-
sław Popławski, ekozespoły ze wszystkich szkół podstawowych z terenu na-
szej gminy wraz z opiekunami oraz przedstawiciele gospodarzy.
  Projekt miał na celu zwiększenie świadomości ekologicznej wśród naj-
młodszych mieszkańców naszej gminy oraz rozwianie wątpliwości doty-
czących problemu segregacji śmieci. Uczniowie szkół podstawowych brali 
udział w  konkursach z  zakresu, który zaprezentowali w  sprawozdaniach 
m.in. z Akcji Sprzątania Świata. Swoją wrażliwość na piękno środowiska na-

turalnego wykazywali natomiast podczas konkursu fotograficznego.
  W rywalizacji zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach, drugie 
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Brzozówce, trzecie miejsce przypadło 
ex aequo: SP w Łążynie II, SP w Osieku nad Wisłą i SP w Obrowie. Zapro-
szeni goście wręczyli nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Obrowie 
i Starostwo Powiatowe w Toruniu.
  Na zakończenie uroczystego spotkania wystąpiła z prelekcją p. Jolanta 
Makowska z MPO w Toruniu, która jeszcze raz przypomniała, w jaki sposób 
należy segregować odpady na terenie naszej gminy.
  Serdecznie dziękujemy władzom samorządowym za wsparcie finansowe 
naszego projektu.

Koordynator projektu
Przemysław Piotrowski

Wręczenie nagród w projekcie ekologicznymPrelekcja pani z MPO

Mieszkańcy gminy, warto pamiętać, że zwłaszcza w okresie zimy należy zwracać szczególną uwagę na niedrożne instalacje centralnego ogrzewania, 
które mogą prowadzić do zatrucia czadem. Czad jest bezbarwny, bezwonny, dlatego też jest niewyczuwalny. Powoduje natomiast osłabienie i znużenie 

organizmu, a także zaburzenia orientacji. Jeśli w porę nie udzielimy osobie zaczadzonej pierwszej pomocy – osoba ta może umrzeć.
Ratowanie polega przede wszystkim na ewakuacji osób ze strefy zagrożenia 
w miejsce, gdzie jest dostęp świeżego powietrza. Jeśli poszkodowany nie od-
dycha należy przystąpić do resuscytacji. Szybko trzeba powiadomić służby ra-
townicze: pogotowie ratunkowe pod numerem 999, straż pożarną 998 lub 112.
Objawy zatrucia czadem: ból głowy, ogólne zmęczenie, duszności, trudności 
z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny, mogą występować także 
nudności i senność.

Aby uchronić się przed tlenkiem węgla należy przestrzegać następujących zasad:
•	Zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń
•	Stosować mikrowentylację okien i drzwi
•	Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
•	Dokonywać okresowych przeglądów komina,

               urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnej
•	Nie spalać niczego w pomieszczeniach zamkniętych,

               jeśli nie mają czynnej wentylacji.

Sławomir Lewandowski

Uwaga na czad!

Pamiętajmy o odśnieżaniu dachów budynków
 Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) przypominamy, że podczas 
użytkowania budynku w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, np. 
obfite opady śniegu należy pamiętać o usuwaniu zalegającej pokrywy śnieżnej z dachów budynków. Obowiązek ten dotyczy także usuwania sopli, brył, 
nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się bezpośrednio przy budynku.
        Wojciech Ludkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Obrowo
Krzysztof Michalski wraz z radnymi
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ŻYJEMY POD TYM SAMYM NIEBEM
  Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do osób z niepełnosprawno-
ścią.
  Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą jest jedyną placówką w Gminie Obro-
wo, która posiada oddziały integracyjne. Oprócz tego uczą się u nas dzieci 
ze sprzężonymi niepełno- sprawnościami, które uczestniczą w indywidu-
alnych zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych. 
  Wszyscy uczniowie dzięki wspólnej nauce i  obcowaniu na co dzień 
z dziećmi niepełnosprawnymi uczą się tolerancji, szacunku i cierpliwości, 
wyrabiają w sobie poczucie solidarności i odpowiedzialności za  niepełno-
sprawnego kolegę. Z kolei dzieci niepełnosprawne czują się potrzebne i ak-
ceptowane, osiągają sukcesy, stają się samodzielne, zdobywają motywację 
do pracy, przygotowują się do życia w swoim środowisku i społeczeństwie. 
  W  naszej szkole pracują wykształceni specjaliści i  terapeuci, którzy 
stosują najnowocześniejsze metody terapii. W swojej pracy wykorzystują 
Metodę Krakowską, elementy metody werbotonalnej, metody polisenso-
ryczne, Kinezjologię Edukacyjną, naukę czytania metodą symultaniczno 
– sekwencyjną. 
  Od kilku lat  podejmujemy działania poprzez, które chcemy pokazać 
jak skrócić dystans społeczny wobec osób niepełnosprawnych, tak by w re-
lacjach międzyludzkich dominowała akceptacja, szacunek i wrażliwość na 
potrzeby innych. 
W związku z tym, że w grudniu obchodzony jest światowy dzień osób nie-
pełnosprawnych w naszej szkole po raz kolejny zorganizowaliśmy tydzień 
poświęcony tej tematyce. Hasła, które przyświecały naszym działaniom to: 

”JESTEM, BO MNIE WSPIERASZ”
„SZANUJĘ, AKCEPTUJĘ, POMAGAM”

W tym czasie realizowaliśmy różne zadania, których celem było przypo-
mnienie, iż obok nas  żyją  ludzie z niepełnosprawnością, posiadający pew-
ne ograniczenia, ale mający takie same prawa, uczucia i potrzeby co osoby 
pełnosprawne. 
  Wychowawcy klas IV-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze, na któ-
rych dużo rozmawiali z uczniami o problemie niepełnosprawności, przy-
pominali o trudnościach z jakimi borykają się takie osoby,  o swoim sto-

sunku do osób z różnymi dysfunkcjami.  Dzieci z klas młodszych wyraziły 
swoje emocje w pracach plastycznych, z których została stworzona galeria 
prac  na holu naszej szkoły.  
  Uczniowie   mogli zobaczyć pokaz szermierki w wykonaniu naszych 
niecodziennych gości –zawodników paraolimpijskich, którzy przyjechali 
specjalnie do nas z Warszawy. Spotkanie poprowadził mistrz Świata i Euro-
py, złoty medalista, paraolimpijczyk, pan Grzegorz Pluta. Pokaz szermierki 
wzbogacony był przygotowaną prezentacją multimedialną oraz zabawami 
i ćwiczeniami szermierskimi, w których mogły uczestniczyć nasze dzieci. 
  Dzieci z klas integracyjnych odwiedziły także Fundację „Ducha” w To-
runiu, gdzie mogły wziąć udział w  hipoterapii i  spotkaniu z  terapeutą.
  Nasze działania zakończyła VIII  Gminna Spartakiada dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej.
   Jest to dla uczestników często jedyna możliwość, aby wykazać się swo-
imi umiejętnościami sportowymi i wziąć udział w rywalizacji o medal mi-
strza. 
   Dzieci te ze względu na swoją niesprawność nie biorą udziału w innych 
zawodach sportowych, dlatego jest to dla nich szczególne wyróżnienie i ra-
dość. 
   Jak co roku gościliśmy dzieci i opiekunów z Brzozówki, Dobrzejewic 
i Obrowa. Po raz drugi gościliśmy także Zespół Szkół nr 1 z Lubicza, z cze-
go bardzo się cieszymy. 
  Po zawodach dla dzieci przygotowany był ciepły poczęstunek.
Wszyscy uczestnicy biorący udział w  spartakiadzie otrzymali nagrody 
i niespodzianki. Mamy nadzieję, że w wyniku naszych działań absolwenci 
osieckiej szkoły będą rozumieli ograniczenia, pozbędą się lęku i staną się 
propagatorami nowoczesnej idei włączania osób niepełnosprawnych w ży-
cie społeczne.

Agnieszka Fabiszewska
            Natalia Zambrzycka
            Barbara Kozłowska

Joanna Łęgowska
Natalia Dutkowska
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GOPS
  Gmina Obrowo, jak co roku o tej porze, czyni przygotowania do zimy, 
w tym okresu Świąt Bożego Narodzenia.
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie na bieżąco rozeznaje 
potrzeby zakupu żywności, opału oraz ciepłej odzieży dla mieszkańców. 
Pracownicy socjalni widzą konieczność dostarczania niektórym osobom 
samotnym ciepłego posiłku w okresie mrozów. Często przygotowują go sami 
i dostarczają do domów podopiecznych zwłaszcza w dni wolne od pracy.
  W bieżącym roku pracownicy GOPS zorganizowali  w ramach Miko-
łajek niespodziankę najmłodszym dzieciom w  formie wyjazdu do kina, 
który odbył się w dniu 13 grudnia 2014r. 15 dzieci mogło obejrzeć seans 
w CINEMA CITY w Toruniu. Środki na realizację wyjazdu zostały prze-
znaczone z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, a  wójt gminy Andrzej Wieczyński zapewnił transport.
  Jak co roku przed zbliżającymi się świętami kierujemy nasze myśli 
ku tradycjom wigilijnym. Zdajemy sobie sprawę, że nie każdy miesz-
kaniec naszej gminy może zasiąść do zastawionego stołu. Wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obro-
wie, zorganizował  kolację wigilijną wraz z upominkami, która w tym roku 
odbyła się w dniu 17 grudnia.
  Dla każdego uczestnika zaplanowano także paczki z żywnością świą-
teczną. Na ten cel zostały przeznaczone środki w budżecie Gminy, a także 
zbierane są fundusze od sponsorów na konto Zarządu Gminnego PKPS.
  Przy współpracy z Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy 
Społecznej w Obrowie, który angażuje wolontariuszy, odbywa się aktual-
nie zbiórka żywności do specjalnie przygotowanych kartonów w sklepach 

na terenie Gminy Obrowo.  Z pozyskanej żywności zostaną przygotowane  
paczki dla najuboższych, wielodzietnych rodzin z  terenu naszej Gminy, 
a także dla osób bezdomnych , samotnych i niesprawnych. Dwie miesz-
kanki naszej Gminy – studentki Kolegium Pracowników Służb Społecz-
nych w Toruniu, postanowiły w ramach realizacji projektu, przyłączyć się 
do akcji „Paczka Świąteczna”.  Przygotują one paczki , które przekazane 
zostaną kilku rodzinom wielodzietnym.
  Wszystkim sponsorom, darczyńcom, którzy widzą potrzebę pomocy 
drugiemu człowiekowi, chcemy serdecznie podziękować za wielkie serca 
i chęć dzielenia się z innymi.
       Anna Domańska

Poświęcenie wozu OSP
 9 listopada 2014 r. po sumie ks. Andrzej Prokopowicz, honorowy druh 
OSP w Osieku nad Wisłą, dokonał poświęcenia ciężkiego samochodu ra-
towniczo-gaśniczego przekazanego OSP w Osieku nad Wisłą. Uroczystego 
przekazania kluczy do Scani P 400 z napędem 4x4 druhom OSP Osiek do-
konał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 
 Całkowity koszt zakupu nowego wozu ratowniczo-pożarniczego, wy-
niósł 733.968,00 zł, z czego gmina Obrowo zapłaciła 383.968,00 zł, Zarząd 
Główny Zw. OSP RP - przekazał 150.000,00 zł, a Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała 200.000,00 zł.
 Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafił do jednostki OSP w Osie-
ku nad Wisłą, wpisanej do Krajowego Systemu Ratownictwa. Jak  pod-
kreśla prezes OSP w Osieku nad Wisłą Marian Wojciechowski samochód 
jest wielkim skarbem dla jednostki i długo na ten fakt druhowie czekali. 

Obszar, w którym znajduje się jednostka gaśnicza leży wśród dużego kom-
pleksu leśnego, gdzie dotychczasowy sprzęt zawodził lub w ogóle nie mógł 
w pełni brać udziału w akcjach ratowniczych i gaśniczych na terenie Osie-
ka i pobliskich okolic. Nowy wóz pozwoli nam w pełni dbać o bezpieczeń-
stwo mieszkańców i ich mienia, podkreśla prezes OSP w Osieku nad Wisłą.
 W uroczystości przekazania wozu jednostce OSP w Osieku nad Wisłą, 
wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Byd-
goszczy, przedstawiciel Lasów Państwowych w Toruniu, Starosta Toruński, 
radni gminni i powiatowi, przedstawiciele Urzędu Gminy Obrowo, a tak-
że zaproszeni goście, druhny i druhowie OSP w Osieku nad Wisłą wraz 
z mieszkańcami. 
   Marzena Słupczewska
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SP w Łążynie II w brytyjskim Birmingham
 W ramach realizacji I etapu Projektu Erasmus Plus uczennice SP 
w Łążynie II: Nadia Jędrzejewska, Alicja Nurkowska i Natalia Tyburska 
wraz z panią dyrektor Hanną Affelt oraz nauczycielkami: Martą Frygier 
i  Agnieszką Kilińską – udały się do 
St. Vincent’s School w  Birmingham. 
 Nasze szóstoklasistki przeżyły 
prawdziwą przygodę. W  ciągu dnia 
razem z  rówieśnikami z Turcji, Gre-
cji, Włoch i Wielkiej Brytanii dziew-
czyny przebywały w angielskiej szko-
le. Przygotowywałyśmy kalendarze, 
brałyśmy udział w  zajęciach gimna-
stycznych, oglądałyśmy międzyna-
rodowe występy artystyczne, a  tak-
że same zaprezentowałyśmy swoje 
umiejętności wokalne, śpiewając 
piosenki w języku polskim – z rado-
ścią opowiadają uczennice z  Łążyna 
II. Niesamowitym wydarzeniem był 
ślub Leo & Kyla, a także wizyta w Birmingham Council House, gdzie 
bardzo serdecznie przyjął nas sam Lord Mayor – dodaje nauczycielka 
Marta Frygier.
 Przez kilka dni pobytu w Birmingham przekonaliśmy się jak funk-

cjonuje system edukacji brytyjskiej. Zwiedziliśmy szkołę, obserwowa-
liśmy zajęcia lekcyjne i byliśmy pod ogromnym wrażeniem ciekawych 
rozwiązań. Nauczyciele wymieniali się nie tylko własnymi doświad-

czeniami zawodowymi, ale także 
dzielili się wiedzą i  praktyką – do-
daje Hanna Affelt dyrektor szkoły 
w Łążynie II.
 Ostatniego dnia naszej wizyty 
pojechaliśmy do Black Country Mu-
seum, gdzie sprawdziliśmy, jak wy-
glądało życie w XIX-wiecznej Anglii.
 Wyjazd był bardzo udany. Jak 
podkreślają uczennice i  nauczycie-
le - wrócili do kraju z głowami peł-
nymi pomysłów i zapałem do pracy. 
Dziękujemy wójtowi gminy Obrowo 
za darmowe udostępnienie trans-
portu na i z lotniska.
 W kwietniu 2015 roku planowa-

ne są kolejne wyjazdy – tym razem do Turcji. Na początku czerwca 
przyszłego roku będziemy natomiast gościć zagranicznych partnerów 
u siebie w SP w Łążynie II.

Agnieszka Kilińska

KURIER OBROWA
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MIKOŁAJ W PRZEDSZKOLU W BRZOZÓWCE
 Zgodnie z tradycją, jak co roku, w Zespole Szkół w Brzozówce odbył się Przegląd Twórczości Artystycznej Dzieci Przedszkolnych – Gminne 
Spotkanie z Mikołajem. Przedszkolaki z całej gminy przybyły na spotkanie z najukochańszą postacią wszystkich dzieci – Świętym Mikołajem.
Przed oficjalnym rozpoczęciem uroczystości dzieci z Obrowa, Osieka, Łążyna, Dobrzejewic oraz Brzozówki integrowały się podczas wspólnych 
zabaw. Wszystkie maluchy tańczyły, śpiewały piosenki oraz rozwiązywały świąteczne zagadki.
Dzieci przygotowały niespodzianki dla świętego Mikołaja prezentując przygotowane piosenki oraz tańce o tematyce świąteczno-zimowej. Kiedy 
Mikołaj pojawił się na scenie na twarzach dzieci można było dostrzec zachwyt oraz radość. Jeszcze większą euforię u dzieci wywołało rozdanie 
przez Gwiazdora nagród i dyplomów za występy oraz słodki poczęstunek.
Na koniec uroczystości każda grupa przedszkolna zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie z honorowym gościem. Dziękujemy wszystkim przedszko-
lakom za przybycie i piękne występy a Mikołajowi za obecność i bogate nagrody.

Anna Wieczerzak
                       Julia Adamska-Karpińska

NIESPODZIEWANA WIZYTA WÓJTA
 Wójt gminy Obrowo – Pan Andrzej Wieczyński gościł w  sobot-
ni mikołajkowy poranek na gminnych imprezach sportowych szkół: 
igrzyskach halowej piłki nożnej chłopców szkół podstawowych roz-
grywanych w Dobrzejewicach i gimnazjadzie tenisa stołowego dziew-
cząt i chłopców rozgrywanej w Obrowie. 
 Pan Wójt podziękował uczniom i nauczycielom wychowania fizycz-
nego za zaangażowanie, uzyskiwane wyniki w zawodach powiatowych 
i wojewódzkich. Podkreślił rolę nauczycieli i wysoki poziom sportowy 
zawodów, co stawia naszą gminę w czołówce współzawodnictwa po-
wiatu toruńskiego. Przekazał na ręce uczniów każdej ze szkół podarki  
w postaci piłek nożnych, ręcznych, siatkowych, koszykowych i tenisa 
stołowego.

Dariusz Machajewski

„Bezrobocie
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

 Zakończyła się realizacja projektu systemowego pn. „Bezrobocie – To 
Nie Dla Nas” na 2014 r., realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Obrowie, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo-
łecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 
ośrodki pomocy społecznej. 
 10 grudnia 2014 r. odbyło się  uroczyste seminarium podsumowujące 
projekt. 
W seminarium wzięli udział beneficjenci projektu, którzy realizowali cykl 
szkoleń z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.
 Konferencję otworzyła Kierownik GOPS Anna Domańska, która 
przywitała przybyłych gości oraz omówiła realizację projektu. Natomiast 
przedstawiciel CISTOR SPS Toruń przedstawiła prezentację multimedial-
ną, podczas której zebrani goście, mieli możliwość zapoznania się z prze-
biegiem projektu.
 Uczestnicy projektu przyjęli certyfikaty ukończenia szkoleń, gratulacje 
i drobne upominki oraz  podzielili się swoimi wrażeniami z udziału w pro-
jekcie.
 Warto podkreślić, że w okresie 6 lat realizacji projektu wzięło w nim 
udział 183 osoby w tym 95 w ramach szkoleń zawodowych.
     Aleksandra Zdrojewska
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Bezpieczna Gmina Obrowo
 Elementy odblaskowe to nie tylko stylowe akcesoria, ale przede wszystkim przedmioty, które mogą ura-
tować życie. Dotychczas obowiązek ich noszenia miały dzieci do 15 roku życia poruszające się po zmierz-
chu poza obszarem zabudowanym. Od 31 sierpnia br. obowiązek noszenia odblasków dotyczy wszystkich 
pieszych, bez względu na wiek.
 Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym wprowadza do art. 11 ustęp 4a, zgodnie z którym pieszy poru-
szający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblasko-
wych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie 
dla pieszych lub po chodniku. 
 Mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców Gminy Obrowo p. wójt Andrzej Wie-
czyński podarował wszystkim uczniom klas pierwszych uczęszczającym do Szkół Podstawowych w gminie Obrowo elementy odblaskowe: 
opaski 278 szt. oraz breloczki do tornistrów 278 szt. W imieniu Pana Wójta uczniów w każdej szkole odwiedzili komendant Straży Gminnej 
Łukasz Lewandowski oraz mł. asp. Adam Kaszubowski z Komisariatu Policji w Lubiczu. Funkcjonariusze w ramach akcji „Bezpieczna Gmi-

na Obrowo” wręczyli odblaski i przypominali o bezpiecznych zasadach poruszania się po 
drodze.  Szczególną uwagę zwrócili najmłodszym mieszkańcom gminy na to, że po zmroku 
pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez kierującego samochodem z odległości oko-
ło 40 metrów. Pieszy mający na sobie elementy odblaskowe jest widoczny z odległości 150 
metrów. 

Uczniowie klasy Ia i Ib Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie prezentują swoją goto-
wość do poruszania się po drogach zaopatrzeni w odblaskowe opaski i breloczki. 

      Aleksandra Kwaśnicka

Feniks Obrowo z wizytą w Lechii Gdańsk

9 listopada młodzi piłkarze z klubu Feniks Obrowo od-
wiedzili PGE Arenę w  Gdańsku, czyli Bursztynowy 

Stadion. Podczas zwiedzania z przewodnikiem, dowiedzie-
liśmy się wielu ciekawych rzeczy o  samym stadionie jak 
i o drużynie Lechii Gdańsk, podkreślają młodzi sportowcy 
z  Obrowa. Trasa zwiedzania obejmowała: szatnie zawod-
ników, salę konferencyjną, strefę mixed zone, czyli miejsca 
z którego zawodnicy wychodzą na boisko, loże VIP, PUB 
kibica. Każdy z uczestników wycieczki mógł poczuć się jak 
prawdziwa gwiazda piłki nożnej, zająć miejsce na ławce re-
zerwowych lub w szatni piłkarzy gdzie bywały takie sławy 
jak Messi i Neymar. Przy okazji pobytu w Trójmieście za-
braliśmy dzieci do Akwarium Gdyńskiego, aby podziwiać 
egzotyczne ryby. Wycieczka nie mogłaby się odbyć gdyby 
nie pomoc Urzędu Gminy w  Obrowie, czyli Pana Wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego oraz Pani Sekretarz Gminy Mi-
rosławy Kłosińskiej, którzy zapewnili nam transport do 
tych wspaniałych miejsc. Dziękujemy za pomoc i za miłą 
współpracę, na którą możemy liczyć od początku działania 
naszego Klubu. Więcej zdjęć z wycieczki można obejrzeć 
na naszej stronie www.feniksobrowo.pl i na profilu FB.
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ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA w SP w BRZOZÓWCE
 25 listopada uczniowie klas I-III i przedszkolaki ze szkoły w Brzozówce świętowali Światowy Dzień Pluszowe-
go Misia. Gośćmi honorowymi były przyniesione przez dzieci sympatyczne pluszaki.

 W organizację święta bardzo aktywnie włączyli się trzecioklasiści pod kierunkiem swoich wychowawczyń- p. Elżbiety Czechowskiej i Ireny 
Andruk.
 Przyniesione przez dzieci misie zasiadły wygodnie w sali gimnastycznej. Społeczność uczniowska zaprezentowała pokrótce historię powstania 
maskotki- pluszowego misia i genezę obchodzonego na całym świecie 
święta. Na początek dzieci złożyły misiom życzenia i zaśpiewały trady-
cyjne „Sto lat”. Potem przedstawiciele poszczególnych klas i grup przed-
szkolnych zaprezentowali przygotowane dla „misiowych” gości niespo-
dzianki w postaci wierszy i piosenek tematycznie związanych z misiem, 
a także zbiorowy taniec do piosenki „Prywatka u Misia Uszatka”. Pod-
czas uroczystości rozstrzygnięto również ogłoszone wcześniej konkur-
sy na największą ilość przyniesionych przez klasę i indywidualnie przez 
poszczególne dzieci misiów. W ten sposób „misiowe jury” przyznało 
każdej klasie dyplom i tytuł „ Przyjaciela pluszowego misia”, oraz słodki 
upominek. Z każdej klasy i grupy przedszkolnej wyłoniono po dwoje 
dzieci, które przyniosły najwięcej „misiowych przyjaciół”. Okazało się, 
że niektórzy mają ich nawet kilkanaścioro!
 Dzieci te uzyskały miano „Miłośnika Pluszowego Misia”. Wszyscy 
uczestnicy spotkania- zarówno dzieci jak i zaproszone do szkoły misie 
bawili się wspaniale. 
                                                                                                   Irena Andruk

Mikołajki z OSIECKĄ KULTURĄ
6 grudnia tego roku w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą odbył się 
„Koncert Mikołajkowy” przygotowany przez nauczycieli i uczniów Pu-
blicznej Szkoły Muzycznej I stopnia. Mogliśmy podziwiać popisy wokalne 
i instrumentalne „młodych artystów”.
Z inicjatywy samorządu uczniowskiego została przeprowadzona akcja 
„Daj groszaka dla zwierzaka”, której celem było zebranie pieniędzy na kar-
mę dla „podopiecznych” ze schroniska. 
Po wysłuchaniu koncertu publiczność miała okazję zobaczyć spektakl 
pt. „Babciu, opowiedz mi bajeczkę”. Była to niespodzianka przygotowana 
przez Osiecką Grupę Teatralną z okazji Mikołajek. O.G.T. Działa w Osieku 
już prawie 5 lat, w jej składzie są osoby dorosłe, różnej profesji. Przedstawie-
nie muzycznie „ozdobiła” pani Katarzyna Gołomska- Kaczmarek, nauczy-
cielka ze szkoły muzycznej, która od niedawna współpracuje z teatrem.

                                                                                                      Ewelina Mytlewska
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GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY  W RODZINIE
 Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach traktowana jest nadal jako 
temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszcza-
ją „czterech ścian”, gdzie często dochodzi do dramatów. Przemoc wciąż 
wpisana jest w polską rodzinę i stanowi temat „tabu”, a ujawnienie prawdy 
oznacza zdradzenie rodzinnej tajemnicy.
 Wbrew pozorom, przemoc w rodzinie nie dotyka tylko rodzin patolo-
gicznych, biednych, bowiem coraz częściej dochodzi do niej w rodzinach 
pozornie normalnie funkcjonujących, o wysokim statusie społecznym i 
zawodowym  (tzw. przemoc „białych kołnierzyków”).
 Przemocy zawsze towarzyszy cierpienie i to szczególnego rodzaju, jest 
ono bowiem zadawane celowo przez bliskiego człowieka, jest źródłem 
krzywdy i zniszczenia.
 Przemoc, podobnie zresztą jak miłość, posiada niezwykłą moc wywie-
rania wpływu na całe funkcjonowanie człowieka, na umysł, emocje, na 
cały świat wewnętrzny.
U podstaw przemocy leży nie tylko sama agresja, lecz zamiar zawładnięcia 
drugim człowiekiem, uzyskania nad nim władzy i kontroli oraz utrzyma-
nia jej za pomocą krzywdzących sposobów działania.
 Jednak od kilku lat rzeczywistość w tym zakresie zmienia się, wprowa-
dzono nowe narzędzia prawne i procedury, zmierzające do ochrony praw 
ofiar przemocy w rodzinie. Dzięki kampaniom społecznym zwiększa się 
też świadomość społeczeństwa i w coraz większym stopniu ofiary przemo-
cy zgłaszają się po pomoc.
 Najwyższy czas, aby przezwyciężyć własne obawy i strach przed zmia-
nami. Wystarczy tylko podjąć kilka pierwszych kroków, a resztą zajmą się 
odpowiednie służby.

 W dniu 18 października 2011 r. weszła w życie nowa procedura pn. 
„NIEBIESKA KARTA”. Jej celem jest zapobieganie dalszemu stosowaniu 
przemocy w rodzinie. Obejmuje ona ogół czynności podejmowanych i re-
alizowanych przez członków Zespołu i Grup Roboczych w oparciu o indy-
widualny plan pomocy.

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych to nie jednora-
zowa, kilkugodzinna interwencja – to zaplanowany długofalowy proces 
pomocy rodzinie w celu wyprowadzenia tej rodziny z kryzysu, jakim jest 
przemoc w rodzinie.
 Praca Zespołu Interdyscyplinarnego pozwala na wspólne podejmowa-
nie decyzji. Żadna pojedyncza instytucja nie jest w stanie zareagować w 
pełni na każdorazowe doniesienie o problemie przemocy w rodzinie

 Jak wynika z dotychczasowej pracy Zespołu i Grup Roboczych, zja-
wisko przemocy na terenie naszej gminy rośnie w zastraszająco szyb-

kim tempie. Do końca listopada 2014 r. do Zespołu Interdyscyplinarnego 
wpłynęło 30 zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu stosowania prze-
mocy domowej. Procedury „Niebieskiej Karty” uruchamiały uprawnione 
podmioty: policja – 25, szkoły – 1, Gm. Komisja Rozw. Probl. Alkoholo-
wych –1, GOPS - 3   (dla porównania, w 2013 r. uruchomiono w tym czasie 
14 NK). W tej sytuacji zostały podjęte działania wobec sprawców przemo-
cy oraz udzielono pomocy ofiarom przemocy domowej. 
 Nowe możliwości i rozwiązania prawne pozwalają nam na skuteczniej-
sze i efektywniejsze prowadzenie działań w zakresie przemocy, a  zatem:
•	 zawiadamianie prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 

(art. 207 kk),
•	 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny i nadzór 

kuratora,
•	 pomoc ofiarom przemocy w zakresie uregulowania spraw rodzinnych 

w oparciu o Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,
•	 wnioski do Sądu Rodzinnego o przymusowe leczenie odwykowe z 

uzależnienia alkoholowego.
 Dla każdej rodziny, dotkniętej przemocą, członkowie danej Grupy Ro-
boczej opracowują  i  konsekwentnie wdrażają szczegółowy plan pracy. W 
pracach Grup Roboczych  biorą udział pracownicy socjalni, dzielnicowi, 
pedagodzy, pielęgniarki, terapeuta GKRPA, kuratorzy sądowi. Do końca 
m-ca listopada 2014 r. odbyło się łącznie 71 posiedzeń Grup.

Pamiętaj!

 Jeżeli chociażby raz w rodzinie pojawiły się zachowania przemocowe 
wobec Ciebie lub dzieci – zareaguj, nie pozwól  by się one powtórzyły.
 Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – 
to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu Karnego. Jeśli Ty lub ktoś z 
Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź 
się prosić o pomoc,  prawo stoi po Twojej stronie.
 W przypadkach przejawów przemocy i zagrożenia – bezwzględnie 
powiadom Policję (tel. 997 lub 112),  zawiadom prokuraturę, oraz inne 
służby.
 Pomoc można uzyskać również w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie (tel.: 56 678 60 21  lub .603 391 900).

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA PRZEMOCY, NIKT NIE MA PRAWA 
CIĘ BIĆ LUB PONIŻAĆ!

                                                                                           Przewodnicząca
                                                                   Gm. Zespołu ds. Przemocy w Rodzinie

                                                                                            Jolanta Hajdas

Spotkajmy się 11 stycznia 2015 r. na XXIII Finale WOŚP
W imieniu całej społeczności szkolnej Zespołu Szkół im. Jana Pawła 

II w Obrowie serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Obrowo 
na 23. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Impreza odbędzie się 11 stycznia 2015 r. o godz. 15:00 w sali gimnastycznej 
naszej szkoły.
W programie imprezy nie zabraknie występów artystycznych dzieci i mło-
dzieży, licytacji, loterii fantowej, słodkiego poczęstunku i  wielu innych 
atrakcji.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy chcieliby poda-
rować przedmioty na licytację lub loterię fantową o kontakt z organizatorem p. 
Przemysławem Piotrowskim (tel. 608 379 962, przemyslawpiotrowski@wp.pl).

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy.
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Jubileusz 25-lecia Zespołu Ludowego „Kawęczynianki”

  18 października 2014 r.  w  remizie strażackiej w Kawęczynie Ze-
spół Ludowy „Kawęczyniaki” świętował 25-lecie swej działalności.
   Zespół powstał w 1987 r. przy KGW w Kawęczynie z inicjatywy pań: 
Emilii Dubieli i Romany Sztankowskiej. Pani Emilia pracowała w Wo-
jewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu jako 
koordynator Kół Gospodyń Wiejskich na terenie województwa. Pani 
Romka koordynowała pracę KGW przy Gminnym Związku Kółek 
i Organizacji Rolniczych w Obrowie.

Na początku zespół liczył 7 osób:
Budzyń Stanisława, Bugdalska Cecylia, Politowska Jadwiga, Wi-
śniewska Barbara, Dudek Urszula, Dudek Beata i  Koprowska Jo-
lanta, która grała na akordeonie. Następnie przygrywał na akorde-
onie A. Chlebowski. Kolejnym akompaniatorem był Robert Jahnka. 
Od 1990 r. pracuje z  zespołem Rafał Wierzbowski – akordeonista, 
wokalista, który również pomaga w  opracowywaniu repertuaru.
W dalszej kolejności współpracowały z zespołem panie: Maria Lewan-
dowska, Katarzyna Chlebowska, Ewa Więckowska, Kazimiera Kłosiń-
ska, Wioleta Suchocka, Anita Słomkowska, Joanna Korczak, Monika 
Dołęgowska, Tomasz Politowski, Karolina Mychlewicz i Anna Jabłońska.

  Najmłodsza Karolinka śpiewa już 10 lat. Gra na organach i gitarze, 
uzyskała wiele czołowych nagród w wielu konkursach plastycznych na 
szczeblu wojewódzkim. Zdobyła także wybitne osiągnięcia w kickbo-

xingu: v-ce mistrzyni i Puchar Polski w formule kick – light, puchar 
świata w formule kick – light, Mistrzyni Polski w formule full contakt, 
brąz w mistrzostwach świata.

  W początkowym okresie działalności zespół zajmował III miejsce 
w przeglądach rejonowym i wojewódzkim zespołów ludowych w Wą-
brzeźnie i Toruniu. Jak podkreśla pani Jadwiga Politowska – opiekun 
zespołu - kilkakrotnie gościliśmy delegacje zagraniczne rolników i ar-
tystów, którym muzyka ludowa bardzo się podobała. 

  Zespół Ludowy „Kawęczynianki” brał też udział w  wojewódzkiej 
uroczystości 130 – lecia Kółek Rolniczych w Biskupicach. W 1992 r. 
zespół otrzymał odznakę za zasługi dla Kółek Rolniczych od Krajowe-
go Związku Kółek i Organizacji Rolniczych. Trzykrotnie zespół zdobył 
I miejsce w przeglądach wojewódzkich zespołów ludowych w Golubiu 
Dobrzyniu, a  także Puchary „Nowości”, Radia „PiK”, a ostatnio Wo-
jewódzkiego Związku Kółek Rolniczych w Bydgoszczy w maju 2014 
r. Kawęczynianki trzykrotnie brały także udział w  Krajowych Prze-
glądach Zespołów Artystycznych w  Kielcach (1993 r., 1997 r.) i  Po-
lanicy Zdroju oraz w  XII Krajowym Zjeździe Delegatów Rolników 
i Organizacji Rolniczych w Sali Kongresowej w Warszawie. Otrzyma-
ły tam nagrody pieniężne oraz dyplomy. Zespół występował także na 
Międzynarodowych Targach Turystycznych w Poznaniu. Brał udział 
w Dożynkach Centralnych w Wąbrzeźnie, wojewódzkich w Płużnicy, 
diecezjalnych w Toruniu oraz corocznie w gminnych w różnych miej-
scowościach.
  Zespół Ludowy Kawęczynianki bierze udział w licznych uroczysto-
ściach w Szczyrku, Szczuce, Zieleniu, Kowalewie, Włocławku, Radzy-
niu, Przysieku, Radominie, Złej Wsi Wielkiej, Ciechocinie, Czerniko-
wie, Osieku, Aleksandrowie Kujawskim, a także umila swym śpiewem 
czas przybyłym na przeglądy tradycyjnych kapel weselnych Ziemi 
Dobrzyńskiej. Corocznie zespół bierze również udział w spotkaniach 
twórców kultury i sztuki w Skłudzewie oraz w festiwalach twórczości 
ludowej im. E. Nowaka.

  Repertuar zespołu jest duży i specjalnie dopasowywany do uroczy-
stości, w których uczestniczą. Dlatego też każdy występ jest niepowta-
rzalny, a  jednocześnie przepełniony tradycyjną nutą, która przenosi 
słuchaczy w dawne czasy, kiedy to majówki i potańcówki odbywały się 
co sobotę w każdej wiejskiej świetlicy.

  W  jubileuszu zespołu uczestniczyli nie tylko członkinie zespołu, 
ale także wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, sekretarz gminy 
i radna powiatowa - Mirosława Kłosińska, skarbnik gminy Joanna Fa-
leńska, radny powiatowy Mirosław Nawrotek, prezes stowarzyszenia 
gmin Ziemi Dobrzyńskiej Ryszard Bartoszewski, sympatycy zespołu, 
którzy od lat byli i są związani z zespołem Kawęczynianki oraz zapro-
szeni goście. Specjalnym gościem zespołu była Osiecka Kapela Ludo-
wa im. Kamińskich.  

  Życzymy wielu jubileuszy i wytrwałości w kultywowaniu tradycji, 
a także natchnienia w przekazywaniu muzyki ludowej młodym poko-
leniom nie tylko z terenu  Gminy Obrowo. 
           Marzena Słupczewska  



KURIER OBROWA17



KURIER OBROWA 18

Wieści ze SP w Dobrzejewicach
  Niewiele czasu minęło od rozpoczęcia roku szkolnego, a w naszej 
szkole bezustannie coś się dzieje. Uczniowie poza nauką w  szkole 
chętnie angażują się w  różne akcje charytatywne, konkursy szkolne 
i  pozaszkolne, wyjeżdżają na wycieczki. Oczywiście bez organizacji 
i pomocy kadry pedagogicznej nic nie doszłoby do skutku.
We wrześniu braliśmy udział w akcji Sprzątanie Świata (koordynator: 
p. Iwona Kosek). Poza tym, jak każdej jesieni, uczniowie naszej szko-
ły zbierali kasztany i żołędzie, którymi zimą będą mogły dokarmiać 
zwierzęta z okolicznych lasów. 
Szkolne Koło Caritas od 17 do 21 listopada br. zbierało pieniądze dla 
9 - letniego Oliwiera z Brodnicy, chorego na nowotwór. Udało nam się 
uzbierać 767,00 zł. Obecnie zbierana jest żywność dla potrzebujących 

rodzin.
Uczniowie naszej szkoły często sami wychodzą z inicjatywą i organi-
zują sprzedaż przeróżnych ciast, babeczek i  tostów. Pokazuje to jak 
bardzo są oni przedsiębiorczy i pomysłowi, a przy tym uczą się wraż-
liwości na krzywdę ludzką.

Ale nie samą pracą żyjemy. Organizowane są wycieczki do kina, 
kształcące wyjazdy do Młyna Wiedzy, a młodsi uczniowie co tydzień 
jeżdżą na basen. W naszym szkolnym kalendarzu nie brakuje również 
imprez i uroczystości. 

A to jeszcze nie koniec roku! Jak widać, nasza szkoła nigdy nie próżnu-
je, pełno w niej życia   i chęci pomocy innym.

Karolina Rogalska

  Święta tuż, tuż …
      Zbliżają się święta, więc na prośbę pań z terenu gminy Obrowo 
- kierownik GOK-u, p. Anna Strzelecka umożliwiła kontynuację 
warsztatów pt. ”Twórczość inspirowana pasją”. 
Tym razem postanowiłyśmy wykonać różnego rodzaju ozdoby na 
choinkę, stroiki i  inne cudeńka. Będą  one świetnym prezentem 
dla najbliższych lub ozdobą naszych domów. Na warsztatach ma-
lowałyśmy bombki, anioły, lepiłyśmy figurki z masy porcelanowej 
i  solnej. Wykonałyśmy również szydełkiem misterne  bałwanki, 
gwiazdki i aniołki. Na jednych z zajęć powstały piękne kartki, któ-
re wyślemy do rodziny, przyjaciół i znajomych. Taka własnoręcz-
nie wykonana kartka,  bomba, czy inna rzecz jest milszym poda-
runkiem, bo wykonana została z wielkim uczuciem. 
  Każde nasze spotkanie przebiega w życzliwej atmosferze i jest odskocznią od codzienności.
  W warsztatach bożonarodzeniowych w siedzibie GOK-u uczestniczyli również uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Obrowie. Zapraszamy 
innych chętnych do współpracy.

Prowadząca zajęcia:
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Zabytkowa Perełka Architektury w Obrowie
Siedzibą gminy Obrowo oraz Urzędu Stanu Cywilnego od dnia powoła-

nia, czyli od 1 stycznia 1973 roku, do dnia dzisiejszego jest szlachecki 
dworek, wcześniejsza własność patrioty – Romana Góreckiego. Budynek 
został wzniesiony w stylu klasycystycznym, na miejscu starego drewniane-
go dworu, na przełomie XVIII i XIX wieku. Jak podają materiały źródłowe 
- w 1898 roku dwór w Obrowie został częściowo przebudowany, zmienia-
jąc nieznacznie swe architektoniczne kształty. 
Budynek dworu jest murowany, parterowy z poddaszem oraz z kolumno-
wym portykiem wspierającym dach, zwróconym frontem na południe. We 
wschodnio – południowej części dworu jest park, który na podstawie ist-
niejącego drzewostanu można stwierdzić, że pochodzi z końca XIX wieku. 
Zespół dworkowo – parkowy w Obrowie jest więc nie tylko historyczną 
spuścizną po naszych przodkach, ale przez swój użyteczny charakter, jako 
siedziba gminy, stał się niepowtarzalną, piękną zabytkową perełką odwie-
dzaną codziennie przez społeczność lokalną, krajową, a nawet  międzyna-
rodową. 
Budynek został wpisany do rejestru zabytków i wszystkie roboty budow-
lane związane z tym obiektem muszą być i są konsultowane z konserwato-
rem zabytków w Toruniu. Przygotowanie projektów, jak i zdobycie środ-
ków unijnych na gruntowny remont dworu w Obrowie trochę trwało, ale 
jak podkreśla wójt Andrzej Wieczyński – „konsekwentne działania do-
prowadzają do realizacji zaplanowanego celu”. Tak też się stało. W 2013 
roku został rozpoczęty gruntowny remont dworu. W pierwszym etapie 
wymieniona została drewniana konstrukcja dachu z nowym pokryciem 
dachowym oraz wymianą podłogi. Następnie zaadoptowano poddasze na 
cele biurowe. Powstało 15 nowych pomieszczeń wraz z węzłem sanitarnym 
i odrestaurowanym zabytkowym kominem, który pięknie prezentuje się 
na tle jasnego, długiego korytarza. Obecnie trwają prace wykończeniowe 
na zewnątrz budynku związane z wykonaniem nowej elewacji wraz z prze-

budową wejścia głównego i wejść do piwnicy dworku, tak jak to pierwotnie 
wyglądało. Wewnątrz budynku została wymieniona instalacja centralnego 
ogrzewania wraz z nowym piecem i instalacją, a w 2015 roku planowany 
jest remont pomieszczeń na parterze budynku. Wójt Andrzej Wieczyński 
podkreśla, że wszelkie prace związane z remontem dworu mają na celu 
stworzenie pięknej wizytówki władz gminy, a jednocześnie funkcjonalnego 
i bezpiecznego budynku nie tylko dla pracowników, ale i klientów odwie-
dzających Urząd. Zwieńczeniem prac remontowych dworku szlacheckiego 
w Obrowie, będzie w ostatnim etapie, rewitalizacja parku wraz z budową 
parkingu w  północnej części zespołu dworkowo-parkowego. Całkowity 
koszt wszystkich prac związanych z powyższym przedsięwzięciem jest już 
liczony w setkach tysięcy złotych i zapewne, drugie tyle władze gminy będą 
musiały wyłożyć na zrealizowanie w pełni zadania, ale dla zachowania za-
bytkowych budowli, będących swoistymi perełkami architektury - warto 
wyłożyć każdą złotówkę, żeby móc tradycję i dokonania naszych przod-
ków ocalić dla kolejnych pokoleń. 
  Należy wspomnieć, że dwór w  Obrowie, gościł kie-
dyś młodego pianistę, jak się później okazało najwybitniej-
szego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, który  
w drodze do Szafarni zatrzymał się na kilka chwil na obrowskiej ziemi. 
Podpatrzone przez młodego artystę zdarzenia dożynkowych obrzędów, 
które podobno zastał Fryderyk podczas pobytu w  dworku w  Obrowie, 
były lub mogły być źródłem i inspiracją w dorosłej twórczości kompozy-
tora na obczyźnie, jak wnioskować możemy ze źródeł, jakimi jest ocalała 
korespondencja Chopina. 
  Miejmy nadzieję, że sławetne czasy dworu w  Obrowie wciąż trwa-
ją i  przyniosą jeszcze wiele inspiracji do działania władzom gminy, jak 
i mieszkańcom Obrowa i okolic.
       Marzena Słupczewska

06.09.2013 r. - wbijanie ostatniego gwoździa przez wójta Andrzeja Wieczyń-
skiego we więźbę dachową - tzw. wieniec.

Dworek w Obrowie po remoncie

Wymiana pieca i instalacji C.O. w budynku dworku w Obrowie

Zaadaptowane poddasze na cele biurowe budynku dworu w Obrowie



KURIER OBROWA 20

Muzyka łączy pokolenia …
14 listopada 2014 r. o  godz. 17-tej w  Publicznej Szkole Muzycznej 
I Stopnia w Osieku nad Wisłą odbył się koncert z okazji Święta Nie-
podległości. W koncercie wystąpili uczniowie i rodzice dzieci (Osiecka 
grupa wokalna) PSM I St, którzy wykonali pieśni i utwory patriotyczne. 
Z tym samym programem uczniowie i rodzice wystąpili 15 listopada 
2014 roku przed mieszkańcami domu Pomocy Społecznej w Dobrze-
jewicach dając koncert w stołówce DPS w Dobrzejewicach. 
Uśmiech i radość na twarzach mieszkańców przekonywał do tego, że 
obcowanie z dziećmi i ze sztuką dostarczyło dużo satysfakcji zarów-

no dzieciom jak i  starszym mieszkańcom   DPS w  Dobrzejewicach. 
20 grudnia uczniowie PSM I St. w Osieku nad Wisłą o godz.12.30 wy-
bierają się z koncertem kolęd i pastorałek do mieszańców DPS w Do-
brzejewicach. 
Mam nadzieję, że zapoczątkowana współpraca na polu artystycznym 
między dyrekcją, mieszkańcami DPS, a  społecznością szkolną PSM 
I St. w Osieku nad Wisłą będzie niosła ze sobą radość życia i chęć po-
mocy ludziom.  

                                                                                    Mariola Majrowska

Klub seniora „Sami swoi”
w Obrowie

 28 sierpnia 2014 r. w Obrowie zawiązał się klub seniora „Sami swoi”. 
We wtorkowych spotkaniach, które odbywają się w ZS w Obrowie o godz. 
16-tej w Sali nr 31 uczestniczy ok. 43 osób.
Co drugi wtorek prowadzone są zajęcia z rękodzieła, będą też prowadzone 
zajęcia teatralne i muzyczne, podkreśla opiekun i jeden z założycieli klubu 
seniora Grzegorz Filut.
Kronikę klubu seniora prowadzą panie: Badaszewska i Sztangierska.
 Więcej informacji na temat działalności powstałego klubu seniora 
można uzyskać pod nr tel. 606683929 lub w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Obrowie.
Wszystkich zainteresowanych i chętnych uczestnictwa w spotkaniach ser-
decznie zapraszamy.


