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Nowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych

Gmina Obrowo zakupiła ze środków własnych oraz dofinansowania w ramach programu  
PFRON pn: „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze D, nowy, 

20-osobowy autobus do przewozu osób niepełnosprawnych.  
     Całkowity koszt zakupu autobusu wyniósł ponad 252 tys. zł, z czego ponad 182 tys. zł zostało 
dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
      Jak podkreśla wójt gminy Andrzej Wieczyński – autobus będzie służył przede wszyst-
kim do przewozu uczniów z  terenu gminy Obrowo, uczęszczających do szkół specjalnych 
w  Toruniu. Umożliwi tym samym, większej liczbie dzieci korzystanie ze zorganizowanego 
transportu i zwolni rodziców z obowiązku dowozu, a gminę z refundacji ponoszonych przez 
nich kosztów.

Zakończyła się rozbudowa i remont budyn-
ku OSP w Kawęczynie. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł ponad 341 tys. zł.

9 czerwca 2014 r. Rada Gminy w Obrowie podjęła jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia wójtowi gminy 
Andrzejowi Wieczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r. Podczas sesji uhonorowano 

także dotychczasowe osiągnięcia sportowe Marcina Szymczyka – motorowodnego mistrza, mieszkańca Sąsieczna. 
Wójt Andrzej Wieczyński, ufundował mistrzowi profesjonalny zestaw kluczy. 
Na sesję przybyli także Komendant Miejski Policji w Toruniu insp. mgr Antoni Stramek oraz Komendant Komisa-
riatu Policji w Lubiczu podinsp. Ireneusz Lewandowski, który przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu bezpie-
czeństwa i porządku na terenie gminy Obrowo za 2013 rok. Podczas XXXIX sesji radni podjęli również uchwały 
dotyczące m. in. zmian budżetu gminy na 2014 r., w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków stanowiących fundusz sołecki na 2015 r., czy też w sprawie zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy 
gminą a województwem kujawsko-pomorskim na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego związanego 
z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 258 w miejscowości Obrowo. 
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   29 kwietnia 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowego placu 
zabaw na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.
W  uroczystości brały udział dzieci z  grup przedszkolnych, rodzice, 
nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz zaproszeni goście min.: 
przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą, Pa-
rafii, Urzędu Gminy Obrowo i Władz Samorządowych.
    Plac zabaw powstał z  inicjatywy rodziców, którzy w lutym zorga-

nizowali bal charytatywny na rzecz przedszkola oraz dzięki hojności 
władz gminy. 

  Plac jest bardzo kolorowy,  wyposażony w nowoczesny, atestowany 
sprzęt, dostosowany do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
Wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania serdecznie dzię-
kują szczęśliwe dzieci, rodzice, dyrekcja i nauczyciele.

Olga Kowalska

„Mamy nowy plac zabaw!”

Puchar Wójta Gminy zostaje w Obrowie
  Dnia 11 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Ob-
rowie odbył się IV Gminy Konkurs Wiedzy o  Ziemi Dobrzyńskiej 
„Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki”. Celem konkursu było zwiększenie 
wśród uczniów zainteresowania historią, kulturą i architekturą Ziemi 
Dobrzyńskiej. Do współzawodnictwa o puchar Wójta Gminy Obro-
wo p. Andrzeja Wieczyńskiego, który objął honorowy patronat nad 
konkursem, stanęły zespoły ze szkół podstawowych z  terenu gminy. 
  Test składający się z 24 pytań sprawdzających szeroki zakres wie-
dzy o Ziemi Dobrzyńskiej wyłonił zwyciężczynię konkursu, którą zo-
stała uczennica Nikola Sajnóg ze Szkoły Podstawowej w Obrowie,  II 
miejsce zajęła Kamila Kaczmarkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Łą-
żynie II, a III miejsce Aleksandra Wieczorek ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrzejewicach. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali 
uczniowie dyplomy. 

Organizatorzy konkursu: Maciej Bandrowski i Monika Trawińska

„Twórczość inspirowana pasją”
  Zajęcia organizowane dzięki dofinansowaniu unijnemu przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie cieszą się ogromną popular-
nością. Podczas cotygodniowych spotkań, uczestnicy poznają różne 
techniki tworzenia rękodzieła (decupage, quilling, pergamano, szy-
dełkowanie, collage i inne).
  Życzliwa atmosfera sprzyja rozwijaniu zainteresowań, nawiązy-
waniu kontaktów, integracji środowiska lokalnego oraz odkrywaniu 
drzemiącego w nas talentu. Miło jest patrzeć na osoby wracające do 
domu z własnoręcznie wykonanym dziełem, uśmiechem na twarzy 
i poczuciem własnej wartości. 

Barbara Mońko-Juraszek
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 22 maja 2014 roku w  Szkole Podstawowej w  Dobrzejewicach odbył się 
Gminny Konkurs Historyczny – „Polska Jagiellonów”, w którym uczestniczy-
ło 15 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z  terenu gminy Obrowo. 
Konkurs miał formę testu. 
W czasie, kiedy komisja sprawdzała prace konkursowe, uczniowie spędzali  

czas oglądając występ koła teatralnego,  które zaprezentowało spektakl pt. 
„Królowa Jadwiga” przygotowany przez dzieci z klasy III b pod okiem pani 
Katarzyny Sobolak- Joniak.

I  miejsce w  konkursie zdobyła Karolina Jabłońska SP Dobrzejewice, II 
miejsce – Bartosz Makowski  SP  Dobrzejewice wraz z Patrycją Waśniew-
ska SP Obrowo, a III miejsce zajął Czupryński Jakub  SP Obrowo.
Laureatów przygotowali: pani  Danuta Szwed - Salejko ze Szkoły Podsta-
wowej w Dobrzejewicach, pani Jolanta Szweda i pan Maciej Bandrowski ze 
Szkoły Podstawowej w Obrowie.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez 
Wójta Gminy Obrowo p. Andrzeja Wieczyńskiego. 
 Dziękujemy nauczycielom historii z  gminy Obrowo za efektywną 
pracę ze zdolnymi uczniami, zaś samym uczniom serdecznie gratulu-
jemy dużej wiedzy i  zaangażowania w  reprezentowaniu swojej szkoły. 
Serdecznie zapraszamy na III edycję konkursu za rok.

 Danuta Szwed - Salejko
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IV finał gminnego quizu
pt. „W świecie języka angielskiego”

  W  dniu 15 maja 2014 r. na sali gimnastycznej w  Zespole Szkół 
w Brzozówce odbył się IV finał gminnego quizu pt. „W świecie języka 
angielskiego”. Wzięły w  nim udział trzyosobowe reprezentacje czte-
rech szkół podstawowych z  terenu naszej gminy. Wyjątkowo w  tym 
roku zabrakło ekipy z  Łążyna. Drużynom zmagającym się o  miano 
najlepszej w gminie kibicowały grupy uczniów z każdej ze szkół.
         Głównym celem przeprowadzania corocznego quizu jest podwyż-
szanie poziomu umiejętności językowych u uczniów oraz rozbudzanie 
wśród dzieci zainteresowania kulturą i stylem życia mieszkańców kra-
jów anglojęzycznych. 
        Zmagania drużyn przeplatane były piosenkami śpiewanymi przez 
uczniów z  poszczególnych szkół. Wysokiemu poziomowi występów 
artystycznych dorównywała bezbłędność odpowiedzi wszystkich star-
tujących ekip. Po serii dwudziestu rund pytań wszystkie zespoły otrzy-
mały komplet punktów. Wobec powyższego, nauczyciele oceniający 
startujących uczniów z satysfakcją przyznali pierwsze miejsce każdej 
ze szkół.
         W kolejnym roku zamierzamy rozszerzyć formułę quizu i włączyć 
do rywalizacji klasy młodsze.  
                                                                                           Wojciech Adamiak  

Dzieci z pasją   30 maja 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie w Galerii ”U Cho-
pina”, odbyła się wystawa prac plastycznych dzieci klasy III B z Zespołu Szkół 
w Obrowie.
  Twórczość dziecięca jest pełna fantazji, spontaniczności, pokazuje świat taki, 
jakim widzą go dzieci. W swojej twórczości dzieci ukazują bogactwo form, tre-
ści, ich świat jest pełen radości i kolorów.
  Uczniowie klasy III b Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie to ucznio-
wie obdarowani wielką wrażliwością o szerokich zainteresowaniach, u  większo-
ści z nich można zaobserwować predyspozycje, a nawet uzdolnienia artystycz-
ne: grają na instrumentach, biorą udział  w  zajęciach tanecznych, wokalnych 
oraz w wielu konkursach plastycznych. 
  Ta wystawa jest podsumowaniem pracy i  ukazaniem dorobku uczniów 
w trakcie nauki w ciągu trzech lat  w szkole (2011 – 2014). Nad małymi „plasty-
kami” opiekę artystyczną sprawowała pani Marta Swatko.
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Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka
  31 maja 2014 roku na terenie boiska sportowego w Obrowie odbył 
się Piknik Rodzinny. Była to jednodniowa forma rekreacji dla dzie-
ci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, samotnych, a także seniorów 
i całych rodzin z terenu naszej gminy i pobliskich okolic. 
Piknik został zorganizowany przez Wójta Gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego, przy udziale Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie 
oraz Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe 
z  Dobrzynia nad Wisłą, która pozyskała na ten cel dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich, Europa inwestująca w obszary wiejskie, PROW na lata 2007 – 
2013.
  Impreza rozpoczęła się Mszą Św. polową odprawioną na boisku 
sportowym w Obrowie, w której brali udział zgromadzeni mieszkańcy 
gminy, a także zaproszeni goście.
W nagrodę za zajęcie zwycięskich miejsc uczestnicy XIV Gminnego 
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej mieli okazję zaprezento-

wania swojego dorobku muzycznego na dużej scenie. Popisy młodych 
wokalistów uzupełniały atrakcyjne występy zespołów zaproszonych 
na imprezę: Gminna Orkiestra Dęta z Dobrzejewic, Zespół Ludowy 
„Kawęczynianki”, Kapela Ludowa im. „Kamińskich” oraz Kapela „Od 
Serca” z Kawęczyna. Gwiazdą wieczoru był Model MT z modelinką ze 
Słowacji oraz zespoły Applaus i Puls.
  Dzieci swoje święto spędzały na wesoło, bawiąc się w wesołym mia-
steczku, na dmuchanych zjeżdżalniach, w kulach wodnych, jeżdżąc sa-
mochodzikami, na kucykach, a także uczestnicząc w grach i zabawach. 
Wszystkie atrakcje były specjalnie przygotowane dla dzieci młodszych 
i tych trochę starszych. Nie zabrakło też atrakcji kulinarnych w posta-
ci lodów, pysznych ciast, słodyczy, kiełbasek z  grilla czy grochówki. 
Nawet pogoda, której prognozy były dość niepewne zrobiła nam miłą 
niespodziankę. Ciepła, słoneczna aura utrzymała się do późnych go-
dzin wieczornych i pozwoliła na wspaniałą zabawę całym rodzinom.
                     Anna Strzelecka 
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Patriotycznie w Dobrzejewicach
  Maj to miesiąc ważny dla każdego Polaka. Jest on również szczególny dla Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, która od 1981 roku nosi 
imię wielkiego patrioty – gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Aby uczcić kolejną rocznicę Święta Szkoły, uczniowie, na uroczystym apelu, za-
prezentowali montaż słowno-muzyczny o życiu i dokonaniach swojego patrona. Poza tym w zespołach klasowych za pomocą różnych technik  
plastycznych wykonali portrety generała, które zostały ocenione i nagrodzone przez komisję konkursową. Uczniowie mogli także sprawdzić 
swoją wiedzę o gen J.H. Dąbrowskim i epoce, w której żył i działał uczestnicząc w quizie przeprowadzonym po uroczystości.    
   
  Stara maksyma głosi: „Narody, które tracą pamięć, tracą życie”. Obowiązkiem nas wszystkich jest to, aby nie zapominać o tych, którzy walczy-
li o naszą wolność i demokrację. W tych  dniach obchodziliśmy również rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji uczniowie przy-
gotowali inscenizację przypominającą wydarzenia sprzed lat. Uroczysty nastrój podkreślały pieśni patriotyczne w wykonaniu szkolnego chóru.

Maria Kamińska
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Puchar Świata kickboxingu w Szeged na Węgrzech
  W dniach 16-18.05.2014 r. odbył się Puchar Świata kickboxingu w Sze-
ged na Węgrzech. 
W  zawodach brało udział ok. 1500 zawodników z  całego świata. Klub 
A&W  Team Obrowo reprezentowało 3 zawodników: Karolina Mychle-
wicz, Kacper Dąbrowski, Jakub Dąbrowski. 
Zawodnicy przywieźli ze sobą 5 medali: cztery złote i jeden brąz.  
Karolina Mychlewicz zdobyła brązowy medal w formule Light Contact po 
walce z Słowaczką Petrą Boros oraz złoty w formule Kick Light po zwycię-
skiej walce finałowej z Martyną Dzięciołowską. Kacper Dąbrowski starto-

wał w formule Light Contact. 
  Do walki Finałowej musiał stoczyć 2 walki w których pokonał zawod-
ników: Antala Tótha oraz Davida Balatona-obaj z Węgier. W walce fina-
łowej pokonał przed czasem Węgra Tamasa Barosa, w skutek czego zajął 
I miejsce. Jakub Dąbrowski startował w dwóch formułach. W formule Li-
ght Contact pokonał zawodników: Davida Vajmole z Węgier oraz w walce 
finałowej Sari Abo Tariffa z Izraela. W formule Kick Light Jakub ponownie 
w pół finale wygrał walkę z Davidem Vajmolą z Węgier, następnie w walce 
finałowej pokonał Szime Laszlo z Węgier. 

Dnia 26 kwietnia 2014 r. o godzinie 10:00 w sobotę na obiekcie sportowym 
”Orlik” przy  Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im. 
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w  Dobrzejewicach odbył się 
Wiosenny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Obrowo. Oficjal-
nego otwarcia turnieju dokonał Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 

oraz Animatorzy Sportu Alicja Buzuk oraz Bartłomiej Figurski. 
Pogoda tego dnia nas nie rozpieszczała. Zawody odbyły się na sali gimna-
stycznej w sportowej atmosferze przy obecności widzów, którzy dopingo-
wali drużyny. Startujące drużyny zaprezentowały się wspaniale pokazując 
sportowy duch walki i charakter. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiąt-
kowymi pucharami, medalami i dyplomami przez Wójta Gminy Obrowo. 
Ogromne gratulacje dla wszystkich drużyn startujących w turnieju oraz 
wielkie podziękowania dla organizatora Urzędu Gminy Obrowo oraz Dy-
rektora ZS GiLO w Dobrzejewicach.

W turnieju wzięło udział pięć drużyn: 
1. Drużyna Aktimela 

2. FC Pinokio 
3. Chłopcy z Ferajny 

4. ADP Shiva 
5. ZKS Zawały 

Miejsca medalowe: 
1. miejsce -  ADP Shiva
2. miejsce -  FC Pinokio 

3. miejsce -  Chłopcy z Ferajny 

W dniu 21 kwietnia 2014 r. wójt gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński wręczył Państwu 
Urszuli i Marianowi Strzeszewskim

ze Stajenczynek list gratulacyjny
za wieloletnie pożycie małżeńskie.

Życzymy pociechy z dzieci, wnucząt i prawnucząt
oraz kolejnych wspólnie przeżytych jubileuszy.
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TURNIEJ ORLIK CUP
O PUCHAR WÓJTA GMINY OBROWO

  Dnia 14 czerwca br. w Osieku nad Wisłą odbył się turniej piłki nożnej 
Orlik Cup o Puchar Wójta Gminy Obrowo. Organizatorem był UKS Fe-
niks Obrowo przy wsparciu Gminy Obrowo a przeznaczony był dla dzieci 
z rocznika 2003 i młodszych. Turniej początkowo zaplanowany był na bo-
isku w Dobrzejewicach, lecz ze względów atmosferycznych został przenie-
siony do hali sportowej w Osieku n/Wisłą. W turnieju wzięło udział osiem 
zespołów m.in. dwie drużyny Olimpii Grudziądz, DAP Lubień Kujawski, 
Szkółka Piłkarska Książki, Orzeł Głogowo, Flisak Złotoria, a także gospo-
darz Feniks Obrowo z  dwiema drużynami. Nagrodą główną w  turnieju 
był okazały puchar, a dla pozostałych drużyn puchary pocieszenia. Dru-
żyny były podzielone na dwie grupy, w których rozgrywane były mecze 
systemem każdy z  każdym. Po rozegraniu wszystkich spotkań drużyny 
z pierwszego i drugiego miejsca awansowały do półfinałów, zaś pozosta-
łe zespoły walczyły o miejsce piąte i siódme. Po wielu zaciętych meczach 
udało się wyłonić zwycięzcę, którym został DAP Lubień Kujawski.
Szczegółowe wyniki na stronie www.obrowo.pl
  Serdeczne podziękowania składamy na ręce wójta gminy Obrowo 
Andrzeja Wieczyńskiego oraz sekretarz gminy Mirosławy Kłosińskiej za 
wsparcie i pomoc w organizacji turnieju.   
       Instruktor piłki nożnej

- Jacek Makowski

JAK SIĘ UCZYĆ?
  Liceum w Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Do-
brzejewicach bierze udział w  projekcie „Learn to Learn! Develop Your 
Autonomy in Learning!” w ramach programu Comenius. Po spotkaniach 
w Stambule i Padwie nadszedł czas na wizytę w Vecpiebalga, na Łotwie. 
  Pod koniec kwietnia tego roku czwórka uczniów (Magdalena Ziółkow-
ska, Magdalena Jagielska, Klaudia Tułodziecka oraz Karol Wierzbowski) pod 
opieką nauczycieli (Dyrektor Zespołu Szkół, Janusz Iwański, Monika Staw-
ska i Aneta Dobrzyńska) pojechała na spotkanie robocze, gdzie była okazja 
współpracy z uczniami z Turcji, Rumunii, Grecji, Włoch, Francji i Łotwy. 
  Tym razem skupiliśmy się na sposobach uczenia się języka angielskiego 
i innych przedmiotów. Nasi uczniowie przygotowali interaktywną prezenta-
cję o uczeniu się chemii podkreślając jej użycie w codziennym życiu. 
  Poza częścią warsztatową była też chwila na zwiedzanie. Odwiedziliśmy 
Rygę, fabrykę porcelany, a w drodze powrotnej Wilno. „Spotkaliśmy wspa-
niałych ludzi i zwiedzaliśmy piękne miejsca”, mówi Magdalena Ziółkowska, 
jedna z uczennic biorących udział w projekcie.
  Czas spędzony na Łotwie dał nam wszystkim możliwość rozwinięcia 
kompetencji językowych w praktyce, poszerzenia wiedzy na temat kultury 
i historii Łotwy, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, a także nawiąza-
nia znajomości międzynarodowych. 
  Uczniowie, podsumowując wyjazd, podkreślali przełamywanie bariery 
w mówieniu w języku angielskim jako dużą zaletę tego typu projektów. Za-
uważali też inne zalety. „Najbardziej podobała mi się gościnność naszych go-
spodarzy”, mówi Karol Wierzbowski, a Magda Jagielska dodaje: „otwartość 
ludzi i organizacja całego pobytu” jako coś, co utkwiło jej w pamięci. 
  To ostatnia wizyta w  tym roku szkolnym. Następna odbędzie się we 
wrześniu w naszej szkole w Dobrzejewicach. Już dzisiaj zaczynamy przygo-
towania do niej – tym razem kręcąc filmiki, tzw. tutoriale, o tym, jak naby-
wać różne umiejętności – np. grania na gitarze, gotowania czy prowadzenia 
samochodu.
       Monika Stawska
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Mały olimpijczyk

  Sześć szkolnych reprezentacji, prawie stu uczestników i nieodłącznie wielkie emocje. W Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach  3 kwietnia 2014 r. 
odbyła się już VIII edycja zawodów sportowych dla najmłodszych. Szkoły rywalizowały o puchar Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego, który 
był obecny na trybunach i przy dekoracji zawodników.
  Zawodnicy mieli do pokonania osiem trudnych konkurencji.  W każdej z nich trzeba było wykazać się ogólną sprawnością,  a w szczególności szyb-
kością i sprytem. Wszystkich sportowców dopingowały szkolne cheerleaderki.
  Finał, już tradycyjnie odbył się między Dobrzejewicami, a Brzozówką. W tym roku I miejsce zdobyła SP w Dobrzejewicach, II miejsce SP w Brzozów-
ce, a III SP w Obrowie.
  Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za prawdziwe, sportowe emocje, które czasami sięgały zenitu. Do zobaczenia za rok.
  Fotorelacja z zawodów na fanpeagu Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach. Zapraszamy do oglądania i komentowania.

 Agnieszka Kacprowicz

    Czwartego czerwca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 
Członkowie Zarządu Obrowskiego Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”: 
p. Przemysław Piotrowski i p. Artur Affelt, podpisali umowę na re-
alizację zadania „Organizacja szkoleń fotograficznych, teatralnych 
oraz tanecznych dla dzieci i młodzieży z Gminy Obrowo”. Jest to ich 
pierwszy projekt realizowany z funduszu UE w ramach tzw. „małych 
projektów”. 
      „Małe projekty” to przedsięwzięcia wpisujące się w lokalne strategie 
rozwoju, służące rozwojowi obszarów wiejskich i realizowane dzięki 
środkom w ramach Osi Leader PROW 2007-2013. Urząd Marszał-
kowski przekazuje wsparcie za pośrednictwem działających w regionie 
lokalnych grup działania. 
Wartość projektu, który będzie realizowało Stowarzyszenie „Nasza 
Szkoła”, to prawie 28 tys. zł. Od września dzieci i młodzież z naszej 
gminy będą  bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach teatralnych, fo-
tograficznych i tanecznych. Zajęcia poprowadzą specjaliści w swoich 

dziedzinach. Za naukę sztuki aktorskiej odpowiadać będzie, znana z 
toruńskiego teatru, p. Anna Milczarczyk, nauką tańca zajmie się, na 
co dzień pracująca w Jagelski Dance Project, p. Kamila Krajewska, na-
tomiast zajęcia z fotografii poprowadzi należący do Związku Artystów 
Polskich p. Adam Zapora. Opiekę pedagogiczną w czasie zajęć zapew-
niać będą nauczyciele z obrowskiej szkoły. Zajęcia odbywać się będą 
w grupach 15-osobowych. Każdy z uczestników otrzyma podręcznik 
oraz pakiet biurowy (teczka, długopis, notes).
     Szczegóły dotyczące zadania, harmonogram i zasady rekrutacji 
udostępnione zostaną wkrótce na stronach internetowych: zsobrowo.
pl/stowarzyszenie oraz facebook.pl/nsobrowo.

Z aparatem fotograficznym 
za pan brat …

  Od czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie odbywa-
ją się warsztaty fotograficzne. Na prowadzenie warsztatów GOK pozyskał 
dofinansowanie ze środków unijnych. Na zajęcia licznie zgłosili się miesz-
kańcy gminy Obrowo w różnym wieku, którzy chcą rozwinąć swoją foto-
graficzną pasję, czy też zgłębić tajniki wiedzy dotyczące budowy, działania 
oraz obsługi aparatów fotograficznych, aby móc poprawić technikę wyko-
nywanych zdjęć. 
  Spotkania odbywają się w 
plenerze oraz w studiu foto-
graficznym.
Owocem pracy fotografików 
będą niepowtarzalne zdję-
cia, wzbogacające niejeden 
album. 

Anna Strzelecka
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„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  Gmina Obrowo wraz z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Obrowie realizuje kolejną edycję projektu systemowego pn. „Bezrobo-
cie – To Nie Dla Nas”, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji spo-
łecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
  W obecnej edycji bierze udział 46 podopiecznych GOPS. 18 osób 
realizuje praktyki  w ramach Centrum Integracji Społecznej, a 28 be-
neficjentów uczestniczy w Klubie Integracji Społecznej, z tego 3 osoby 
skorzystały z 3 - miesięcznego stażu zawodowego.

  W ramach CIS utworzono 4 grupy zawodowe: 

- gastronomiczno – hotelarską,
- porządkowo – ogrodniczą,
- opiekun osób zależnych,
- kasjer – sprzedawca.

  Za realizację zajęć w ramach CIS i KIS odpowiada CISTOR Stowa-
rzyszenie Partnerstwo Społeczne w Toruniu.
  W kwietniu i maju 2014 r. w ramach działań środowiskowych, pra-
cownicy socjalni GOPS dla 28 uczestników KIS, zorganizowali wyjście 
do Planetarium w Toruniu na przedstawienie „MAKROKOSMOS”. 

Udało się też zwiedzić Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”. Dla 
niektórych uczestników projektu była to pierwsza wizyta w tego typu 
obiektach.   
                  Aleksandra Zdrojewska

Zmagania z ortografią
  10 czerwca 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Obrowie odbył się XXII Gminny Konkurs Ortograficzny dla dzieci ze szkół Gminy Obrowo. 
Pełne trudnych słów dyktanda próbowali napisać uczniowie w dwóch grupach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.
  Wśród uczniów ze szkoły podstawowej najlepsza była Agata Flor reprezentująca SP w Obrowie, drugie i trzecie miejsce zajęły Oliwia Grego-
rowicz z SP w Dobrzejewicach i Kamila Kaczmarkiewicz z Łążyna II.  
  Zespołowo wygrał zespół ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach przed Szkołą Podstawową w Osieku nad Wisłą i Szkołą Podstawową 
w Łążynie II. 
Najmniej błędów wśród uczniów gimnazjum zrobiła uczennica Joanna Blonkowska z Gimnazjum w Dobrzejewicach przed uczennicami z Gim-
nazjum w Obrowie Karoliną Kończalską i Eweliną Wierzbowską. Zespołowo zwyciężyło Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach.

      Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagro-
dy z  rąk Wójta Gminy Obrowo p. Andrzeja Wie-
czyńskiego oraz dyrektora Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie p. Artura Affelta.
Gdy nauczyciele poloniści „szukali” najlepiej napi-
sanego dyktanda, ich twórcy spędzali czas biorąc 
udział w  warsztatach plastycznych techniką de-
coupage prowadzonych przez p. Barbarę Mońko 
Juraszek nauczycielkę z ZS w Brzozówce oraz wy-
konywali kartki techniką quillingu pod fachowym 
okiem p. Iwony Nowickiej bibliotekarki z Biblioteki 
Publicznej w Obrowie. Okazało się, że ci co piszą 
bez błędów, potrafią wykonywać rękodzieło z pasją. 
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy nauczycie-
lom języka polskiego za przygotowanie uczniów do 
tej „walki” z błędami i do nauczania pięknego, choć 
pełnego zawiłości ortograficznych języka polskiego. 
      
  Aleksandra Kwaśnicka
   Urszula Słupczewska
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IX Edycja Festiwalu Smaku

Stowarzyszenie LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe od 
początku swojego istnienia za jeden z priorytetów swojej działal-
ności stawia promocję kultury i historii regionu.

  30 kwietnia 2014 r. w Czernikowie Stowarzyszenie zorganizowało 
IX Edycję Festiwalu Smaku. Formuła imprezy polegała na promocji 
specjałów tradycyjnej kuchni dobrzyńskiej. Dzięki dofinansowaniu 
w  ramach osi 4 LEADER Stowarzyszenie przygotowało 40 upomin-
ków dla pań, które przygotowały potrawy. 
  Przybyły reprezentantki z 10 gmin, a wśród nich znalazły się panie 
z terenu gminy Obrowo, a mianowicie: Róża Chmielewska, Dagmara 
Chmielewska, Dorota Chmielewska, Urszula Globisz, Iwona Werner 
oraz Zofia Trawnik z  KGW „Jeden Świat” z  Zawał oraz Agnieszka 
Kwintera, Ewa Ciechacka i Irena Wierzbowska z KGW Stajenczynki. 

  Dzięki uprzejmości pań z KGW Czernikowo, a także uczestniczek 
festiwalu mogliśmy raczyć się doskonałą kuchnią dobrzyńską. Stoły 
uginały się od niezwykłych smakołyków m.in.: pierogów, klusek ziem-
niaczanych z kapustą, twarogiem, bigosu, wędlin, pasztetów z królika, 
placków na sodzie, pieczywa, ciast, a także nalewek domowej roboty. 
  Stowarzyszenie LGD zorganizowało także II Mistrzostwa dla Kół 
Gospodyń Wiejskich. W konkurencjach zręcznościowych około ku-
chennych wzięło udział 5 zespołów. Miejsce I  zajęły Panie z  gminy 
Obrowo, miejsce II Panie z gminy Lipno, miejsce III panie z gminy 
Dobrzyń N/W.
  Impreza trwała do późnych godzin wieczornych przy akompania-
mencie wokalno muzycznym Pawła Skierskiego.
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„XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”
  28 maja 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie zorganizował 
„XIV Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej”. 
  W środowy poranek do świetlicy wiejskiej zjechali się uczestnicy 
z wszystkich  szkół z terenu Gminy Obrowo. Każdy wykonawca miał 
za zadanie zaprezentowanie jednego utworu w języku polskim, w czte-
rech kategoriach wiekowych: klas I-II, III-IV, V-VI oraz klas Gimna-
zjum i Liceum. Artyści dwoili się i troili przez kilka godzin na scenie, 

aby przekonać jury i widzów o swoich zdolnościach artystycznych.
  W  tym roku w  składzie Jury zasiedli: przewodniczący Grzegorz 
Filut, wójt gminy Obrowo – Andrzej Wieczyński, sekretarz urzędu 
i radna powiatowa Mirosława Kłosińska, Wiesław Gręźlikowski oraz 
Ryszard Cąbrowski, którzy stanęli przed trudnym wyborem, żeby 
z pośród 56 wykonawców wyłonić zwycięzców. Po burzliwych obra-
dach Jury podjęło decyzję.

Wyniki tegorocznego festiwalu:

  Wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz upomin-
ki natomiast dla najlepszych wykonawców przygotowano  statuetki, dy-
plomy oraz nagrody w postaci książek, nośników USB, globusów, pisaków 
i cienkopisów. Dodatkową n agrodą dla zwycięzców festiwalu był występ na 
dużej scenie na Pikniku Rodzinnym w dniu 31 maja w Obrowie. 
Jury przyznało również specjalną nagrodę Grand Prix, otrzymał ją ar-
tysta, który szczególnie ujął swoim śpiewem wszystkich obecnych na sali 
słuchaczy, a była nim Joanna Pejkowska z ZS w Dobrzejewicach, która wy-
konała piosenkę „Będę z Tobą”. 

  Do zobaczenia za rok…
        Anna Strzelecka

Konkurs Pianistyczny z Fryderykiem Chopinem w tle
  9 maja 2014 r. w ZS w Obrowie odbył I Powiatowy Konkurs Pianistyczny, który został za-
inicjowany dla uczczenia 190 rocznicy pobytu w Obrowie Fryderyka Chopina. 
Konkurs przeznaczony był dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu toruńskiego, którzy mo-
gli zaprezentować swoje umiejętności w następujących kategoriach wiekowych: 6-10; 11-15; 
16-18. Spośród uczestników Jury, któremu przewodniczył Wiesław Gręźlikowski oraz wójt 
Andrzej Wieczyński wraz z: Ryszardem Cąbrowskim, Katarzyną Gołomską – Kaczmarek, 
Robertem Matusiakiem wyróżniono najlepszych pianistów, a mianowicie: w kategorii 6-10 
lat I miejsce zdobył Patryk Połetek, II – Kornelia Marciniak, a III – Maksymilian Mytlewski. 
W kategorii 11-15 lat I miejsce zdobyła Katarzyna Całbecka, II  - Marta Kwiatkowska, a III – 
Maciej Józefowicz. 

  Nagrodę Grand Prix, którą ufundował Dyrektor Artur Affelt w postaci książki, otrzymał 
Kamil Amin, który doskonale wykonał utwory Rivers flow in you oraz Rquieum.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali statuetki, dyplomy i książki.
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji konkursu kierujemy do dyrekcji szkoły. 

                 Anna Strzelecka
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X Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka
ŚWIĘTO WOJEWÓDZTWA 

Dobrzejewice 2014

W piątek 23 maja 2014 r. w Zespole Szkół w Dobrzeje-
wicach odbył się X Jubileuszowy Festiwal Twórczości 
Ludowej im. Edwarda Nowaka, któremu przyświeca 

idea popularyzacji piosenki ludowej, rozwijania twórczości dzie-
cięcej i  poczucia związku z  kulturą ojczystą. Festiwal odbył się 
przy wsparciu finansowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 
Powiatu Toruńskiego i Gminy Obrowo oraz Rady Rodziców i in-
dywidualnych darczyńców. Uroczystość, jak co roku, poprzedziło 
złożenie kwiatów przez organizatorów i  delegacje występujących 
twórców na grobie zmarłego patrona Festiwalu. 
  Przybyłych gości przywitał dyrektor Zespołu Szkół - Janusz 
Iwański. Znaleźli się wśród nich gość honorowy p. Alina Nowak 
– wdowa po Patronie Festiwalu oraz przedstawiciele władz gmin-
nych - Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Radni Rady 
Gminy- Juliusz Błaszkiewicz, Zbigniew Słupczewski,  Jan Marcin-
kowski i Bogdan Mazurek, Przedstawiciele Władz Powiatowych - 
Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury Agnieszka Jankierska, 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Mirosława Kło-
sińska, członek Zarządu Powiatu Mirosław Nawrotek, Przewodni-
czący Komisji Budżetu i Finansów Michał Ramlau. Swoją obecno-
ścią zaszczycili także  Przewodnicząca Rady Rodziców –Agnieszka 
Rafalska, sołtysi wsi z obwodu szkoły, dyrektorzy sąsiednich szkół 
oraz osobisty przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w  Bydgoszczy -Wizytator Delegatury z  Torunia Jolanta 
Gruchlik. Przybyli także przedstawiciele dobrzejewickiej parafii, 
w tym ksiądz kanonik Andrzej Pogorzelski – proboszcz Parafii. 
  Po przemówieniu dyrektora minutą ciszy uczczono pamięć nie-
dawno zmarłego ludowego twórcy, Michała Kokota, wielokrotne-
go uczestnika festiwalu. 
  Kulturę ludową tworzą głównie ludzie starsi, a ponieważ mło-
de pokolenie ma się od nich uczyć, dlatego też występy w  tym 
roku zaczęli seniorzy.  Swoje umiejętności prezentowały zespoły 
z wieloletnią tradycją, jak i te, które tę tradycję podtrzymują. Były 
to kolejno: Kapela Ludowa im. Kamińskich z  Osieka nad Wisłą, 
w  której do niedawna śpiewał Michał Kokot, Zespół „Kawęczy-
nianki” z  Kawęczyna, Zespół instrumentalno-wokalny „Radość” 
z Czernikowa, Zespół wokalno-muzyczny „Złota Jesień” z Grębo-
cina, „Pokolenia” z Lubicza, „Arka” z Lubicza. Młodsi wykonawcy 

to dzieci śpiewające i  grające w  zespołach muzyczno-tanecznych 
istniejących przy szkołach podstawowych i  gimnazjach- Zespo-
ły taneczne „Zielone ludki” i  „Zębowo” z  Zębowa, „Krakowiaki” 
i „Krasnoludki” z Dobrzejewic, „Maluchy” z Łążyna, „Malwinki” 
i „Brzózki” z Brzozówki, Zespoły muzyczne „Schola veritas” z Do-
brzejewic, „Iskierki” z Brąchnówka oraz Duet „Monika i Krystian”. 
Uczestnicy zaprezentowali ludowe pieśni i  tańce: Polonez, Kuja-
wiak, Polka, Trojak. Na końcu pięknie zagrała orkiestra Dęta, któ-
rą założył śp. Edward Nowak, patron Festiwalu.
  Nieodłączną częścią Festiwalu są wystawy rękodzieła ludowego. 
W  tym roku również można było podziwiać bogactwo zupełnie 
wyjątkowych, ręcznie wykonanych przedmiotów. Prezentowali je 
twórcy ludowi związani ze Środowiskowym Domem Pomocy Spo-
łecznej w Osieku i Browinie, Domem Kombatanta w Dobrzejewi-
cach oraz Kołem Gospodyń Wiejskich w  Browinie. Wystawiane 
były również rękodzieła pojedynczych twórców-rękodzieło- Jacek 
Melerski, fotografia- Michał Kokot, rzeźba- Krzysztof Balewski 
oraz Janusz Drapała, malarstwo- Patrycja Bezrudczyk, wikliniar-
stwo- Zygmunt Ziółkowski, szydełkowanie, koronkarstwo- Zofia 
Trzpiot, haft- Bożena Grzecznowska- Cedro, robótki ręczne- Bar-
bara Marycz. 
  Ilość uczestników świadczyć może o  niegasnącym zaintere-
sowaniu dawnymi zwyczajami. Przybyli goście dzięki wystawom 
prac, występom artystów a także ekspozycji narzędzi, którymi do 
niedawna posługiwali się nasi przodkowie mogli poczuć się tak, 
jakby żyli w czasach swoich pradziadów. 
  Festiwal zakończył się miłym akcentem wręczenia uczestnikom 
dyplomów, podziękowań oraz nagród rzeczowych. Dzieci otrzy-
mały słodkie upominki, natomiast wszyscy wykonawcy nagrody 
rzeczowe oraz festiwalowe statuetki- w tym roku były to drewnia-
ne kolorowe koguciki. Wręczali je wraz z  Dyrektorem ZS w  Do-
brzejewicach Januszem Iwańskim- Wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński oraz Radny Powiatu Mirosław Nawrotek.
  Od lat Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka 
pokazuje, jak bardzo kultura ludowa jest wielobarwna i  stanowi 
element tożsamości narodowej Polaków z gminy Obrowo w Unii 
Europejskiej. Warto ją kultywować, by ocalić od zapomnienia. 

              Ewelina Ramlau
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Otwarto drogę rowerową Złotoria – Osiek nad Wisłą
  9 maja 2014 r. odbyło się uroczyste otwarcie drogi rowerowej Złotoria – Osiek nad 
Wisłą. Udział w przejeździe inaugurującym drogę rowerową z podtoruńskiej Złoto-
rii nad jezioro w Osieku wzięli m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes, mar-
szałek Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, starosta toruński Mirosław 
Graczyk, wójt gminy Lubicz Marek Olszewski, wójt gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński, a także księża, zaproszeni goście i licznie zgromadzeni mieszkańcy obu gmin.
Koszt realizacji inwestycji to 4,4 mln. zł, a dofinansowanie z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniesie 3,7 mln. zł. Partnerami przedsię-
wzięcia zrealizowanego przez powiat toruński są Urząd Marszałkowski oraz gminy 
Lubicz i Obrowo. 

Wkład własny gminy Obrowo w realizację inwestycji wyniósł ponad 292 tys. zł.  
  Wybudowany ponad dwunastokilometrowy odcinek trasy rowerowej wiedzie 

malowniczym traktem leśnym gminy Lubicz i Obrowo, co pięknie opisuje poeta 
z Silna kryjący się pod inicjałami HK:

„Ścieżka rowerowa czeka, 
więc pedałuj do Osieka.
Już rowerów dzwonki dzwonią, 
przeplatane leśną wonią.
I delektuj się tą ciszą,
niech godziny się nie liczą.
Bo nie musisz walczyć z czasem.
Jedź powoli pięknym lasem.
Dzisiaj każdy to Ci powie:
Taka jazda, samo zdrowie.” 

Marzena Słupczewska

Skarby osobowości

Z cyklu skarby osobowości, przy-
bliżam Państwu na łamach 
Kuriera Obrowa ludzi z  piękną 

przeszłością, nierzadko bogatą, artystycz-
ną duszą, stroniących od sławy i  fleszy. 
Z taką też osobą, o tajemniczych inicja-
łach HK spotkałam się w czerwcowy po-
południowy dzień bieżącego roku. 

   Na prośbę mojego rozmówcy, nie ujaw-
nię imienia i nazwiska, a tylko wizerunek. 
Poeta z  Silna, bo tak nazwałam mojego 
rozmówcę, od kilku lat mieszka wraz 
z małżonką na nowopowstałym osiedlu, 
nieopodal sosnowego lasu w miejscowo-
ści Silno na terenie gminy Obrowo. Spo-
tkanie było możliwe dzięki inspirującej 

rozmowie, którą odbyłam w maju z dr Teresą Skrzypek, wielbicielką twórczości 
mojego rozmówcy. Niewątpliwie, mój skarb osobowości, z zawodu kolejarz, na-
uczyciel zawodu, ojciec dwóch dorosłych synów, a obecnie emeryt, jak sam pod-
kreśla – „piszę od jakiegoś czasu, pieśni, hymny, a przede wszystkim wiersze, które 
tworzę raczej do szuflady. Pierwszym recenzentem tekstów jest moja ukochana 
małżonka” – dodaje z dumą poeta.
  Inspiracją pisarza z Silna jest przyroda i otaczające go otoczenie, a także wy-
darzenia, które dotyczą np. grillowania, parapetówki u  sąsiadki, czy też wizyty 
w Urzędzie Gminy.
A oto próbka możliwości poety z Silna:

„Przyjazna Gmina”
Z przyjemnością jadę do Gminy, bo tam same miłe dziewczyny.
Panom też nic nie brakuje. Wszystko gra i pasuje.
Masz problemy, to pomogą, jeśli wstałeś lewą nogą. 
Już ich uśmiech Cię wyleczy, bo tam wszyscy są do rzeczy.
I dziś wszystkim daję słowo, że tą Gminą jest Obrowo.   

„Silno letnim porankiem”
Wychodzę rano na taras, by się upajać zielenią po nocnych koszmarach.
W porannych słońca promykach, kawa do żołądka umyka.
Papieros pierwszy i wtóry, nie pasuje do otaczającej natury.
Leniwy na gimnastykę z rana i tak ją robię, bo ręka osę odgania.
Cisza wokoło, tylko kot Kuleszów miałczy.
Lusi trzyma ogon w zębach i dookoła tańczy.
Katalpa z oazą komarów, chroni resztę obszarów.
Słońce już wesoło a Silno jeszcze śpi, jakby zbierało siły na następne dni.
I tak wstaje w Silnie kolejny dzień,
A ja emeryt wciąż na ławce, jak ten leń.
Za parę lat stracę widoki, kiedy tuje ruszą w obłoki.
Lato mierne w tym roku, utrudnia śpiewy o zmroku.
Już godzina jest dziewiąta, tu się jeszcze nikt nie krząta.
Więc zadaję sobie pytanie, zanim jeszcze zjem śniadanie,
Czy jestem wybrykiem natury, opuszczając tak rano mury?
A może wskutek działania lasu, straciłem rachubę czasu?
Naturo: Ja Ciebie rozumiem, że żyć bez Ciebie nie umiem,
Tylko dlaczego Twoja moc, zabiera mi noc?
A Twój niechybny los, dodaje kolejny siwy włos? 
                                                                                      HK. 

  To tylko mała próbka imponującej, pisarskiej twórczości artysty z  Silna. 
Mam nadzieję, że zdrowie i wena twórcza będzie towarzyszyła mojemu roz-
mówcy przez długie lata, aby wzbogacać teksty na łamach gminnej gazety 
przez następne lata.
       Marzena Słupczewska
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Urzędnicy promują sport
  W  sobotę 14.06.2014 r. w  Miejsko Gminnym Ośrodku Sportu 
i Rekreacji w Koronowie odbył się „III Samorządowy Festyn Spor-
towy Powiatów Bydgoskiego i Toruńskiego”.

  Garnitury, garsonki pozostały w szafach, a urzędniczki i urzędnicy 
ubrani w stroje sportowe uczestniczyli w niecodziennym wydarzeniu, 
jakim był III Festyn Sportowy Powiatów. Na zaproszenie Mirosława 
Graczyka Starosty Toruńskiego, odpowiedziały tym razem cztery gmi-
ny: Obrowo, Zawieś Wielka, Łysomice i Łubianka, których przedsta-
wiciele zasilili drużynę sportową powiatu toruńskiego.

Dziesięcioosobowa drużyna urzędników z  gminy Obrowo na czele 
z wójtem Andrzejem Wieczyńskim dzielnie walczyła o cenne punkty 
w sportowych konkurencjach. 
Tym razem sportowe szczęście dopisało urzędnikom z powiatu toruń-
skiego i  zasłużenie otrzymaliśmy puchar zwycięzców przekazany na 
ręce v-ce starosty toruńskiego Dariusza Mellera. 
  Takie festyny nie tylko mobilizują do drużynowej współpracy, ale 
też promują sportowe dyscypliny, które powiaty bydgoski i  toruński 
krzewią już od przedszkola. 
      Marzena Słupczewska

DZIEŃ DZIECKA NA ZAWAŁACH
  24 maja 2014 roku na terenie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zawałach odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zorga-
nizowany przez panią sołtys wsi Zawały Alicję Tarkowską. 
  Uroczystego otwarcia oraz przywitania mieszkańców naszej gminy 
dokonał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 
  Dzięki pomocy sponsorów, strażaków i mieszkańców wsi Zawały 
dzieci mogły bawić się na zjeżdżalniach i dmuchanych zamkach oraz 
brać udział w  grach i zabawach, które cieszyły się wielkim zaintereso-
waniem. 
Nasze pociechy mogły również pomalować sobie buźki, czy też wziąć 
udział w loterii fantowej. 
 Oprócz gier i zabaw na świeżym powietrzu dzieci i dorośli mogli brać 
udział w takich grach jak bilard, piłkarzyki, czy tenis stołowy. 
Oczywiście podczas całego pikniku można było skosztować pysznego 
ciasta, czy kiełbasek z grilla. 
  Dzień ten sprawił wiele radości nie tylko dzieciom, ale i ich rodzi-

com. Dlatego wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego 
pikniku składamy serdeczne podziękowania.

Gala laureatów konkursów
Kuratora Oświaty

W uroczystej Gali w Toruniu uhonorowane zostały uczennice - 

laureatki konkursów Kuratora Oświaty z Gimnazjum w Obrowie: 

Katarzyna Kawczyńska, Oliwia Sudoł, Dominika Biel i Magdalena Wie-

czyńska za zwycięstwo w konkursie biologicznym, a Karolina Kończalska 

za zwycięstwo w konkursie geograficznym. Obecna była też triumfatorka 

Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym - Ewelina Wierzbowska 

oraz Jolanta Siewior i Artur Affelt, dyrekcja szkoły.
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IV GMINNY
KONKURS PRZYRODNICZY

  Dnia 25.04.2014 r. Przedszkole Samorządowe z Brzozówce gościło 
przedszkolaki z gminy Obrowo i dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli 
na IV Gminnym Konkursie Przyrodniczym z Piosenką i Przyrodą.
  Głównym celem konkursu było promowanie wiedzy przyrodniczej 
wśród najmłodszych dzieci oraz integracja przedszkoli z gminy Obro-
wo i okolic. 
  Wymaganiom tegorocznych zadań konkursowych sprostać musiały 
sześcioosobowe drużyny. Nad całym przebiegiem konkursu czuwała 
jak zawsze niezawodna komisja, w składzie: leśniczy Roman Kowal-
ski, przedstawiciel Koła Łowieckiego Ostoja Robert Wiśniewski oraz 
przedstawiciel Nadleśnictwa Dobrzejewice Jerzy Pieczewski.
  Podczas wykonywania poszczególnych zadań dzieci musiały wy-
kazać się sprytem i dobrą współpracą w grupie. Przedszkolaki zapre-
zentowały swoją wiedzę i umiejętności z takich zagadnień jak: cechy 
charakterystyczne pór roku, obieg wody w przyrodzie, zwierzęta egzo-
tyczne, domowe i leśne, kwiaty wiosenne, ptaki zimujące i odlatujące 
do ciepłych krajów, ochrona środowiska – segregacja śmieci, odgłosy 
przyrody i zjawisk atmosferycznych.

  Wesołą chwilą wytchnienia pomiędzy konkurencjami była prezen-
tacja przygotowanych piosenek o tematyce przyrodniczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zwycięzcami tegorocznego gminnego konkursu zostały dzieci ze SP 
w Obrowie. Wszystkie jednak drużyny wykazały się doskonałą wie-
dzą ze świata przyrody. Nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie 
w przygotowanie dzieci, a wszystkim uczestnikom serdecznie gratulu-
jemy. 

Justyna Dołęgowska
Anna Wieczerzak

Rada Gminy w Obrowie uchwaliła taryfy
za wodę i ścieki na kolejny rok

  Uchwałą nr XXXIX/238/2014 Rady Gminy Obrowo z  dnia 9 
czerwca 2014 r. zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w  wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lipca 
2014 r. do 30 czerwca 2015 r. dla odbiorców gminy. 
Stawki pozostały na poziomie roku bieżącego, a mianowicie:
1) za 1 m3 wody pobieranej z  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę położonych na terenie gminy Obrowo opłata wynosi 3,10 
zł brutto;
2) za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń ka-
nalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo opłata wynosi 
3,60 zł brutto;
3) za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kana-
lizacyjnych za pomocą elektrycznych przydomowych przepompow-
ni ścieków opłata wynosi 3,40 zł brutto;
4) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanaliza-
cyjnych opłata wynosi 8,10 zł brutto;
5) za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu gminy Obrowo do 
zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych opłata wynosi 10,80 zł brutto;
6) za 1 m3 ścieków z podmiotów prowadzących działalność gospo-
darczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
położonych na terenie gminy Obrowo opłata wynosi 5,40 zł brutto;
7) za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych 
urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo 
opłata wynosi 8,64 zł brutto.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni po ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz miejscowej prasie.

       Artur Słomkowski
 

Koncertowe zakończenie roku 
w Publicznej Szkole Muzycznej

w Osieku nad Wisłą
  W środę 11.06.2014 r. w wynajętej sali koncertowej Szkoły Mu-
zycznej w  Czernikowie, odbył się koncert najlepszych uczniów 
z Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą.
  Szesnaścioro uczniów zaprezentowało swoje umiejętności gry na 
takich instrumentach jak: fortepian, gitara, flet poprzeczny, wiolon-
czela, czy też skrzypce. Młodzi muzycy po raz pierwszy mogli popisać 
się koncertową grą na dużej scenie. 
  Pięknej grze młodych artystów przysłuchiwał się prócz rodziców 
i krewnych, wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, który podkre-
ślił po koncercie, że muzyczne umiejętności dzieci z osieckiej szkoły 
muzycznej chciałby, żeby rozbrzmiewały na salach w rozbudowanej 
szkole w Osieku. 
       Marzena Słupczewska
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Majówka na ludową notę
  OSP Osiek nad Wisłą, Klub sportowy „Wisła Osiek”, Urząd Gminy Ob-
rowo i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą byli organi-
zatorami „Osieckiej majówki” na tarasie widokowym Wisły w miejscowości 
Łęg-Osiek w dniu 7 czerwca 2014 r. 

  W miłej, rodzinnej atmosferze, przy rozpalonym ognisku wielokrotnie wspo-
minano śp. Michała Kokota - kompana i organizatora wielu imprez kulturalnych w 
Gminie Obrowo, którego imieniem nazwano owy nadwiślański taras widokowy. 
Jak podkreśla Krzysztof Balewski – do organizacji kameralnej imprezy plenero-
wej ku pamięci Michała Kokota, nie trzeba było nikogo długo namawiać. Sąsiedzi, koledzy i znajomi czynnie uczestniczyli w realizacji pomysłu, dodaje Balewski.
Na majówce nie mogło zabraknąć występów zespołów ludowych. Muzyka ta towarzyszyła Michałowi przez większą część jego życia - dodaje wójt Andrzej 
Wieczyński. 
Przybyłym mieszkańcom zaprezentowały się więc „Kawęczynianki” i „Kapela ludowa im. Kamińskich z Osieka nad Wisłą”, w której przed laty występował Mi-
chał Kokot. A cała impreza odbywała się pod hasłem często powtarzanym przez niedawno zmarłego artystę: „symbolicznie i z kulturą”…. i tak też było. 

         Marzena Słupczewska


