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Budowa chodnika
w Obrowie

Oddano do użytkowania chodnik 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 258 w m. 

Obrowo

  Gmina Obrowo na podstawie umowy 
z dnia 15 września 2014 r. z Marszałkiem 
Województwa Kujawsko – Pomorskie-
go Piotrem Całbeckim dofinansowała 
budowę chodnika w  ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 258 w  miejscowości 
Obrowo w  wysokości 184.880,62 zł, co 
stanowi 60 % wartości zadania. W  ra-
mach inwestycji wybudowano chodnik 
o  długości 997 mb. Zadanie było zreal-
izowane w  trybie Drogowej Inwestycji 
Samorządowej, a  koordynatorem inwest-
ycji był Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Dofinansowanie samochodu dla Policji
   W  dniu 29 września 2014 r. 
nastąpiło uroczyste przekazanie 
samochodu dla Komisariatu Po-
licji w  Lubiczu. Samochód zo-
stał dofinansowany przez gminę 
Obrowo i gminę Lubicz na pod-
stawie porozumień zawartych 
z  Komendą Wojewódzką Policji 
w Bydgoszczy w dniu 23 czerwca 
2014 r. Wartość dofinansowania 
każdej z gmin wyniosła 18 tys. zł.

Remonty dróg gminnych
  We wrześniu 2014 r. oddano 
do użytkowania wyremontowa-
ne drogi gminne w  Brzozówce 
ul. Szkolna i Jałowcowa, w Gło-
gowie ul. Kwiatowa, w Sąsiecz-
nie (odcinek od sklepu do figur-
ki) oraz w  Łążynie II (odcinek 
od szkoły do ściany budynku). 
Wcześniej oddano wyremon-
towane drogi w  Głogowie ul. 
Sportowa i w Dobrzejewicach droga w centrum wsi, a także ul. Aleja Lipowa, pętla autobusowa  
i parking w Obrowie, zgodnie z umową zawartą z firmą SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.

  W ciągu ostatnich czterech lat w gm. Obrowo zostało przebudowanych i wyremontowanych 
łącznie 27,13 km dróg gminnych, a w trakcie modernizacji jest ponad 17,6 km dróg. Koszt zre-
alizowanych inwestycji drogowych w latach 2010-2014 wyniósł 4.556.206,23 zł. 
W latach 2003-2014 w gminie Obrowo wyremontowano łącznie 59,85 km dróg gminnych, za 
łączną wartość 14,2 mln. zł.
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  W miesiącach lipcu i sierpniu 2014 r. w Obrowie, w ramach projektu pn. 
„Organizacja i przeprowadzenie warsztatów oraz wystawy w miejsco-
wości Obrowo”, zrealizowane zostały warsztaty wokalno-instrumentalne, 
łucznicze oraz rzeźbiarskie. 
W projekcie uczestniczyli mieszkańcy z gminy Obrowo. Do 30 września 
2014 r. w  GOK w  Obrowie trwała wystawa średniowiecznych strojów 

i rekwizytów. Organizatorem projektu było Bractwo Rycerskie Ziem To-
ruńskich. Projekt został dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 413 „Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

                     Iwona Malcan-Maj

Muzyka, łucznictwo, czy rzeźba …

WIEŚCI Z SILNA
Gminna woda w Silnie płynie.

 Ścieżkę mają rowerzyści.
Są na drogę plany w Gminie,
więc marzenie wnet się ziści.

 Wniosek więc banalny płynie.
Wszyscy będą bardzo happy .
Podziękujmy naszej Gminie.
Zmiany widzi nawet ślepy.

Zawsze  znajdzie się dziś taki,
 który ma odmienne zdanie.                                       

Asfalt to jest byle jaki.
Droga ma być tu w tartanie.

Ścieżka też mu nie pasuje.
To za wąska, to są dziurki.
I już plany w głowie snuje.

Ścieżka ma być zawsze z górki.

W głowie myśli już od rana.
 Wokół siebie robi kino.
Woda ma być gazowana.
I ma płynąć także wino.

Spójrz realnie wokół siebie.
Parę latek, jakie zmiany.
Gmina robi to dla Ciebie

Mieszkańcu  Kochany.                       
 HK
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LICEUM W DOBRZEJEWICACH PROMUJE AUTONOMIĘ UCZNIÓW

Uczniowie dobrzejewickiego Liceum mają możliwość rozwijać swo-
ją autonomię poprzez projekt „Learn to Learn! Devlop You Auto-
nomy in Learning!” w ramach programu Comenius dotowanego  

przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Nasi uczniowie 
po raz pierwszy  spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami z Rumunii, 
Grecji, Włoch, Łotwy, Francji  i Turcji w listopadzie 2013 r. w Stambule. To  
spotkanie (3-8 listopada 2013 r.) obfitowało w wiele radosnych zajęć, pozna-
wanie niezwykłej kultury kraju goszczącego, a przede wszystkim w zawie-
ranie nowych przyjaźni w jednym z największych miast świata na granicy 
Europy i  Azji. Uczniowie mieli możliwość poznać tureckie zwyczaje „od 
kuchni” – doświadczyli tradycyjnej gościnności, a każdego ranka budził ich 
śpiew muezina nawołującego do modlitwy. 
  Następna wizyta to pobyt we Włoszech w  dniach 24.02-01.03.2014 r. 
Wizyta ta była okazją poznania osobowości mieszkańców Italii, systemu 
szkolnego, a także poznania miasta słynnego z Uniwersytetu, na którym po-
bierał nauki Mikołaj Kopernik, ale i przepiękną katedrę, w której znajdują 
się relikwie Św. Antoniego patrona zagubionych. W tym czasie podczas po-
bytu w Wenecji mogliśmy podziwiać Karnawał z tłumami przebierańców 
w strojach z różnych epok i krajów, a także z charakterystycznymi maskami. 
Trzecim etapem realizacji projektu była wizyta w dniach 25.04-01.05.2014 
r. małej miejscowości Viecpiebalga w północno-wschodniej Łotwie. Podró-
żując busem mogliśmy porównać drogi na wschodzie jako odbiegające od 
naszych pokrytych asfaltem, opustoszałe domostwa i niską gęstość zaludnie-
nia, odwiedziliśmy Rygę, a w drodze powrotnej na kilka godzin zatrzyma-
liśmy się w Wilnie i odwiedziliśmy Matkę Boską Ostrobramską i uczestni-
czyliśmy w polskiej mszy św., odbyliśmy spacer ulicami Wilna, gdzie można 
było często usłyszeć język polski. Na Łotwie spotkaliśmy się z serdecznym 
przyjęciem gospodarzy, ich niezwykłym patriotyzmem i przywiązaniem do 
tego co narodowe i regionalne – wizyta w muzeum etnograficznym, w któ-
rym mogliśmy poznać uczestnicząc w praktycznych zajęciach wyrób i wy-
piek chleba, serów, masła, a także odzieży, obrusów i serwetek.
  W ramach projektu w każdym kraju codziennie spotykaliśmy się w szko-

le partnerskiej i mieliśmy możliwość pracować w grupach międzynarodo-
wych – zarówno uczniowie jak i nauczyciele – co pomogło nam wszystkim 
rozwijać umiejętności językowe i otwartość na inne spojrzenia i poglądy, 
a uczniom dodatkowo uczyć się autonomii i wzajemnie motywować się do 
dalszej pracy i współpracy. 
  Po powrocie nadszedł krótki czas podsumowań, podzielenia się wraże-
niami i przeżyciami, który szybko przerodził się w kolejne działania projek-
towe. 
Po wakacjach intensywnie przygotowywaliśmy się do przyjęcia naszych za-
granicznych partnerów, którzy od 22 do 27 września przebywali w naszej 
szkole w  Dobrzejewicach. 20 uczniów z  Łotwy, Grecji, Rumunii, Włoch, 
Turcji i  Francji przebywało w  rodzinach naszych uczniów, a  ich 15 na-
uczycieli w Toruniu. Codziennie jednak jak poprzednio realizowane były 
zajęcia edukacyjne w szkole, a po zajęciach spotkania w rodzinach, zajęcia 
w  Muzeum Piernika, Planetarium, Młynie Wiedzy,  zwiedzanie Torunia, 
spotkanie z władzami samorządowymi Województwa - Marszałkiem  Pio-
trem Całbeckim, Powiatu Toruńskiego – Starostą Mirosławem Graczykiem, 
Wójtem Gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim. Na zakończenie zapla-
nowano wycieczkę do Gdańska i spotkanie wszystkich uczestników projek-
tu z Prezydentem Lechem Wałęsą, legendą Solidarności, ikoną Wolności  
i Niepodległości nie tylko Polski, zwiedzanie Gdańska i Europejskiego Cen-
trum Solidarności.  Informacja o spotkaniu z p. L. Wałęsą spotkała się u na-
szych partnerów z wielką radością i pytaniem, czy na pewno z tym znanym 
i  słynnym w  świecie Wałęsą). wWszystkie wyjazdy uczestników projektu 
były możliwe dzięki bezpłatnemu udostępnieniu busów przez Urząd Gminy 
w Obrowie.
       Nasz projekt jest ciekawy z wielu perspektyw, ale to, co najistotniejsze 
to fakt, że nasi licealiści mają możliwość zobaczenia i odnalezienia się w 6 
krajach partnerskich projektu jako świadomi, autonomiczni i zmotywowani 
młodzi ludzie, nieźle władający językiem angielskim. Na realizację projektu 
przyznano dofinansowanie w wysokości 20 tys. euro, czyli 84 tys. zł.

                                          Janusz Iwański – Dyrektor GiLO w Dobrzejewicach



KURIER OBROWA 4

Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Lubiczu - teren Gminy Obrowo

  Na prośbę mieszkańców poniżej przedstawiamy nowych 
dzielnicowych, pełniących służbę na terenie gminy Obrowo, tj. 
w dzielnicy nr 47 i nr 48.

mł. asp. Adam Kaszubowski  
tel. 56 641 28 30 
kom. 695 881 319
pełni służbę w dzielnicy nr 
47 – obejmującej miejsco-
wości:

* Brzozówka 
* Dobrzejewice 
* Głogowo 
* Kazimierzewo 
* Kuźniki 
* Łążyn II
* Łążynek 
* Skrzypkowo 
* Szembekowo 
* Zębowo

Komisariat Policji w Lubiczu tel. 56 641 28 30.
Uwaga! 

W nagłych sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu
należy dzwonić pod nr 997 lub 112.

mł. asp. Marcin Wesołowski    
tel. 56 641 28 30 
kom. 695 881 317
pełni służbę w dzielnicy nr 
48 – obejmującej miejsco-
wości:

* Dzikowo 
* Kawęczyn 
* Łęg - Osiek 
* Obory 
* Obrowo 
* Osiek nad Wisłą 
* Sąsieczno 
* Silno 
* Smogorzewiec 
* Stajenczynki 
* Zawały 
* Zębówiec

„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminna Obrowo / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie realizuje kolejną edycję projektu systemowego 
pn. „Bezrobocie – To Nie Dla Nas”, w  ramach Priorytetu 

VII. Promocja integracji społecznej.
W obecnej edycji wzięło udział 46 beneficjentów GOPS w Obrowie. 
17 września 2014 r. osiemnaście osób zakończyło szkolenia zawo-
dowe w ramach Centrum Integracji Społecznej. Jeszcze w  trakcie 
odbywania praktyk dwie kobiety otrzymały zatrudnienie w ramach 
umowy o pracę lub umowy zlecenie, a kolejne dwie osoby podjęły 
pracę zaraz po zakończeniu szkoleń. 
  1 osoba biorąca udział w  szkoleniach społecznych również 
skorzystała z możliwości zatrudnienia i  już w czerwcu ukończyła 
projekt zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 24 uczestników 8 września 
zakończyło zajęcia w  Klubie Integracji Społecznej, a  trzy kobiety 
zrealizowały 3 - miesięczny staż zawodowy.
  W  ramach działań środowiskowych, pracownicy socjalni dla 
uczestników KIS, zorganizowali zajęcia artystyczno – plastyczne, 
wyjście do Planetarium w  Toruniu na przedstawienie „MAKRO-
KOSMOS”, zwiedzanie Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy” 
jak również piknik rodzinny, spacer ścieżką zdrowia w Nadleśnic-
twie w Dobrzejewicach oraz wyjście do kina na film „Podróż na sto 
stóp”. 
  Dzięki wspólnym wyjściom nasi beneficjenci mogli się zinte-
grować, poznać nowe sposoby spędzania wolnego czasu, a przede 
wszystkim nawiązać nowe przyjaźnie, które  pozwolą im na wspar-
cie zarówno w trudnych sytuacjach jak i dzielenie się swoimi suk-
cesami.
  W grudniu GOPS w Obrowie planuje uroczyste zakończenie 
projektu, na które już dziś serdecznie wszystkich uczestników 
realizowanych w 2014 roku szkoleń w ramach projektu „Bezro-
bocie – To Nie Dla Nas” zapraszamy. 

      Aleksandra Zdrojewska
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II DOŻYNKOWY TURNIEJ PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ
  7 września 2014 r. na boisku przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie odbył się II Dożynkowy Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Or-
ganizatorami byli nauczyciele wychowania fizycznego z  Zespołu Szkół.
  Do zawodów zgłosiło się 10 drużyn dwuosobowych z  terenu całej 
gminy, m.in. z Osieka nad Wisłą, Zawał, Sąsieczna, Obrowa, Skrzypkowa 
i Kawęczyna. Ekipy siatkarskie zostały podzielone równo na dwie grupy. 
Mecze w grupach odbywały się w systemie każdy z każdym. Awans do 
półfinałów wywalczyły drużyny z pierwszych i drugich miejsc. Zwycięzcy 
półfinałów zagrali o końcowy tryumf, zaś przegrani w finale pocieszenia 
o trzecie miejsce. 

Poniżej wyniki rywalizacji:

Półfinał 1      Sąsieczno 1 – Skrzypkowo      2:0

Półfinał 2      Obrowo 2 – Obrowo 1      2:0 

Mecz o 3 miejsce      Skrzypkowo – Obrowo 1     0:2 

FINAŁ Sąsieczno 1 – Obrowo 2 2:1 

  Podziękowania dla wójta Andrzeja Wieczyńskiego za ufundowanie na-
gród oraz dla Dyrekcji Zespołu Szkół w Obrowie za udostępnienie obiektu 
sportowego oraz sprzętu.                                                                                           

  Jacek Makowski

”RAZEM DO WOLNOŚCI”
  W dniu 11 czerwca 2014 r. na terenie Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącym w Dobrzejewicach odbyły się zawody sportowe o charak-
terze popularyzacji biegania oraz poświęcone obchodom 25 rocznicy 
wolnych wyborów w Polsce pod nazwą ”RAZEM DO WOLNOŚCI”. 
Patronat honorowy zawodów objęli Wójt Gminy Obrowo, Starosta To-
ruński, Dyrekcja ZS GiLO w Dobrzejewicach oraz WSKO „Edukacja 
i Przyszłość” w Brąchnówku.
   Zawody odbyły się w  następujących kategoriach wiekowych 
z podziałem na płeć:
1. Dzieci do 7 lat dystans 100 metrów  /dziewczyny, chłopcy/
2. Dzieci szkoła podstawowa klasy 1-3  dystans 200 metrów  /dziew-
czyny, chłopcy/:
3. Dzieci szkoła podstawowa klasy 4-6 dystans 1050 metrów /dziew-
czyny, chłopcy/:
4. Młodzież gimnazjalna klasy 1-3  dziewczyny dystans 1400 metrów; 

chłopcy 1800 metrów 
5. Kategoria OPEN od 18 do 100 lat /O Puchar Wójta Gminy Obrowo/  
kobiety i mężczyźni  dystans 2100 metrów

  Na zawody zgłosiło się ponad 120 uczestników w różnych katego-
riach wiekowych z podziałem na płeć.
Zawody odbyły się w sportowej atmosferze przy ogromnym dopingu 
przybyłej publiczności, która zagrzewała zawodników do sportowej 
rywalizacji. 
  Uroczystego wręczenia pucharów, dyplomów oraz medali a także 
upominku dla najlepszych dokonali Radna Powiatu Toruńskiego Pani 
Mirosława Kłosińska oraz Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wie-
czyński wraz z Dyrektorem GiLO w Dobrzejewicach Panem Januszem 
Iwańskim oraz nauczycielami wychowania fizycznego. 

            Bartłomiej Figurski
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Młody artysta plastyk z Silna
  Na dożynkach gminnych w Głogowie mogliśmy podziwiać artystyczne zacięcie Se-
bastiana Nadachewicza, 16-sto latka z Silna w gminie Obrowo. Sebastian chodził do 
gimnazjum w Dobrzejewicach, a obecnie uczęszcza do Technikum Informatycznego 
w Toruniu na ul. Targowej. 
Jak podkreśla młody artysta, techniką spraypaintingu, którą wykonuje swoje prace, 
zaciekawił się wiosną bieżącego roku oglądając film w Internecie. Ta metoda malowa-
nia, polega na szybkim nakładaniu warstw sprayu, a następnie przykładaniu zwykłej, 
pogiętej gazety do kartki na której jest farba, dzięki czemu uzyskuje się określony wzór 
np. planety, góry, skały – pokrótce wyjaśnia Sebastian Nadachewicz.  

  Sebastian jest ciekawy świata i szybko łapie wszystkie nowinki, maluje kredkami, 
farbą olejną na płótnie, węglem, wykonuje szkice w ołówku, podkreśla pani Małgo-
rzata, mama artysty. Syn nie tylko postanowił spróbować własnych sił w nowym spo-
sobie tworzenia sztuki, jakim jest technika spraypaintingu, ale tak go to malowanie 
wciągnęło, że wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Krajowy Fundusz na Rzecz 
Dzieci Uzdolnionych w Warszawie – dodaje pani Małgorzata. Wyniki zostaną ogło-
szone na początku października br. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. 

  Warto podkreślić, że Sebastian Nadachewicz, interesuje się nie tylko malo-
waniem, sztuką, ale także pasjonuje się motoryzacją, a  ściślej jest zagorzałym 
fanem motocykli. Jak zdradziła nam pani Małgosia – syn już nie może się do-
czekać, grudniowych 16-stych urodzin, bo wówczas będzie mógł wyrobić sobie 
prawo jazdy kategorii A1 i  móc jeździć motocyklem o  pojemności do 125 cm 
W  przyszłości nasz młody artysta chce tworzyć grafikę na okładki płyt. Życzy-
my powodzenia w  realizacji zamierzonych celów i  pogłębiania artystycznej pasji. 

           Marzena Słupczewska  

ERASMUS plus SP w Łążynie II
  Szkołę Podstawową w Łą-
żynie II spotkało prawdziwe 
wyróżnienie. Znalazła się 
ona w gronie zaledwie trzy-
dziestu polskich szkół, które 
zakwalifikowały się do mię-
dzynarodowego projektu 
ERASMUS plus. 
  To ogromny prestiż. Dzię-
ki temu nawiążemy partnerską współpracę ze szkołami w  Wielkiej 
Brytanii, Grecji, Turcji oraz we Włoszech. Udział wiąże się z realizacją 
wcześniej ustalonych zadań. Dzieci z Łążyna II wraz z ich europejskimi 
rówieśnikami, już zaczęły pracę nad logo projektu: European-Book-
-Buddies. W kolejnych miesiącach będą m.in. tworzyć przewodnik po 
najbliższej okolicy (w wersji książkowej i filmowej), kalendarz polskich 
świąt i  tradycji, instrukcję rodzimych gier dziecięcych czy opisywać 
zabytki. To tylko niektóre z zadań do wykonania, tak więc czeka nas 
wytężona, trzyletnia praca. Oprócz tego jednak – sporo przyjemności. 
Przed uczniami i nauczycielami wyjazdy do wspomnianych wcześniej 
krajów partnerskich. Pierwszy –  już w listopadzie – do Wielkiej Bry-
tanii. Uczniowie naszej szkoły nie mogą się doczekać i zaciekle szlifu-
ją język angielski, bowiem przed nimi międzynarodowe konwersacje 
i wymiana kulturowo-edukacyjnych doświadczeń z dziećmi z innych 
krajów. 
  Jesteśmy pełni nadziei i zapału do pracy. Czas wyruszyć w prawdzi-
wą, europejską podróż!
  Agnieszka Kilińska

Fotograficy wśród nas
Zrodzili się  wśród nas prawdziwi fotograficy, a   wszystko to dzięki 
przyznaniu pomocy ze środków UE w ramach tzw. „małych projek-
tów”,  który realizowany był od czerwca do września 2014 r. w bloku 
3-godzinnych zajęć raz w tygodniu.
Każda z  osób uczestniczących w  zajęciach miała okazję zapoznania 
się z  różnego rodzaju technikami fotografii m.in. programy tema-
tyczne: preselekcja i tryby manualne; pomiar światła: przysłona, czas 
i  czułość; klasyczne tematy fotografii: portret, pejzaż, architektura; 
fotografia studyjna; 
fotografia plenero-
wa; obróbka końcowa 
zdjęć itd.  Zajęcia od-
bywały się w  różnych 
miejscach: w  plenerze, 
w  profesjonalnym stu-
dio czy też w muzeum.
Oferowane przez nas 
zajęcia były doskonałą 
formą aktywnego spę-
dzania wolnego czasu, 
a  także okazją do zdo-
bycia nowych umie-
jętności jak i  odkrycia 
swoich pasji związa-
nych z  fotografowa-
niem.  

  Anna Strzelecka
Fot. Paulina Szyplik

3.
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PLACE ZABAW
  W  maju 2014 r. oddano do użytkowania 
kolejny plac zabaw. Zakończono tym samym 
II etap prac rozpoczętych w  kwietniu 2013 r. 
Łącznie oddano do użytkowania trzy place 
zabaw, jeden w Głogowie przy stadionie spor-
towym oraz dwa w  miejscowości Brzozówka, 
przy ul. Szkolnej i Leśnej. 
Całkowity  koszt operacji wyniósł 131.414,92 
zł brutto, a środki unijne stanowią 75% kosz-
tów kwalifikowanych, czyli 80.130,00 zł.

Plac zabaw w Brzozówce ul. Szkolna.

Plac zabaw w Głogowie. Plac zabaw w Brzozówce ul. Leśna.

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo,
Brzozówka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy

Wykonane zostały następujące ulice:

- Zlewnia przepompownie P5 tj. ul. Jaworowa, ul. Akacjowa, ul. Jeżyno-
wa, ul. Jarzębinowa, ul. Jesionowa,
- Zlewnia przepompowni P11 tj. ul. Wierzbowa, ul. Olszynowa,
- P6 ul. Śliwkowa c.d., ul. Daliowej, ul. Konwaliowej, ul. Truskawkowej, 
ul. Hiacyntowej, ul. Poziomkowej,
- P8 ul. Żurawinowej, ul. Czereśniowej, ul. Brzoskwiniowej, ul. Oliwko-
wej, ul. Owocowej (do betoniarni). 

Uwaga! Informujemy, że mieszkańcy powyższych ulic mogą przy-
łączać się do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

  W chwili obecnej kończą są roboty budowlane na odcinku kana-
lizacji biegnącej od ul. Jaworowej i przyległych oraz przy zlewni P9 
tj. ul. Jabłoniowej, ul. Gruszowej i przyległych. Termin włączenia do sieci – koniec października 2014 r.

  Do 2003 r. wybudowano 24,86 km kanalizacji sanitarnej i 24,65 km sieci wodociągowej. Na chwilę obecną Gmina Obrowo posiada łącznie 
101,36 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i 254,43 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami. 
W latach 2010-2014 wykonano 22,28 km sieci kanalizacyjnej (w trakcie realizacji do marca 2016 r. jest jeszcze ok. 17 km) i 41,24 km sieci wodo-
ciągowej. 
Koszt zrealizowanych inwestycji wodno-kanalizacyjnych w latach 2010-2014 wyniósł 8.916.391,98 zł.
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Inwestycje unijne w gminie Obrowo
Gmina Obrowo rozwija się z dnia na dzień, a miarą tempa poprawy jakości życia mieszkańców są inwestycje współfinansowane ze środków 
unijnych. Aby móc w skrócie przedstawić dokonania samorządu w mijającej kadencji – dokonamy teraz liczbowych zestawień, które najpełniej 
obrazują to, co zostało w Gminie Obrowo wykonane przez ostatnie lata.

Zestawienie projektów dofinansowanych ze środków unijnych realizowanych przez 
Gminę Obrowo w latach 2010-2014
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WYNIKI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Miejsca zdobyte w powyższym rankingu

Powyższa tabela przedstawia średnie wyniki wyrażone w procentach 
dotyczące egzaminów gimnazjalnych w powiecie toruńskim. 

Gmina Obrowo uplasowała się w większości egzaminów na pierw-
szej zaszczytnej pozycji. 

Wydatki na oświatę w latach 2010 -2013 kształtowały się na poziomie 
60,9 mln. zł, w tym na zadania inwestycje wydano ponad 2 mln. zł. 

W roku 2010 wydatki na oświatę wynosiły ponad 13,4 mln. zł, w tym 
na inwestycje oświatowe wydano ponad 990 tys. zł. W 2011 r. wydatki 
oświatowe kształtowały się na podobnym poziomie, co rok wcześniej, 
z tym że na inwestycje oświatowe wydano ponad 70 tys. zł. W 2012 r. 

wydatki na oświatę wzrosły do prawie 16 mln. zł, w tym na inwestycje 
wydano ponad 170 tys. zł. Natomiast w  2013 r. na oświatę wydano 
ponad 17,7 mln. zł, a w roku 2014 na oświatę zaplanowano wydatki 
w kwocie 19,7 mln. zł, w tym na inwestycje oświatowe 85 tys. zł.   
  Wydatki na oświatę w  Gminie Obrowo stanowią ważną pozycję 
w  budżecie, albowiem rozwój człowieka jest ważny i  już od dziecka 
warto tak kształtować i wspierać potrzeby uczniów, żeby w dorosłym 
życiu wszystkim żyło się tylko lepiej, co podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński, dla którego oświata jest jednym z priorytetowych zadań kon-
sekwentnie realizowanych od 2003 roku. 
 Marzena Słupczewska

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele,
Wychowawcy, Pracownicy Administracji i Obsługi 

Szkół Gminy Obrowo

W  Dniu Edukacji Na-
rodowej 14 paździer-
nika 2014 r. myśli 

i życzenia wielu ludzi kierują się 
w stronę szkół i nauczycieli. 
W  tym Dniu szczególnie ważne 
wydają się słowa Jana Pawła II 
skierowane do nauczycieli:
„Młodzi Was potrzebują. 
Oni poszukują wzorców, któ-
re byłyby dla nich punktem 
odniesienia. Oczekują odpo-
wiedzi na wiele zasadniczych 
pytań, jakie nurtują ich umysły  

i  serca, a  nade wszystko doma-
gają się od Was przykładu życia. 
Trzeba, abyście byli dla nich ich 
przyjaciółmi, wiernymi towa-
rzyszami i  sprzymierzeńcami  
w młodzieńczej walce. Pomagaj-
cie im budować fundamenty pod 
przyszłe życie”. 
  W  tym świątecznym Dniu 
proszę zatem wszystkich na-
uczycieli z  obrowskich szkół  
i  przedszkoli oraz wspierających 
ich pracowników administracji 
i  obsługi o  przyjęcie serdecznych 

podziękowań i  słów uznania za 
wytrwałość i  wyrozumiałość jaką 
wkładacie Państwo w wychowanie 
i edukację młodego pokolenia.
 Niech efektom wychowaw-
czym, a  także efektywnej 
współpracy z  rodzicami oraz 
zaufaniu i  szacunku uczniów to-
warzyszy Państwa spełnienie za-
wodowe, jak również przyjemność  
z codziennej pracy z dziećmi i mło-
dzieżą. 

                 Z wyrazami szacunku
        Wójt Andrzej Wieczyński
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Kobiety z pasją . . .

Od czerwca do października 2014 r. wkobiety z gminy Obrowo 
mogły rozwijać swój talent poprzez aktywny udział w warsz-
tatach  pt. ”Twórczość inspirowana pasją”, które realizowane 

były ze środków UE z zakresu małych projektów w ramach działania 413 
”Wdrażanie lokalnych projektów strategii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013 w siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. 
  W zajęciach uczestniczyły panie w różnym wieku, z różnym tempe-
ramentem, z różnymi oczekiwaniami, co nadawało kolorytu naszym 
spotkaniom. Jedno było wspólne dla wszystkich – zaangażowanie 
w to, co robiłyśmy. Dzięki temu powstały piękne przedmioty zdobione 
techniką decoupage, szydełkowa biżuteria i  inne cudeńka, doniczki, 
wazony oraz wianki z papierowej wikliny, które  można było podzi-
wiać podczas tegorocznych dożynek w Głogowie na stoisku GOK-u. 
  W swojej pracy wykorzystałyśmy również technikę zwaną quilling, 
pergamano i kolaż (collage). Na zajęciach panowała życzliwa atmosfe-
ra, co sprawiało, że czas nam szybko  płynął. Na koniec panie stwier-
dziły, że te spotkania były dla nich nie tylko odskocznią od codzienno-
ści, możliwością poznania nowych technik plastyczno-artystycznych 

i rozwijania swojego talentu, ale i terapią dla ciała i ducha. Mamy na-
dzieję, że ciąg dalszy nastąpi.
                                                                                      Barbara Mońko-Juraszek

Nowa siedziba Biblioteki Publicznej
w Osieku nad Wisłą

  Od 10 września 2014 r. Biblioteka Publiczna w Osieku nad Wisłą 
wznowiła swoją działalność w nowym budynku przy ul. Toruńskiej. 
Obecnie pracuje wspólnie z Osieckim Klubem Kultury w pomieszcze-
niach po dawnej „Karczmie za ostatni grosz”. 
Aby dotrzeć do nowej siedziby (od dawnej Biblioteki) należy kierować 
się drogą na Toruń (przez Silno). 

  W nowej siedzibie rozpoczęliśmy kolejny cykl zajęć plastycznych 
dla dzieci, na które zapraszamy wszystkich chętnych w każdy ponie-
działek od godz. 16:00 podkreśla bibliotekarka Marzena Stanczewska-
-Wojciechowska.

Godziny pracy biblioteki:

Poniedziałek - 11:00 - 19:00
Wtorek - 7:30 - 15:30

Środa  - prace wewnętrzne
Czwartek -  9:00 - 17:00

Piątek - 7:30 - 15:30

Wszelkie informacje na temat funkcjonowania placówki zamiesz-
czane są także na stronie www.facebook.com/bib.osiek

Wernisaż Jacka Melerskiego

W dniu 11 września 2014 
r. o godz. 18-tej w Miej-
skiej Instytucji Kul-

tury Dom Muz w  Toruniu odbyło 
się otwarcie wystawy zdjęć Jacka 
Malerskiego – fotografa, rzeźbiarza, 
plecionkarza, animatora kultury, 
a  także opiekuna zabytków Ziemi 
Dobrzyńskiej i  twórcy wielu insta-
lacji przestrzennych. Fotografią ar-
tystyczną Jacek Melerski zajął się, 
jak sam podkreśla, pod wpływem 
artysty fotografika Michała Kokota, 
który na początku był jego nauczy-
cielem plastyki w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą, a później przy-
jacielem i powiernikiem wspólnych fascynacji artystycznych jak i pasji. Od 
2008 r. nasz artysta uczęszczał na zajęcia fotograficzne prowadzone przez 
Stanisława Jasińskiego ZPAF w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury 
w Toruniu. Brał także udział w organizowanych wspólnie plenerach foto-
graficznych i wystawach poplenerowych od 2012 roku. Jacek Melerski jest 
zdobywcą wielu nagród i wyróżnień w kolejnych edukacjach Konfrontacji 
Amatorskiej Twórczości Artystycznej Region (2012 Fotografia Dziedzic-
two – wyróżnienie) oraz w konkursach organizowanych przez Wojewódzki 
Ośrodek Animacji i Muzeum Etnograficzne w Toruniu (Etnoklimaty 2013 
– trzecia nagroda za zdjęcie pt. „W duecie”).
  Tematem wielu zdjęć osieckiego artysty  są mieszkańcy jego „Małej Oj-
czyzny”, czyli Osieka nad Wisłą i pobliskich okolic. Fotografie powstawały 
we wszystkich porach roku, dlatego też zachwycają tłem krajobrazu okolic 
rolniczych, leśnych, czy pejzażami wiślanych miejsc, ukazując jednocześnie 
ludzką codzienność, odświętność, czy pasje artystyczne.
Jak podkreśla Stanisław Jasiński – „w pracach Jacka Melerskiego widać re-
alizację czytelnych odwołań do tradycji, która splata się z najważniejszymi 
wydarzeniami i postawami współczesności”.
 Życzymy wielu sukcesów i kolejnych ciekawych wernisaży.

       Marzena Słupczewska
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Gmina Obrowo Liderem Innowacyjnej Edukacji
  Złoty Certyfikat Lidera Innowacyjnej Edukacji dla Gminy Ob-
rowo to wyróżnienie niezależnej instytucji za wkład w  edukację. 
Marszałek Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego ten zaszczytny tytuł 
przyznawany przez Instytut Geofizy-
ki Państwowej Akademii Nauk wrę-
czył 7 października br. na konferen-
cji „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne 
rozwiązania dla Edukacji…” wój-
towi gminy Obrowo p. Andrzejowi  
Wieczyńskiemu.  
      Ostatnie cztery lata z punktu wi-
dzenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Obrowie oraz Obrowskiego Sto-
warzyszenia na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji, Kultury i  Sportu „Nasza Szko-
ła”, które przy niej powstało, to czas 
dużych zmian na lepsze. Siedziba 
szkoły i  stowarzyszenia przeszła sze-
reg remontów i  modernizacji. Do 
najważniejszych z nich należy remont 
dachu, budowa wielofunkcyjnego bo-
iska gminnego, powstanie boiska do 
siatkówki plażowej, wymiana pieca 
centralnego ogrzewania oraz wymia-
na ogrodzenia. Placówka oświatowa 
czy organizacja pozarządowa to nie 
tylko budynek i cała jego infrastruk-
tura, o  którą trzeba dbać, żeby  wy-
glądała czysto i estetycznie, ale należy 
też dołożyć starań, aby była bezpieczna. Szkoła to przede wszystkim 
uczniowie, którzy spędzają tu bardzo wiele czasu. To miejsce, gdzie 
kształtuje się ich oso-
bowość, rozwija się ich 
światopogląd. Do prawi-
dłowego rozwoju dzieci 
i  młodzieży ważne jest 
też zapewnienie podsta-
wowych potrzeb. Szkoła 
w  Obrowie, tak jak inne 
szkoły na terenie gminy 
Obrowo, oferuje uczniom 
opiekę w  świetlicy szkol-
nej, możliwość zjedzenia 
ciepłego posiłku, zapew-
nia bezpieczny dojazd 
i  powrót ze szkoły. Na-
leży również podkreślić, 
że organ prowadzący nie 
tylko reaguje na bieżące 
potrzeby uczniów m.in. takie jak: podwyższenie wyników sprawdzia-
nów i egzaminów zewnętrznych, wspieranie uczniów o szczególnych 
potrzebach edukacyjnych, wpieranie innowacji pedagogicznych czy 
naukę języków obcych, ale stara się, aby każdy z nich  znalazł  dla sie-
bie możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, dlatego liczba 

zajęć edukacyjnych jest większa niż w  innych gminach. Przy takim 
wsparciu władz Gminy Obrowo możemy w lepszych warunkach dążyć 

do tego, by każdy podopieczny miał moż-
liwość odniesienia sukcesu w  wybranej 
przez siebie dyscyplinie, podkreśla Artur 
Affelt dyrektor ZS w Obrowie. 
      Stowarzyszenie jako organizacja 
działająca przy szkole w  Obrowie pozy-
skuje środki finansowe z  różnych źródeł, 
aby wspierać edukację na jak najwyższym 
poziomie. Pozyskanie funduszy wymaga 
od nas w  jakiejś części wkładu własne-
go, który zawsze zapewnia Urząd Gminy 
w  Obrowie. Najczęściej, poza wkładem 
finansowym, jest to nieodpłatne udo-
stępnienie busów gminnych. Dzięki temu 
wsparciu bardzo wielu uczniów z  naszej 
szkoły ma możliwość wyjazdów eduka-
cyjnych, krajoznawczych i turystycznych. 
Często słyszymy od rodziców, że gdyby 
nie było wsparcia i dofinansowania przez 
Gminę,  nie byłoby ich stać na wyjazd 
dzieci.
Wszystkie te działania podjęte przez 
ostatnie cztery lata przełożyły się na to, że 
dziś Gmina Obrowo podawana jest jako 
przykład dobrych praktyk. Potwierdza to 
m.in. raport z ewaluacji zewnętrznej prze-
prowadzonej w ubiegłym roku szkolnym 
przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 

We wszystkich trzech obszarach badań ZS w Obrowie został oceniony 
na wysokim poziomie. 

Należy też podkreślić, 
że gimnazjaliści z naszej 
gminy w rankingu gmin 
powiatu toruńskiego 
w  większości części eg-
zaminów zewnętrznych 
zajęli pierwsze miejsca, 
a  z  części przyrodniczej 
drugie - spośród wszyst-
kich gmin województwa 
kujawsko-pomorskiego.
    Wszystkie te sukcesy 
i  dokonania nie byłyby 
możliwe, gdyby nie ści-
sła współpraca władz 
gminy, radnych, urzęd-
ników, dyrekcji, nauczy-
cieli, rodziców i uczniów. 

W  dziedzinie edukacji udało się władzom gminy Obrowo osią-
gnąć spory sukces, o  jakim inne gminy marzą. Mamy nadzieję, 
że kolejne lata przyniosą ze sobą tak wiele sukcesów jak mijające. 

       Przemysław Piotrowski
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Mistrzostwa Świata w Kickboxingu
  W dniach od 6 do 14 września 
2014 r. we włoskim Rimini odby-
ły się Mistrzostwa Świata w Kick-
boxingu kadetów i juniorów. 
  W  zawodach startowało ok. 
2500 zawodników  z całego świa-
ta. Oprócz ścisłej światowej czo-
łówki w  zawodach brali udział 
również zawodnicy z  dalekich 
krajów m.in. z Madagaskaru, In-
dii, czy Maurituisa. Wśród tych 
zawodników byli również zawod-
nicy A&W Team Obrowo: Jakub 
Dąbrowski, Kacper Dąbrowski, 
Karolina Mychlewicz oraz Szy-
mon Wróblewski. 
  Jakub Dąbrowski po 3 cięż-
kich walkach w  walce finałowej 
spotkał się z  Węgrem, z  którym 

wygrał jednogłośnie na punkty 
i tym samym zdobył tytuł Mistrza 
Świata. Kacper Dąbrowski do fi-
nału stoczył 3 walki, zaś w finale 
spotkał się z  kolegą kadrowym 
Michałem Adamkiem, gdzie po 
wyrównanej walce sędziowie 
ogłosili zwycięstwo przeciwnika, 
w skutek tego Kacper zdobył ty-
tuł Vice Mistrza Świata. Karolina 
Mychlewicz w  walce o  półfinał 
przegrała z Włoszką, zdobywając 
tym samym brązowy medal. 
  Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom A&W  Team Obrowo 
biorącym udział w mistrzostwach 
i życzymy dalszych sukcesów.

   Andrzej Maciusiewicz

Etap przygotowań 
do sezonu 2014/2015

  Etap przygotowań do sezonu 2014/2015 I Polskiej 
Ligi Futsalu już za nami. Teraz nastał czas, aby zespo-
ły pokazały jak przepracowały ten cały okres. 
  Unikat Osiek reprezentujący barwy Gminy Obro-
wo w rozgrywkach futsalu pokazał solidną grę, cho-
ciaż osiągnięć i  laurów jeszcze nie było, to jak pod-
kreśla trener Białek – „jeszcze wszystko przed nami”. 
Mecz z Politechniką Gdańską Unikat Osiek przegrał 
4:1. Jednak wola walki zespołu i  korekty wniesione 
przez trenera Białka mają przynieść sukces już wkrót-
ce. Może uda się to już w meczu z KS Gniezno na hali 
sportowej w Grębocinie?!
                                         Marcin Budzisz

UKS FENIKS OBROWO BIWAKOWAŁ
W BORACH TUCHOLSKICH

  Od 19 do 21 września 2014 r. byliśmy na biwaku w  Okoni-
nach Nadjeziornych. Pogoda wymarzona, było słonecznie i  ciepło. 
Przez te kilka chwil poczuliśmy się niemal jak na wakacjach - rzecz jasna sportowych! 
Trener pomagał nam szlifować formę i doskonalić technikę gry w naszą ukochaną pił-
kę nożną. Graliśmy w ping-ponga, tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę plażową. 
Wielką frajdą okazało się łowienie ryb z pomostu. W Okoninach królują oczywiście 
okonie! W wolnych chwilach szaleliśmy na placu zabaw, a wieczorami graliśmy w gry 
planszowe. 

  Bardzo dziękujemy Wójtowi Gminy Obrowo Andrzejowi Wieczyńskiemu za dofi-
nansowanie naszego wyjazdu ze środków Gminy Obrowo w ramach projektu „Mały 
Wielki Piłkarz”

Uczestnicy projektu...
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Szkole  Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II

„Każdy przedszkolak dobrze wie, 
że kiedy wrzesień kończy się, 

od najmłodszego aż po starszaka, 
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”.

  Wychowanie przedszkolne jest pierwszym i niezmiernie ważnym eta-
pem w wielostronnym rozwoju dzieci. Z tego względu Ministerstwo Edu-
kacji Narodowej i Sportu ustanowiło 20 września dniem wszystkich przed-
szkolaków. 
Dzień, na który przypada to święto nie został wyznaczony przypadkowo. 
Pomysłodawcy wskazują, że druga połowa września to czas gdy dzieci 
w przedszkolu mają już za sobą okres adaptacyjny. Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka ma przyczynić się do popularyzacji wychowania przed-
szkolnego. 
  W naszym przedszkolu ten szczególny dzień obchodziliśmy 22 wrze-
śnia 2014 r.
Na wieść o przygotowywanej  uroczystości dzieci bardzo się ucieszyły. Na-
uczycielki Jolanta Seweryn i Barbara Jurkiewicz przygotowały dla swoich 
milusińskich różnorodne zabawy przy muzyce, tańce, wesołe konkurencje, 
zabawy z chustą animacyjną KLANZY i gry, wszystko po to, aby ten dzień 
kojarzył się z radością i szczęściem. Po obiedzie dzieci wykonywały prace 
plastyczne „Dzień przedszkolaka” i słuchały ulubionych bajek.
Następnie opowiedziały o  tym, jakie cechy powinien mieć super przed-
szkolak i w jaki sposób powinien się zachowywać w przedszkolu, a w na-

grodę zostały odznaczone specjalnie na tę okazje przygotowanymi meda-
lami. Uroczystość uświetniła Pani Dyrektor Hanna Affelt,  która życzyła 
wszystkim „Miłego Dnia Przedszkolaka”. 
  Święto to dostarczyło wszystkim wielu miłych wrażeń i  na pewno 
będziemy je długo i  ciepło wspominać. Radość i  uśmiech na twarzach 
przedszkolaków to również nasza satysfakcja- pracowników przedszkola. 
Jesteśmy przekonani, że Dzień Przedszkolaka na stałe zagości w harmono-
gramie imprez przedszkolnych i będzie corocznie hucznie obchodzony.  

Barbara Jurkiewicz, Jolanta Seweryn

„Piękna Zagroda 2014”
  W  tegorocznym konkursie „Piękna Zagroda” na szczeblu gminnym 
w  wyniku dokonanych wizji w  terenie, wyłoniono laureatów w  katego-
riach: gospodarstwo rolne i działka siedliskowa.  
  W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce zdobyli 
Barbara i Stanisław Sławkowscy, którzy prowadzą gospodarstwo rolne 
nastawione na produkcję roślinno-zwierzęcą. Posesję państwa Sławkow-
skich z  Dobrzejewic wyróżnia odnowiony wóz drabiniasty stanowiący 
jednocześnie bazę dla wiszących kwiatów oraz innych kompozycji spójnie 
z sobą powiązanych.
II miejsce zajęło gospodarstwo rolne pani Ireny Piłat - Ruszkiewicz z Gło-
gowa. Trzeciego miejsca nie było, ponieważ do konkursu w tej kategorii 
zgłoszono tylko 2 kandydatów.
  W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową I miejsce ex 
aequo zdobyli: państwo Renata i  Henryk Hinc z  Szembekowa (Fot.
nr 2) oraz państwo Virginia i Zygmunt Śliwińscy z Sąsieczna ul. Sosno-

wa (Fot. nr 1). Działki charakteryzują się różnorodnym doborem drzew, 
krzewów i kwiatów oraz porządkiem i czystością wokół posesji. Wyróż-
niającym elementem działki państwa Hinc jest pięknie usytuowane oczko 
wodne i kącik wypoczynkowy, które tworzą spójną całość, a w przypadku 
państwa Śliwińskich drewniana wiata grillowa w otoczeniu niepowtarzal-
nych rzeźb z drewna nadaje działce niezwykły klimat. II miejsce w katego-
rii działki siedliskowej, zajęli właściciele posesji z Osieka nad Wisłą z ul. Li-
siej, czyli Urszula i Edward Politowscy, a III miejsce przypadło Marzenie 
i Dariuszowi Bork z Głogowa ul. Różana. 
  Wyróżnione osoby zostały nagrodzone dyplomami i  pamiątkowymi 
upominkami, które zostały wręczone uroczyście przez wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego na Dożynkach gminnych w Obrowie. 
  Gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów w dbaniu o este-
tykę i piękny wygląd naszej gminy.
       Bogumiła Grabowska

 Fot. nr 1  Fot. nr 2



KURIER OBROWA 14

Święto Muzyki Ludowej w Osieku nad Wisłą

9 sierpnia 2014 r. na boisku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, 
odbył się VIII Przegląd Tradycyjnych Kapel Ziemi Dobrzyń-
skiej.            

  Święto artystów kultywujących muzykę ludową skupiło w  tym 
roku wiele osób, nie tylko z pobliskich okolic, ale także z Torunia, 
Lipna, czy Lubicza. 
  W tegorocznym Przeglądzie Tradycyjnych Kapel Ziemi Dobrzyń-
skich zabrakło Michała Kokota, który zmarł w marcu br. Jednak pa-
mięć o Jego osobie jest wciąż żywa, co nie tylko podkreślali uczestnicy 
przeglądu, ale także przybyła publiczność. Były momenty, że osoby 
Michała Kokota brakowało, zwłaszcza jego temperamentu, głosu kon-
feransjera przybliżającego sylwetki muzyków pojawiających się na 
scenie. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale jak się okazuje 
niektórych trudno zastąpić. 
  Niemniej jednak rosną nam młode talenty muzyczne, które mo-
gliśmy po raz pierwszy na tym Przeglądzie usłyszeć i zobaczyć. Mowa 
o dzieciach z Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą, które 
po rocznej nauce w tej placówce, pod czujnym okiem pani dyrektor 
Marioli Majrowskiej przedstawiły krótką próbkę swoich możliwości 
muzycznych. Wypadły nieźle i chociaż jeszcze dużo nauki przed nimi, 
to o przyszłość muzycznych przeglądów w Osieku nad Wisłą nie po-
winniśmy się martwić, bo nadchodzi nowe utalentowane pokolenie, 
które powoli przejmuje „pałeczkę”.
  Jak podkreślił wójt Andrzej Wieczyński – widząc zapał i chęci do na-
uki gry na różnych instrumentach osieckiej młodzieży muszę stwierdzić, 

że podjęta rok temu decyzja utworzenia Publicznej Szkoły Muzycznej I-
-ego Stopnia właśnie w Osieku nad Wisłą jest trafiona w 100 procentach. 
Coroczne święto muzyki ludowej również będzie kultywowane, z czego 
też jestem dumny i myślę, że Michał Kokot też byłby zadowolony z tych 
młodych zastępców, którzy niezależnie od rodzaju muzyki i wykonania 
będą dalej łączyć pokolenia i podtrzymywać tradycję muzykowania. 

Publiczność tegorocznego Przeglądu bawiła się z  następującymi ka-
pelami:

1. „Argalskich” z Trąbina.
2. Pawła Skierskiego z Dobrzynia nad Wisłą.

3. „Piotra z Morgowa”.
4. „Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich”.

5. „Dolina Drwęcy” z Lubicza.
6. „Benka” z Golubia – Dobrzynia.

7. „Sami Swoi” z Rypina.

  Gościnnie wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z  Dobrzejewic oraz 
Zespół Pieśni Ludowej „Kawęczynianki”, a  na zakończenie imprezy 
zagrał Zespół Rewer Jr.
  W przygotowaniu imprezy pomagali pracownicy szkoły w Osieku, 
pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w  Obrowie i  Urzędu Gmi-
ny, a  także strażacy ochotnicy z Osieka, strażnicy ze straży gminnej 
w Obrowie, sponsorzy i wolontariusze. Wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński serdecznie dziękuje za okazaną pomoc.
       Marzena Słupczewska
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Święto Plonów w Głogowie

W dniu 7 września 2014 r. na stadionie w Głogowie, odbyło 
się uroczyste dziękczynienie Panu Bogu za zebrane plony. 
Obchody tegorocznego Święta Plonów rozpoczęły się 

o  godzinie 13:00 Mszą Świętą na stadionie w  Głogowie, którą cele-
brował ks. kanonik Andrzej Pogorzelski, obecni byli też księża z są-
siednich parafii jak i zaproszeni goście. W liturgii uczestniczyli rów-
nież wójt Andrzej Wieczyński, sekretarz gminy Mirosława Kłosińska, 
zaproszeni goście, radni, sołtysi i dyrektorzy szkół, a porządku i bez-
pieczeństwa wszystkich przybyłych strzegli policjanci oraz  strażnicy 
gminni, a także strażacy ochotnicy z terenu Gminy Obrowo. Starosta-
mi tegorocznych dożynek byli: Pani Jadwiga Witkowska i Pan Sławo-
mir Lesiński. 
Pani Jadwiga Witkowska wspólnie z mężem Wojciechem oraz 2 syna-
mi i córką prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni 20 ha położo-
ne w Szembekowie. Gospodarstwo Państwa Witkowskich nastawione 
jest głównie na produkcję zwierzęcą. 
Pan Sławomir Lesiński wspólnie z żoną Barbarą, córką i synem pro-
wadzą gospodarstwo rolne w Łążynku o powierzchni 60 ha, nastawio-
ne na produkcję roślinno – zwierzęcą.
  Po uroczystej homilii głos zabrali m. in.: wójt - Andrzej Wieczyń-
ski, starosta toruński – Mirosław Graczyk, prezes ARiMR – Andrzej 
Gross, czy też poseł na Sejm RP - Tomasz Lenz.
  Podczas uroczystości Święta Plonów, na ręce sołtysów, wójt Andrzej 
Wieczyński złożył podziękowania dla wszystkich rolników za ich trud 
i mozół ciężkiej pracy na roli, a także za przygotowanie wieńców i chle-
bów na uroczystość dożynkową. Starostowie Dożynek, jako przedsta-
wiciele rolników, w  ramach wdzięczności za przygotowaną uroczy-
stość wręczyli wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu podziękowania 
i kwiaty.

  W dalszej części uroczystości wójt wręczył nagrody dla laureatów 
konkursu „Piękna Zagroda 2014” oraz zwycięzców rozstrzygniętego 
w czasie dożynek gminnych II Turnieju Piłki Plażowej.
  Kolejnym etapem uroczystości były występy Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Dobrzejewic, Kapeli „Sami Swoi” z Rypina, Zespołu Pieśni 
Ludowej „Kawęczynianki”, a także Osieckiej Kapeli Ludowej im. Ka-
mińskich. 
Gwiazdami tegorocznych dożynek były zespoły: „APPLAUSE”, „AN-
DRE”, „Duet Eden”, Jacek Szyłkowski. Największą i najbardziej oczeki-
waną gwiazdą wieczoru był koncert Zespołu „Golec uOrkiestra”.    
  Dla uczestników Święta Plonów zostały przewidziane liczne atrak-
cje. Nie zabrakło darmowych kiełbasek i kaszanki z grilla, grochówki, 
chleba ze smalcem i ogórkiem kiszonym oraz pysznych ciast, cukier-
ków i jogurtów. Najmłodsi mieszkańcy naszej gminy z wielką radością 
bawili się na karuzelach, zjeżdżalniach i  trampolinach, które zostały 
sprowadzone specjalnie dla nich, a  dorośli mogli skorzystać m.in. 
z darmowych badań wątroby WZW typu B i C, które były przeprowa-
dzane na stanowisku Urzędu Gminy Obrowo, a także skorzystać z dar-
mowych masaży, makijażu, peelingu kawitacyjnego, stoisk z  rękodzie-
łem różnego rodzaju, kosmetykami, ogródków gastronomicznych, czy 
zapoznać się z programami dla rolników na stanowisku ARiMR. 
  W przygotowaniu dożynek gminnych pomagali pracownicy szkoły 
w  Dobrzejewicach, pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka 
Kultury w Obrowie, strażacy ochotnicy, strażnicy gminni, a także licz-
ni sponsorzy i wolontariusze, na których ręce wójt Andrzej Wieczyń-
ski składa serdeczne podziękowania.
   Zapraszamy wszystkich już za rok na Dożynki gminne w Łążynie II.

       Marzena Słupczewska
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Dochody i wydatki Gminy Obrowo
w latach 2010-2014

Ludność Gminy Obrowo
w latach 2003-2014

Relacja z wykonania robót budowlanych rozpoczętych w 2013 r.
  Zakończyły się roboty budowlane na boisku wielofunkcyjnym 
w Brzozówce. Zakres rzeczowy pierwszego etapu inwestycji, który za-
kończył się jesienią 2013 r. obejmował roboty ziemne, boisko do piłki 
nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy oraz siedziska. Drugi etap in-
westycji obejmował natomiast budowę chodników, oświetlenia boiska 
oraz grilla. 
Boisko wielofunkcyjne zostało oddane do użytkowania 23 wrze-
śnia 2014 r. Całkowity koszt zadania wyniósł 399.516,80 zł, z czego 
221 tys. stanowią środki unijne. Do chwili obecnej zostały rozliczone 
środki unijne obejmujące zakres prac I etapu, a do końca października 
2014 r. będzie złożony drugi wniosek o płatność do Urzędu Marszał-
kowskiego, odnośnie rozliczenia drugiej części inwestycji. 
  Na początku października br. oddano do użytkowania wyremon-
towany i docieplony budynek  świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach. 
Zakres rzeczowy prac obejmował remonty rozbiórkowe, remont da-
chu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenie budyn-
ku. Prace remontowe wewnątrz budynku dotyczące:
     a) wymiany podłóg,
     b) wymiany sufitu podwieszanego i budowę ścianki działowej,
     c) malowania,
     d) opaski wokół budynku, płytek na schodach, 
  e) ogrzewania, zostały zrealizowane zgodnie z II etapem robót uję-
tych w umowie z wykonawcą, czyli Przedsiębiorstwem Handlowo – 
Usługowym „FASTERM” z  Głogowa. Dodatkowo wykonana została 
łazienka, której wcześniej w  ogóle nie było oraz położono płytki na 
ścianie w kuchni.

Na chwilę obecną koszt inwestycji stanowi kwotę 137.462,62 zł 
brutto, w tym 60.669,00 zł będą stanowiły środki unijne. 
  W  ubiegłym roku zostały wykonane roboty budowlane I  etapu, 
obejmujące wymianę pokrycia dachowego na dworku szlacheckim 
w Obrowie. Obecnie trwają roboty budowlane dotyczące wykonania 
elewacji i przebudowy wejść do piwnicy dworku. Planowane zakoń-
czenie robót określono na listopad 2014 r.
Na chwilę obecną koszt inwestycji stanowi kwotę 365.000,00 zł brut-
to, w  tym wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 
208.108,00 zł.

Boisko wielofunkcyjne w Brzozówce. Plac zabaw z grillem w Brzozówce.

Remontowany dworek szlachecki w Obrowie, siedziba UG Obrowo.
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Inwestycje 2010 - 2014

*Wykonanie za I półrocze 2014 r.
**Rozliczona dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z uwzględnieniem I półrocza 2014 r.
Uwaga! W planach inwestycyjnych na II półrocze 2014 r. zaplanowano jeszcze wydatki na ponad 1,9 mln. zł.
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Spotkanie Rady Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
  W dniu 28.08.2014 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Obrowie od-
było się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 
z udziałem członków Zarządu. 
W spotkaniu uczestniczył m. in. Prezes Zarządu Ryszard Bartoszew-
ski, wójtowie i przedstawiciele gmin Ziemi Dobrzyńskiej oraz zapro-
szeni goście. Gminę Obrowo reprezentował wójt Andrzej Wieczyński, 
Przewodniczący Rady Gminy w  Obrowie Krzysztof Michalski oraz 
radni: Wiesław Popławski i Andrzej Wierzbicki. 

Gospodarze obiektu, czyli dyrektor szkoły Artur Affelt wraz z nauczy-
cielami przybliżyli przybyłym rys historyczny gminy Obrowo, ujmując 
najważniejsze wydarzenia, zabytkowe budowle i ciekawostki dotyczą-
ce Naszej Małej Ojczyzny, w specjalnie na to spotkanie przygotowa-
nej prezentacji multimedialnej. Pięknym tłem spotkania była muzyka 
ludowa wykonywana przez Osiecką Kapelę Ludową im. Kamińskich.
         

Marzena Słupczewska


