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  W niedzielę 30 marca 2014 r. w Gimnazjum w Dobrzejewicach odbyła 
się akcja pn. „Dzień dawcy szpiku dla Leszka i innych”.
  Głównym inicjatorem akcji był Urząd Gminy w Obrowie przy ścisłej 
współpracy z Fundacją DKMS Polska – Baza Dawców Komórek Macierzy-
stych Polska z siedzibą w Warszawie ul. Altowa 18, reprezentowaną przez 
Oliwię Gissel i Piotra Aniśko.
W przedsięwzięcie zaangażowanych zostało bardzo wiele instytucji i osób 
prywatnych z gmin: Obrowo, Lubicz i Czernikowo.         
          Zarejestrowanych zostało 389 potencjalnych dawców szpiku. 

      Jest to ogromny sukces osiągnięty dzięki przychylności wielu osób, któ-
rym nie jest obojętny los drugiego człowieka. 
Osoby zarejestrowane w dniu 30 marca 2014 r. w Dobrzejewicach dają 
szansę na nowe życie dla osób chorych na nowotwory krwi, takich jak Le-
szek Sadowski, który już odnalazł swojego genetycznego brata. 
Jak podkreśla Leszek Sadowski z łezką w oku – cieszę się, że w bazie dawców 
szpiku jest osoba, która jest moim genetycznym bliźniakiem i prawdopodob-
nie w maju br. czeka mnie przeszczep szpiku. Mam też nadzieję, że osoby, 
które tak jak ja borykają się z ostrą białaczką szpikową, równie szybko znaj-
dą dawcę, a jak mają w swoim otoczeniu takich ludzi wielkiego serca, jak ja 
w Gminie Obrowo, to z pewnością choroba jest mniej straszna i warto czekać 
na ten szczęśliwy dzień – podkreśla Leszek. 

  Wójt Andrzej Wieczyński serdecznie dziękuje wszystkim ludziom 
wielkiego serca przede wszystkim wolontariuszom, księżom, nauczy-
cielom, strażakom ochotnikom z terenu gm. Obrowo, mediom, firmom 
i osobom prywatnym za poświęcony czas i pomoc w zorganizowaniu 
pierwszego dnia dawcy szpiku w Gminie Obrowo.           
W imieniu organizatorów akcji szczególne podziękowania kierowane są do 

Pań pielęgniarek SPZOZ w Dobrzejewicach Anny Zielińskiej, Małgorzaty 
Górzyńskiej, Krystyny Kowalskiej oraz Pana dr Waldemara Chomickie-
go kierownika zakładu, a także dla Pani Moniki Janickiej z NZOZ „Nasz 
Family-Med” z Obrowa i Pani Magdaleny Zduńskiej pielęgniarki pracu-
jącej poza terenem gminy Obrowo, za całodzienny udział w pobieraniu 
krwi, troskę nad bezpieczeństwem pacjentów i umiejętności pozyskiwania 
dawców. Dziękujemy także Panu Januszowi Iwańskiemu Dyrektorowi ZS 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach jak również 
wszystkim pracownikom administracyjnym i gospodarczym szkoły za ob-
sługę i pomoc w dniu akcji. 
   Ewa Nowak
  Marzena Słupczewska

„Dzień dawcy szpiku dla Leszka i innych”

Żywność dla osób potrzebujących
Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Gmina 
Obrowo pozyskała w 2013 roku żywność z Unii Europejskiej w ramach programu PAED – „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności 
UE 2013”. 
Otrzymaliśmy łącznie 57 ton żywności dla 1345 osób, w  tym: klopsiki, mielonka, mąka, sery, makaron, ryż, płatki kukurydziane, olej, herbat-
niki, kasza gryczana, groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, cukier, mleko i masło o łącznej wartości 205.606 zł.
Koszty gminy – dowóz i składowanie żywności w magazynach PKPS w Bydgoszczy –  to kwota  8.794,50 zł.
 Zgodnie z przyjętą procedurą żywność rozprowadzana jest wyłącznie wśród osób potrzebujących, korzystających z różnych form pomocy 
Ośrodka Pomocy Społecznej i których dochód nie przekracza kwoty 150% kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Na 
tę okoliczność przeprowadzane są wywiady środowiskowe.
         Anna Domańska
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 Po zimowej przerwie dzieci z przedszkola w Brzozówce wzięły 
udział w kolejnej edycji tygodnia zdrowia. Nauczycielki zaplanowały 
wiele niespodzianek, które miały uatrakcyjnić i przybliżyć dzieciom 
tematykę zdrowego stylu życia. W tym roku postanowiłyśmy skupić 
się na profilaktyce dbania o zęby, czerpiąc inspirację z Ogólnopol-
skiego Programu Edukacji zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akade-
mia Aquafresh”. 
 Pierwszego dnia gościliśmy w przedszkolu studentkę czwartego 
roku studiów medycznych o specjalizacji Stomatologia, która przy-
gotowała dla dzieci zajęcia na temat konieczności i prawidłowego 
dbania o higienę jamy ustnej. Dzieci przy pomocy lusterek uczyły 
się prawidłowego mycia zębów, a wykorzystując „magiczny płyn” 

dowiedziały się, kto najdokładniej umył zęby. 
 Podczas kolejnych zajęć przedszkolaki obejrzały wiele ciekawych 
filmów edukacyjnych, poznały podstawowe zasady higieny, przygo-
towały przepyszne warzywne kanapki oraz zdrową sałatkę owocową. 
 Podsumowaniem tygodnia zdrowia było zorganizowanie na sali 
gimnastycznej ćwiczeń gimnastycznych prowadzonych metodą ak-
tywności ruchowej A. M. Kniessów. Zajęcia przyniosły dzieciom wiele 
radości oraz uświadomiły potrzebę codziennej aktywności ruchowej.
 Tydzień zdrowia w naszym przedszkolu był czasem aktywnej, 
radosnej nauki podczas której dzieci uświadomiły sobie jak ważne 
jest zdrowie oraz jak należy o nie dbać. Wykształciły także nawyk 
codziennego dbania o higienę jamy ustnej. 

TYDZIEŃ ZDROWIA W PRZEDSZKOLU W BRZOZÓWCE
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Nauka nie tylko w ławkach
  „Tkanina w ekspresji teatralnej”, „Improwizacja w teatrze”, „Na szla-
ku przygody. Wśród Indian Ameryki Południowej” to tylko niektóre 
tytuły warsztatów, w których od 26 lutego br. biorą udział uczniowie 
klas piątych SP w Dobrzejewicach w ramach XXII edycji Programu 
Edukacji Kulturalnej. Jej organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek 
Animacji Kultury w Toruniu. Spotkania odbywają się co dwa tygodnie 
w różnych instytucjach kulturalnych  miasta.    
       
  Do tej pory dzieci  uczestniczyły w zajęciach przygotowanych 
m.in. przez  Teatr Lalek „Zaczarowany Świat”, Muzeum Podróżników 
i WOAK. Ta niezwykle ciekawa i atrakcyjna propozycja spotkała się z 
ogromnym zainteresowaniem naszych uczniów, przygotowując ich w 
niekonwencjonalny i twórczy sposób do aktywnego uczestnictwa w 
życiu kulturalnym, a jednocześnie wzbogacając ich wiedzę z zakresu 
teatru, muzyki, tańca, plastyki, fotografii, etnografii czy sztuki. Atutem 
przedsięwzięcia jest fakt, iż program obejmuje różne dziedziny i jest 
realizowany za każdym razem w innym miejscu, co wywołuje natu-
ralne zaciekawienie uczniów i przełamuje szkolną nudę, rozbudzając 
ich ciekawość świata i pasję poznawczą. Prowadzący zajęcia, stosując 
różnorodne techniki wyrazu, kształtują umiejętność kreowania wypo-
wiedzi artystycznych. Proponowane tematy wiążą się z obowiązują-
cym w klasie piątej programem szkolnym, w dużej mierze uzupełnia-
jąc go i poszerzając.    
17 czerwca, po zrealizowaniu wszystkich zaplanowanych zajęć, w Mu-
zeum Etnograficznym odbędzie się uroczyste podsumowanie i zakoń-
czenie programu.
                                                                                                    Nauczyciele 

ZS w Dobrzejewicach
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WOŚP w Gminie Obrowo
  W niedzielę 12 stycznia 2014 r. mieszkańcy Gminy Obrowo hojnie 
wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która zagrała w tym 
roku na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ra-
tunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. 

Zebraliśmy razem ponad 24,5 tysiąca złotych!

  Akcję zbiórki pieniędzy na terenie Gminy Obrowo organizo-
wały i koordynowały sztaby w Szkole Podstawowej i Zespole Szkół
w Dobrzejewicach, a także w Zespołach Szkół w Osieku n/Wisłą 
i w Obrowie. Łącznie zebrano niebagatelną sumę 24.548,94 zł, z czego:

•	 SP	+	ZS	w	Dobrzejewicach	-	11.532,46	zł,
•	 ZS	w	Osieku	n/Wisłą	-	5.700,00	zł,
•	 ZS	w	Obrowie	-	7.316,48	zł.	

  W tym roku mimo wietrznej i deszczowej pogody frekwencja ludzi 
wspomagających szlachetny cel była bardzo duża. Datki do puszek zbierali 
wolontariusze - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, pod czuj-
nym okiem opiekunów i organizatorów. 
  Na uczestników imprez w szkołach czekało dużo atrakcji min. lo-
terie fantowe  czy kawiarenki, w których można było kupić pysz-
ne ciasto, kawę, herbatę oraz soki. Można było także wziąć udział 
w licznych licytacjach w tym serduszek.

  Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli udział w akcji, bo to dzię-
ki Wam udało się zgromadzić tak dużą sumę. Miejmy nadzieję, że 
w następnym roku też „zagramy” i zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy dla 
dzieci i seniorów, bo jak się okazuje potrzeby są duże, nie zależnie od wieku.

Gimnazjalistka z imponującą wiedzą o samorządzie terytorialnym
    W dniu 6 marca 2014 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbył 

się finał XI Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, 
w którym udział wzięły dwie uczennice klasy III Gimnazjum, Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Obrowie: Ewelina Wierzbowska i Karolina Kończalska. Fi-
nał konkursu składał się z dwóch części. W pierwszej części uczestniczy pisali 
test z wiedzy o samorządzie terytorialnym w Polsce, który wyłonił finalistów 
i laureatów. W drugiej, ustnej części laureaci rywalizowali o nagrodę Prze-
wodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

    W konkursie zwyciężyła Ewelina Wierzbowska, która zdobyła najwyższą 
liczbę punktów. Otrzymała nagrodę Przewodniczącego Sejmiku Wojewódz-
twa Kujawsko -Pomorskiego oraz nabyła prawa przysługujące laureatom 
konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty. Nasza druga uczenni-
ca Karolina Kończalska została finalistką konkursu. Uczennice do konkursu 
przygotowywał nauczyciel obrowskiej szkoły pan Maciej Bandrowski.    

Uwaga ! ! !
       

           Wbrew potocznemu przekonaniu - wypalanie roślinności nie prowadzi do polepszenia żyzności gleby, lecz pogłębia jej degrada-
cję. Podczas pożaru giną najważniejsze organizmy utrzymujące żyzność gleb na pożądanym poziomie.

       Każdy pożar jest dużym zagrożeniem dla człowieka i jego mienia. Małe ognisko rozpalone w miejscu do tego nie wyznaczonym 
może stać się dużym pożarem, który trudno opanować mimo szybkiej interwencji służb przeciwpożarowych. 

      Za wypalanie nieużytków i traw grożą kary, które określa art. 82 §1 Kodeksu Wykroczeń - ustawa z dnia 20 maja 1971 r.: 
„kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie utrudnianie prowadzenia działania 

ratowniczego lub ewakuacji (…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”.
           Sławomir Lewandowski
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Karate w Łążynie II
W dniu 4 marca 2014 r. swoją działalność rozpoczęła w Gminie Ob-
rowo Akademia Karate Tradycyjnego. Zajęcia odbywają się w udo-
stępnionych salach SP w Łążynie II.

Inicjatorami pomysłu są mieszkańcy Łążyna II. Treningi przepro-
wadzane są w dwóch grupach wiekowych. O godz. 15.00 grupa 6-8 
lat, a o godz. 16.00 grupa 9 i starsi.

Zajęcia prowadzi Sensei Jarosław Mejer 6 dan Polskiego Związku 
Karate Tradycyjnego,  główny instruktor i trener Akademickiego 
Klubu Karate Tradycyjnego w Toruniu. W miarę potrzeb jesteśmy 
gotowi otworzyć grupę dla dorosłych.
Zapraszamy wszystkich chętnych na zajęcia karate i samoobrony.

Kontakt 507 149 719, akktorun@wp.pl , inne informacje o działal-
ności klubu na stronie www.akkt.torun.pl, ewentualnie o działalno-
ści karate tradycyjnego w Polsce na www.karate.pl.

Zarząd AKKT Toruń

Artystyczne dusze …
  Co tydzień panie z gminy Obrowo spotykają się na warsztatach twór-
czych, zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 
Do chwili obecnej zdobiliśmy techniką decupage jajka wielkanocne, na-
stępnie słoiki i butelki. W tej chwili ozdabiamy różnego rodzaju drew-
niane pudełka. Nasze spotkania są  pewnego rodzaju spotkaniami to-
warzyskimi, podczas których przyjemnie i pożytecznie spędzamy czas. 
Mamy jeszcze zamiar ozdobić jajka tasiemkami w formie karczochów 
i przygotować piękne palemki. Zapraszamy chętne panie, ale także pa-
nów do pracy w naszym gronie. 
Więcej informacji na stronie www.gok.obrowo.pl.                                                                                                                           

Barbara Mońko-Juraszek

Ferie na Zawałach
  W tym roku podczas ferii w remizie na Zawałach dzięki wsparciu 
wójta Gminy Obrowo, Rady Sołeckiej i Strażaków z jednostki OSP Za-
wały dzieci miały wiele atrakcji, które wypełniły ich wolny czas. 
Ferie rozpoczęły się balem karnawałowym, na którym dzieciaki za-
bawiały Clowny robiąc zwierzątka z balonów. Nie zabrakło pięknych 
księżniczek oraz dzielnych rycerzy. Chętnych do zabawy było bardzo 
wielu i każdy mógł wziąć udział w konkursach i zabawach. Dzieci 
z uśmiechem na twarzy opuszczały remizę dziękując za udaną zabawę.
Podczas ferii w Zawałach zagościło również kino, które wyświetliło 
dzieciom „Smerfy 2”. Każdy widz otrzymał okularki i dzięki temu mógł 
oglądać bajkę w 3 D. 
    Prowadziliśmy również zajęcia plastyczne na których dzieci i dorośli 
wykonywali wyroby z masy solnej. Nie zabrakło pięknych aniołków, 
misiów i wianuszków,  które później dzieci wypiekały i malowały far-
bami. 
Popołudniami młodzież oraz dorośli mogli wykazać się umiejętnościa-
mi gry w tenisa stołowego i w piłkarzyki. 
Jeszcze raz dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wsparli naszą ini-
cjatywę i sprawili, że na twarzach dzieciaków zagościł  uśmiech. 

 Alicja Tarkowska 
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Konkurs gry na keyboardach
  Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie przy współudziale Urzędu Gminy w Obrowie 
organizuje konkurs gry na keyboardach dla dzieci i młodzieży z powiatu toruńskiego i 
miasta Torunia. 
Konkurs odbędzie się 9 maja 2014 r. o godzinie 13.00 w Zespole Szkół w Obrowie.
  Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej GOK www.gok.obrowo.
pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 15 kwietnia 2014 r. tylko na kartach zgłoszeniowych 
na adres e-mail: gok@obrowo.pl lub drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Kultury 
w Obrowie, ul. Aleja Lipowa 29, 87-126 Obrowo. Więcej informacji udziela p. Grzegorz 
Filut pod nr tel. 606 683 929. 
 Anna Strzelecka
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JAK WYKORZYSTYWAĆ MOŻLIWOŚCI, KTÓRE DAJE NAM
CZŁONKOSTWO W UNII EUROPEJSKIEJ?

DEBATA W ZS W DOBRZEJEWICACH
 XX SESJA SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY

  28 marca 2014 roku o godz. 11.00 odbyła się w ZS w Dobrzeje-
wicach debata przeprowadzona w ramach XX Sesji Sejmu Dzieci i 
Młodzieży. Tegorocznym tematem przewodnim były wybory parla-
mentarne. Nasze kandydatki na posłanki - Joanna Blonkowska i Paula 
Kwiatkowska z II a - dyskutowały z gośćmi o możliwościach wyko-
rzystania przynależności Polski do Unii Europejskiej. Gośćmi, którzy 
prowadzili owocną i poprawną merytorycznie dyskusję byli: 

•	 Wójt	Gminy	Obrowo	-	Andrzej	Wieczyński,	
•	 Radna	Powiatu	i	Sekretarz	Gminy	Obrowo	-	Mirosława	Kłosińska,
•	 Poseł	na	Sejm	RP	-	Jan	Krzysztof	Ardanowski,	
•	 Dyrektor	ZS	w	Dobrzejewicach	-	Janusz	Iwański.

  W debacie wzięły też aktywny udział 2 grupy uczniów. Z zaprosze-
nia skorzystało ponadto 33 uczniów z klas I, II, III. Uczniowie z gość-
mi dyskutowali w kilkuosobowych grupach na temat korzyści płyną-
cych z przynależności do UE, zapisali wnioski i zaprezentowali je na 
forum. Kolejnym zadaniem było rozwiązywanie krzyżówki związanej 
tematycznie z UE.  
  Debatę wsparł szkolny zespół muzyczny, który na zakończenie za-
prezentował hymn Unii Europejskiej - „Odę do radości” oraz hymn 
narodowy. 

Debata została przygotowana przez opiekunów: Agnieszkę Trojan
i Agnieszkę Koepke.
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„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Rozpoczynamy kolejną edycję projektu systemowego pn. „Bezrobo-
cie – To Nie Dla Nas”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Obrowie, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji 
społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.
  Głównym celem projektu jest integracja społeczna, zawodowa i eduka-
cyjna dla osób z terenu Gminy Obrowo, w tym osób niepełnosprawnych. 
W bieżącym roku szczególną uwagę zwrócono na osoby młode w wieku 
od 15 do 30 roku życia, które są zagrożone wykluczeniem społecznym. 
  Pracownicy socjalni GOPS przeprowadzili rekrutację 46 uczestni-
ków, którzy w 2014 roku rozpoczęli zajęcia w ramach Centrum Integra-
cji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej w Toruniu.
17 marca 2014 r. grupa 18 osób rozpoczęła szkolenie zawodowe. Uczest-
nicy projektu w ramach Centrum Integracji Społecznej  zostaną objęci:
- reintegracją społeczną i zawodową poprzez teoretyczną i praktyczną 
naukę zawodu (grupy zawodowe zostaną utworzone w profesjach wska-
zanych przez doradcę zawodowego z uwzględnieniem indywidualnych 
predyspozycji zawodowych uczestników), 
- treningiem interpersonalnym,
- zajęciami integracyjnymi,

- warsztatami aktywnego poruszania się po rynku pracy i określenia po-
tencjału zawodowego.
Ponadto uczestnicy CIS otrzymają świadczenie integracyjne zgod-
nie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym, będą mieli zapewnioną odzież 
ochronną, szkolenie BHP, badania lekarskie i jeden posiłek dziennie.
     28 osób uczestniczy w reintegracji społecznej i zawodowej w ramach 
Klubu Integracji Społecznej. Objęci zostali szkoleniami z zakresu do-
radztwa zawodowego, poradnictwa indywidualnego, warsztatami z roz-
woju kompetencji życiowych oraz działaniami środowiskowymi, które 
w całości organizują pracownicy socjalni. Ponadto 3 uczestników KIS 
korzysta z 3 miesięcznego stażu zawodowego, w ramach którego otrzy-
mają stypendium stażowe a jedna osoba uzupełnia wykształcenie. Zaję-
cia w ramach KIS rozpoczęły się 31 marca 2014 r.
  Pracownicy socjalni podpisali kontrakty socjalne z wszystkimi 
uczestnikami projektu.  Beneficjenci Ostateczni mają zapewnione środki 
finansowe na dojazdy w ramach wkładu własnego Gminy Obrowo. 

                                                                                        Aleksandra Zdrojewska

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gminny konkurs
  Dnia 26 lutego 2014r. w Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach odbył 
się Gminny Konkurs Literacki „W świecie baśni Andersena”. Był on prze-
znaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z Gminy Obrowo. 
  Główne założenie to propagowanie i upowszechnienie czytelnictwa 
wśród dzieci, przybliżenie twórczości H. Ch. Andersena oraz  integracja 
uczniów. 
  6-osobowe drużyny prezentowały swoją wiedzę w pięciu konku-
rencjach, a zmagania oceniało jury, czuwając nad prawidłowym prze-
biegiem konkursu. Całość uświetniła inscenizacja, którą przygotowali 
uczniowie szkolnego koła teatralnego pod opieką p. Katarzyny Sobolak-
-Joniak. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą na temat baśni Andersena. 
  Miejsce I zdobyli uczniowie z SP w Dobrzejewicach, II -  uczniowie z 
SP w Osieku n/Wisłą, III- uczniowie z SP w Zębowie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali  upominki oraz dyplomy.  

       Organizatorzy konkursu: Anna Ługowska Karolina Murszewska

Klasa integracyjna z Osieka
  Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą jest jedyną placówką w gminie 
Obrowo, w której funkcjonują klasy i oddziały integracyjne. 
  Dzieci uczące się w tych klasach przygotowały dla mieszkańców 
Osieka i okolic przedstawienie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny. 
  Licznie zgromadzona publiczność (społeczność Osiecka) mogła po-
dziwiać popisy teatralne, wokalne i taneczne uczniów. 
  Na szczególną uwagę zasługiwało zaangażowanie dzieci wymaga-
jących szczególnej opieki i troski. Występy dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami, co sprawiło małym artystom z Osieka ogromną 
radość  i zadowolenie.

                                                           Aneta Kamińska i Joanna Łęgowska
                                                       wychowawczynie kl. IIIa -integracyjnej
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Popisowy koncert uczniów z Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą
  31 stycznia 2014 r. o godz. 18:00 w budynku Zespołu Szkół i jednocze-
śnie Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą, odbył się pierwszy koncert 
młodych artystów przy udziale publiczności.
  Na początku koncertu Pani Mariola Majrowska dyrektor Publicznej 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą ogłosiła wyniki dotyczące 
konkursu na najlepszą recenzję i rysunek z koncertu Toruńskiej Orkiestry 
Symfonicznej.

Najlepszą recenzję napisali:
I miejsce Klaudia Łazińska- w nagrodę otrzymała Mertonom 
elektroniczny
II miejsce Julianna Świerzyńska- w nagrodę otrzymała Słowniczek Mu-
zyczny+	płytę
III miejsce Zuzanna Mytlewska- w nagrodę otrzymała płytę

Najlepszy rysunek wykonali:
I miejsce Maksymilian Mytlewski- w nagrodę otrzymał Metronam elek-
troniczny

II miejsce Agata Krajewska- w nagrodę otrzymała puzzle muzyczne
III miejsce Hanna Woźny- w nagrodę otrzymała płytę

Wyróżnienia otrzymali:
Marta Adamska, Mikołaj Komenda, Mieszko Wróblewski, Maja Ko-
ralewska, Paulina Olek, Antonina Jackowska, Martyna Foksińska, 
Wojciech Szymański, którzy w nagrodę otrzymali płócienne torby 
z nadrukiem muzycznym.

  Po wręczeniu nagród rozpoczął się koncert, w którym dzieci i młodzież 
pod czujnym okiem swych opiekunów dali niepowtarzalny popis zdoby-
tych w ciągu pięciu miesięcy umiejętności gry na instrumentach muzycz-
nych. Licznie zgromadzona publiczność była zachwycona muzycznym 
potencjałem młodych osieckich muzyków, uczniów pierwszego roku. Mu-
zyka łączy pokolenia i jak podkreślają rodzice osieckich pociech – „nieba-
wem będziemy podziwiać naszych młodych artystów na scenach znanych 
filharmonii w kraju i na świecie”, czego oczywiście życzymy.

       Marzena Słupczewska 

XI Koncert kolęd 
z filharmonijnym

brzmieniem
  26 stycznia 2014 r. w kościele parafialnym pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą odbył się je-
denasty koncert kolęd i pastorałek. Zespół instrumentalny 
„CAPELLA EX SILVA” wraz z utalentowanymi młodymi 
śpiewakami, dziećmi i młodzieżą z Osieka i okolic, w niepo-
wtarzalny sposób znów urzekły zgromadzoną publiczność. 
  Piękne brzmienie instrumentów i światowej kla-
sy głosy operowe przyciągnęły na niedzielny koncert 
całe rodziny. Tradycyjne polskie kolędy, chwalące naro-
dziny Pana Jezusa, nie tylko przypominają nam świą-
teczny, radosny czas, ale także stanowią swoistą od-
skocznię od szarości dnia codziennego, dając wiarę 
i siłę na cały rok, podkreślił wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, otwierając wraz z ks. Andrzejem Prokopowiczem tegoroczny koncert.    
  Konferansjerem był w tym roku Dariusz Bereski (aktor), a muzykę tradycyjnie  rozpisał Waldemar Urbański.
       Marzena Słupczewska
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Michał Kokot – sztukmistrz
z Osieka nad Wisłą

W sobotni poranek 8 marca 2014 r. Bóg powołał do siebie śp. Michała Kokota 
- „człowieka orkiestrę”, mentora i wszechstronnego artystę, pełnego pogo-
dy ducha, radości życia i miłości do sztuki oraz do ludzi, a także działacza 

i społecznika w jednym.  

Michał Kokot urodził się 23 sierpnia 1944 roku w Łobżenicy na Krajnie, obec-
nie województwo wielkopolskie. Był synem Wincentego i Józefy z Wachow-
skich. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończył w Łobżenicy. 
Studiował na Uniwersytecie Ludowym im. ks. W. Blizińskiego we Włocławku 
i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra uzyskał 
w 2001 r., specjalność ogólnohistoryczna.

Już od najmłodszych lat odkrywał w sobie talenty, które zakorzeniły się w krajeń-
skiej Łobżenicy, ale rozwijały się w Toruniu i w Osieku nad Wisłą. 

W środowisku studenckich artystycznych grup Michał Kokot związał się ze słynną 
grupą „Zero-61”. Założył swoją grupę pn. „Formy” i działał w studenckim Klubie 
Filmowym „Pętla”. W drugiej połowie lat 60. ubiegłego wieku dołączył do „zerow-
ców”, której filarami były postaci na trwałe zapisane w historii polskiej fotografii: 
Czesław Kuchta, Jerzy Wardak, Józef Robakowski, Andrzej Różycki, Antoni Mikołajczyk, Wojciech Bruszewski. Grupa „Zero” była 
fenomenem artystycznym lat 60-tych, wyprzedzając w jakimś stopniu epokę, a także odnawiając język nie tylko fotografii, ale i sztuki 
w szerszym znaczeniu. Jako członek „Pętli” Michał Kokot zdobył nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Filmów Amatorskich.

W grodzie Kopernika Michał Kokot zdobywał uznanie jako m. in. 
fotografik i jeden z pierwszych fotoreporterów „Nowości”. Pracę 
w toruńskich „Nowościach” rozpoczął w 1969 r. Na swych zdjęciach 
przedstawiał ludzi i rzeczywistość, w której wypełniają swój los. Do-
świadczenia artystyczne Michał Kokot przenosił na fotografię repor-
tażową i dokumentalną, którą uprawiał jako fotoreporter  nie tylko 
„Nowości”, ale także „Gazety Pomorskiej”. Praca fotoreportera była 
niewielkim epizodem w Jego życiu, ale jak sam podkreślał: „doświad-
czenia dziennikarskie, stały się motorem do działania w różnych dzie-
dzinach mojej twórczej działalności”. 

Michał Kokot był posiadaczem licznych nagród i wyróżnień otrzy-
manych na konkursowych wystawach, plenerach, salonach, a także 
autorem wystaw indywidualnych oraz uczestnikiem wystaw zbioro-
wych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Sztuki w Łodzi, Wrocławiu 
i kolekcjach prywatnych w kraju. Był dumny także ze swych foto-
grafii rodzinnych. Uwieczniał na zdjęciach i obrazach - małżonkę 
Marię i szóstkę dzieci, kolejno przychodzących na świat, czyli Syl-

wię, Tymona, Patrycję, Monikę, Krystiana, czy najmłodszego Janka. 

Fotografie rodzinne towarzyszyły Michałowi na co dzień. Były wy-
eksponowane w domku, w lesie na skraju Osieka nad Wisłą, dokąd 
nasz artysta przeniósł się pod koniec lat 70-tych ubiegłego wieku. 
Dom ten, stał się dla Niego swoistą pracownią, zwaną Wiejską Gale-
rią Sztuki „Okiennica”, w której powstawały prawdziwe dzieła sztuki 
hołdujące życiu doczesnemu. W 1975 r. został przyjęty do Związku 
Polskich Artystów Fotografików. Oprócz fotografii nasz sztukmistrz 
także malował, a bardzo często łączył obie techniki, dorzucając do 
swych kompozycji jeszcze fragmenty przedmiotów. 

Gmina Obrowo, a zwłaszcza nasz nadwiślański Osiek stały się dla 
Michała Kokota ostoją i miejscem rozkwitu jego twórczych pasji. 

Zaczęło się w 1978 r., kiedy to pan Michał Kokot – artysta, fo-
tografik, malarz i poeta – przedstawił koncepcję zorganizowa-
nia wystawy miejscowym twórcom ludowym: rzeźbiarzowi Jó-
zefowi Kamińskiemu i poetce Annie Słupczewskiej w ramach 
majowych „Dni Osieka nad Wisłą”. Projekt ten został natych-
miast zaakceptowany przez artystów ludowych jak i władze 
gminy Obrowo, które udzieliły pomocy finansowej. Eksponaty 
z tejże wystawy: rzeźba, malarstwo, wiersze, fotografie i przedmioty 
kultury ludowej (kołowrotki, kiżanki, żelazka itp.) stały się zacząt-
kiem powstania Osieckiej Izby Regionalnej, gdzie obecnie znajduje 
się około 500 eksponatów, a mieści się ona w zabytkowym 250-let-
nim domu p. Florkiewiczów (rodziny zasłużonych kowali: Józefa, 
Stanisława, Zygmunta). Coroczne wystawy twórczości ludowej in-
tegrowały twórców z różnych dziedzin, sprawiając radość nie tylko 
założycielowi Michałowi Kokotowi, ale także mieszkańcom Osieka 
nad Wisłą i turystom, którzy mile spędzali czas w rytmach: oberków, 
walczyków i poleczek Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich, 
którą przez kilka lat kierował, nasz artysta, jednocześnie śpiewając 
i grając na klarnecie. 
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16 lutego 1986 r. twórcy skupieni przy Osieckiej Izbie Regionalnej 
postanowili powołać Osieckie Stowarzyszenie Kultury Ludowej, 
na czele którego stanął śp. Michał Kokot. Stowarzyszenie skupia 
w sobie: Izbę Regionalną, Muzeum Pojazdów i Maszyn Rolni-
czych, Kapelę Ludową i wielu artystów z terenu Gminy Obrowo 
oraz z poza niej, a także Grupę Poetycką „Wiąz”. 

Głównym mecenasem w codziennej działalności Stowarzyszenia 
jest wójt Andrzej Wieczyński, który popiera działania twórców lu-
dowych takich jak śp. Michał Kokot i wielu innych uzdolnionych 
mieszkańców okolicznych wiosek, aby kultywować tradycje i dzia-
łania na rzecz rozwoju ruchu kulturotwórczego w Gminie Obrowo.

W latach 1981-1983 Michał Kokot prowadził Zakład Fotograficz-
ny w Osieku nad Wisłą, a następnie w latach 1987-2004 pracował 
w Szkole Podstawowej w Osieku nad Wisłą, jako nauczyciel plastyki, 
ale także historii, czy religii. Ta praca była jego nowym, wielkim wy-
zwaniem. Uczył młodych ludzi wrażliwości na sztukę i otaczające ich 
piękno, odkrywał tradycje regionu i tworzył swoistą więź międzypo-
koleniową, pobudzającą do działań artystycznych w dorosłym życiu. 
Był swoistym mentorem dla dzieci i młodzieży z Osieka nad Wisłą 
oraz pobliskich okolic.

Będąc na emeryturze - Michał Kokot nie próżnował, a wręcz przeciw-
nie, był „wulkanem energii” i z jeszcze większym entuzjazmem zarażał 
młodych oraz trochę starszych ludzi w okolicach Osieka i Czerniko-
wa do działania w każdej dziedzinie. Od 2008 r. pełnił funkcję gmin-
nego koordynatora kultury, działając w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Obrowie. Był też m.in. jednym z motorów akcji na rzecz ratowania 
zabytków, pomników przyrody, czy renowacji okolicznych cmentarzy.
Michał Kokot był aktywnym działaczem lokalnego środowiska, bę-

dąc członkiem Zarządu Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej. 
Od 2007 r. był także członkiem Dobrzyńskiego Towarzystwa Nauko-
wego, a w 2011 r. otrzymał tytuł honorowego członka tego towa-
rzystwa naukowego.

Na łamach „Rocznika Dobrzyńskiego” opublikował: Dzieje parafii 
w Osieku nad Wisłą w latach 1185-1939 (t. 3: 2010) oraz ZERO-61. 
Post scriptum – w 50-lecie powstania toruńskiej grupy fotograficznej 
(t. 4: 2011).

„Byłeś bardzo aktywnym animatorem lokalnej kultury, inicjatorem 
wielu działań artystycznych nie tylko własnych, ale także wciągałeś 
do nich wielu samorodnych twórców ludowych, tworzących na terenie 
Gminy Obrowo. Z Twojej inicjatywy wydawane są tomiki poetyckie, 
w tym Twój własny, opublikowany w 1987 r. tomik pt. „Osiecka stud-
nia”. Jasełka z Twoim udziałem, jak również sztuka teatralna pt. 
„Kopciuszek” – zawsze będą w naszej pamięci, a niezapomniane pie-
śni, które stworzyłeś i wykonywałeś na dożynkach, czy podczas Prze-
glądów Tradycyjnych Kapel Weselnych, będą nam zawsze Ciebie przy-
pominały. 
W Osieku byłeś przyjmowany i postrzegany jako artysta, ktoś swój, 
choć nie stąd. Zachwyciłeś się osieckim krajobrazem, przyrodą. Za-
chwyciły Ciebie prace miejscowych twórców. Mówiłeś – Nie wyobra-
żam sobie, żebym miał być tylko fotografikiem, malarzem czy poetą 
– to się zazębia. (…) I muzyka ludowa tak samo – to wszystko siedzi 
w jednym, ja nie mogę tego rozdzielić, patrzę na świat poprzez te 
cztery dziedziny sztuki. Tworząc potrafię przywołać w tym samym 
momencie i fotografię, i barwę, i muzykę, i tekst wiersza” - podkre-
ślił w mowie pożegnalnej w dniu pogrzebu śp. Michała Kokota- wójt 
Andrzej Wieczyński.

„Czas szybko ucieka, jak potok płyną dni
Jeszcze tak niedawno byłeś z nami,
A już dziś na Twej mogile pali się znicz.
Byłeś pełen werwy, miałeś ambitne plany,
A teraz żaden nie będzie zrealizowany.
Odszedłeś tak nagle bez pożegnania,
Chyba wiedziałeś, że trudne są takie rozstania.
Ale my przyjaciele taką nadzieję mamy,
Że na tamtym świecie znów się spotkamy” 
       
  

- wiersz dla śp. Michała Kokota napisała pani
          Teresa Zakrzewska z Polskiego Związku                                                                

Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział
          Okręgowy w Toruniu „Dolina Drwęcy” 
                                                            w Lubiczu.  

Marzena Słupczewska
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Stowarzyszenie Obrowskie
  Wspieranie edukacji na różnych płaszczyznach, projekty 
kulturalne, sportowe, artystyczne, międzypokoleniowe to dzia-
łania jakimi szczyci się Obrowskie  Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” z Obrowa.
  Stowarzyszenie od czterech lat działa na terenie gminy Obro-
wo. Jego członkami  są w większości aktywnie działający nauczy-
ciele Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie. 
27 marca 2014 r. organizacja obchodziła swoje czwarte urodziny. 
W spotkaniu podsumowującym cztery lata działalności i kończą-
cym pierwszą kadencję zarządu udział wzięli: władze gminy na 
czele z wójtem Andrzejem Wieczyńskim i sekretarzem gminy  Mi-
rosławą Kłosińską, radnymi gminnymi: Zygmuntem Dębowskim, 
Wiesławem Popławskim, Andrzejem Wierzbickim, przedstawi-
ciele lokalnych mediów, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrek-
cja szkoły, przyjaciele i wolontariusze stowarzyszenia oraz jego członkowie. Podczas uroczystości prezes stowarzyszenia Przemysław Piotrow-
ski przedstawił projekty, które zostały już zrealizowane, opowiedział o planach na przyszłość oraz podziękował wszystkim za wkład włożony 
w rozwój obrowskiej organizacji pozarządowej. 
  „Nasze stowarzyszenie ma na swoim koncie zrealizowanych 9 projektów, 3 w trakcie realizacji a 1 wniosek jest  rozpatrywany przez Urząd 
Marszałkowski w Toruniu. Wartość tych projektów to ponad 70 tys. złotych. W większości pozyskane środki pochodzą z budżetów: Powiatu 
Toruńskiego i Urzędu Gminy w Obrowie. Cieszę się bardzo, że udało nam się powołać do życia organizację, która konsekwentnie realizuje 
postawione przed sobą cele. Muszę dodać, że wszyscy członkowie stowarzyszenia piszą, koordynują, prowadzą zajęcia i rozliczają projekty na 
zasadach wolontariatu. Tym większe im się należą za to podziękowania” – mówi prezes stowarzyszenia Przemysław Piotrowski.
  W części spotkania, przeznaczonej na refleksje gości, wójt wyraził swój podziw dla pracy włożonej przez członków i wolontariuszy stowarzy-
szenia. Spotkanie zakończyło się, jak przystało na świętowanie urodzin, tortem.

Działalność Osieckiego Klubu Kultury
  W nowo powstałej placówce kulturalnej, powołanej przez wój-
ta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego w ramach filii Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obrowie, czyli w Osieckim Klubie Kultury (miesz-
czącym się w wynajmowanym budynku p. Leskiewicz), odbyły się 
w dniach od 10 do 14 lutego 2014 r. pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Obrowo. 
  Był to projekt „Ferie w Klubie – Żywy komiks”, którego twórcą 
i instruktorem, a także wykonawcą komiksu była Patrycja Bezrudczyk, a 
instruktorem wprowadzającym w historię był Michał Kokot. W zajęciach 
wzięły udział łącznie 23 osoby. 
  Głównymi celami projektu było: propozycja zabawy kulturalnej, łączą-
cej w sobie różne rodzaje aktywności twórczej – w tym: technik plastycz-

nych, elementów teatru oraz w niewielkim zakresie dziedziny literatury 
poprzez tworzenie fabuły - rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie potrzeb 
kulturalnych, upowszechnianie wiedzy historycznej na temat wsi Osiek 
nad Wisłą.

Osiecki Klub Kultury jest otwarty
w dni robocze w godzinach:
Poniedziałek od godz. 8:30  do godz. 16:30
Wtorek od godz. 12:00 do godz. 21:00
Środa od godz. 8:30 do godz. 16:30
Czwartek od godz. 8:30 do godz. 15:30
Piątek od godz. 8:30 do godz. 16:30. 

Zajęcia prowadzi Patrycja Bezrudczyk, a wśród propozycji 
klubu są m.in.
1. Warsztaty „TEATRZYK KUKIEŁKOWY” - dla dzieci i 
młodzieży
2. Zajęcia MODELARSKO - MAJSTERKOWE - dla dzieci 
i młodzieży
3. Zajęcia RĘKODZIELNICZE  - dla dorosłych
4. Zajęcia WAKACYJNE - dla dzieci i młodzieży
5. Warsztaty FOTOGRAFICZNE – dla młodzieży i doro-
słych (lato)
6. Warsztaty MALARSKIE-INDYWIDUALNE - dla doro-
słych i młodzieży

Opiekę kierowniczą nad działalnością Osieckiego Klu-
bu Kultury sprawuje Anna Strzelecka.Więcej informacji 
o działalności Osieckiego Klubu Kultury znajduje się na 
stronie www.gok.obrowo.pl. 

 Marzena Słupczewska
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Kurs samoobrony

  Dziewczęta z klas drugich i trzecich gimnazjum w Obrowie 
20 marca  brały udział w zajęciach z zakresu samoobrony. 
Organizatorem zajęć była studentka Daria Celmer, która 
w ramach projektu zorganizowała to przedsięwzięcie. Zaję-
cia przeprowadził instruktor Sławomir Łagoda  posiadają-
cy uprawnienia państwowe instruktora rekreacji ruchowej 
o specjalności samoobrona. Jest on również uczestnikiem 
wielu szkoleń i seminarium Krav  Maga.
      Gimnazjalistki były z zajęć bardzo zadowolone. 

Projekt „Bezrobocie
– To Nie Dla Nas”

 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE
  W dniu 08.04.2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w  Obrowie 
odbyły się  zajęcia artystyczno - plastyczne  przygotowane w całości 
przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej dla 28 osób wraz z ich rodzinami.
  Zajęcia artystyczno - plastyczne miały charakter integracyjny.  
Uczestnicy zajęć pod  okiem pracowników socjalnych wykonywali 
tradycyjne palmy wielkanocne i ozdoby świąteczne. Wszyscy byli za-
angażowani w zajęcia i spędzili czas w miłej atmosferze. 
          Aleksandra Zdrojewska

Sukcesy edukacyjne szóstoklasistów
z Zespołu Szkół w Obrowie

  Do grona laureatów Konkursów Przedmiotowych Kuratora Oświa-
ty dołączyli przyrodnicy Marcelina Janicka i Łukasz Balina oraz ma-
tematyk Marek Gerc. Gala laureatów odbyła się 21 marca 2014 r., 
w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu. W trakcie uro-
czystości wicewojewoda, pan Zbigniew Ostrowski oraz wiceku-
rator, pan Andrzej Siemianowski wręczyli laureatom zaświadcze-
nia oraz pamiątkowe statuetki, a opiekunom uczniów dyplomy. 
Wygrana w tym konkursie wiąże się z zwolnieniem ze sprawdzianu po 
klasie VI, co jest równoznaczne z uzyskaniem maksymalnej liczby 40 
punktów. Jednocześnie uczniowie mają pierwszeństwo w procesie rekru-
tacji do dowolnego gimnazjum  i automatycznie otrzymują ocenę celująca 
z danego przedmiotu na koniec roku szkolnego.
  W tegorocznej edycji konkursu Liga Zadaniowa organizowanego przez 
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wy-
dział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu trzecie miejsce zajął uczeń klasy VIa - Michał Lewandowski.

Gratulujemy naszym uczniom sukcesów i mamy nadzieję, że w ich ślady 
pójdą młodsi koledzy i koleżanki.  
        Artur Affelt

Międzynarodowe Motorowodne Mistrzostwa Polski – 
Toruń 2014
  W dniach 16, 17, 18 maja 2014 r. w Toruniu odbędą się Międzynarodowe Motoro-
wodne Mistrzostwa Polski z udziałem mieszkańca gminy Obrowo – Marcina Szym-
czyka, lidera „Klubu Sportowego 51 – Toruń”.
Marcin Szymczyk, 25-letni mieszkaniec Sąsieczna trenuje sport motorowodny od 2004 
roku. 

Poziom mistrzowski uzyskał już w 2007 roku. Od tego czasu nie schodzi z podium Mi-
strzostw Polski, zaś w klasyfikacjach mistrzostw Świata i Europy z roku na rok zdobywa 
coraz wyższe lokaty – z dumą opowiadał Janusz Szymczyk, ojciec naszego motorowod-
nego mistrza na spotkaniu z wójtem Andrzejem Wieczyńskim, który w ramach uhono-
rowania sukcesów mieszkańca 
gminy, ufundował profesjonal-
ny zestaw kluczy.

  Życzymy dalszych sukcesów, 
a więcej informacji na temat 
wspomnianych mistrzostw oraz 
osiągnięć Marcina na stronie 
www.mmmp.torun.pl.

   Marzena Słupczewska    
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Inwestycje gminne w 2014 r.
  Ponad 9 milionów złotych przeznaczono w budżecie gminy 
Obrowo na inwestycje w roku 2014. Część działań będzie kon-
tynuowana. Przed samorządem stoją też nowe wyzwania. Samo-
rządowcy gminni prowadzą konsekwentną politykę moderniza-
cji i rewitalizacji wsi. 
W tym roku pieniądze przeznaczone zostaną na realizację zadań 
w wielu sektorach. Środki unijne wspierają możliwości rozwoju, 
ale na wiele zadań trzeba wygospodarować własne fundusze.
  Wydatki na infrastrukturę wodociągową i sanitarną pochłoną 
ponad 3 miliony złotych. Najdroższą inwestycją w tym sektorze 
będzie kończąca się w marcu br. budowa kanalizacji sanitarnej 
Głogowo-Brzozówka (Zadanie II). Koszt tego działania to nieba-
gatelna kwota ponad 2,2 miliona złotych.
  - Inwestycje w kanalizację są często niewidoczne gołym 
okiem - mówi Andrzej Wieczyński, wójt gminy Obrowo. - Są 
one jednak konieczne dla podwyższenia komfortu życia na-
szych mieszkańców. Od wielu lat prowadzimy staranną i rze-
telną politykę w tym zakresie, która przynosi wymierne efekty. 
Gmina za działania w tej mierze była wielokrotnie wyróżniana 
w różnego rodzaju konkursach. Nie nagrody jednak, a wygoda 
społeczności lokalnej, są dla mnie najważniejsze, podkreśla wójt 
Wieczyński.
  W tym roku rozpoczynamy również III etap budowy kanali-
zacji sanitarnej Głogowo-Brzozówka-Szembekowo, którą zakoń-
czymy wiosną 2016 r. dodaje wójt Andrzej Wieczyński. Całkowity 
koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln. zł, w tym 50% kosztów kwa-
lifikowalnych będą stanowiły środki unijne. Ważnym elementem 
polityki dywersyfikacji źródeł wody pitnej będzie powstanie w 
Dobrzejewicach studni głębinowej. Jej całkowity koszt wyniesie 
ponad 250 tysięcy złotych. Blisko 600 tys. zł pochłonie także pla-
nowana budowa wodociągu łączącego miejscowości Dzikowo i 
Silno. Na początku lutego br. Geofizyka - Toruń przeprowadziła 
próbne pompowanie wody z odwiertu w miejscowości Dzikowo. 
Dzięki temu badaniu dowiemy się jaka będzie wydajność nowej 
studni głębinowej, z której w przyszłości popłynie woda do miesz-
kańców Dzikowa i Osieka nad Wisłą.
  - Wykonaliśmy już prawie 200 km sieci wodociągowej na te-
renie gminy. Ważne jest to, że kolejne sołectwa są przyłączane do 

gminnej sieci wodociągowej i nie mamy problemu z brakiem wody 
dobrej do picia - mówi Andrzej Wieczyński. - Zależy nam na tym, 
żeby żadne gospodarstwo nie było pozbawione dostępu do wody 
pitnej. Myślimy perspektywicznie, dlatego też podejmowanie 
działań w tym kierunku jest jak najbardziej dla dobra mieszkań-
ców naszej małej ojczyzny.
   Zmodernizowana zostanie również przepompownia w Głogowie 
przy ul. Jaskółczej. Ważnym elementem wydatków ujętych w tego-
rocznym budżecie gminy Obrowo będą też inwestycje w transport. 
Drogi publiczne pochłoną z gminnej kasy blisko 3,5 miliona złotych.
  - Sama przebudowa dróg gminnych będzie nas kosztowała ok. 
2,7 miliona zł - wskazuje wójt gminy. - Wystarczy jednak spoj-
rzeć, jak zmieniła się infrastruktura drogowa w ostatnich latach 
na terenie naszego samorządu, żeby wiedzieć, że idziemy w do-
brym kierunku. Sukcesywnie powstają podbudowy i nawierzchnie 
asfaltowe dróg gminnych na terenie całej gminy Obrowo, ale też 
budujemy chodniki i budujemy oświetlenie uliczne – dodaje wójt 
Wieczyński. 
  Kontynuowany będzie w tym roku remont dworku szlacheckiego, 
w którym swoją siedzibę ma Urząd Gminy. Wymiana pokrycia da-
chowego oraz remont elewacji wraz z okratowaniem okien, a także 
adaptacja poddasza na cele biurowe będą kosztowały ponad 400 
tysięcy złotych. Gmina pozyskała na ten cel środki unijne w wyso-
kości 75% kosztów kwalifikowalnych. 
Strażacy z Kawęczyna doczekają się w najbliższych miesiącach 
zmodernizowanej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ten 
cel wyasygnowano środki rzędu 300 tysięcy złotych. W OSP Osiek 
i Dobrzejewice pojawią się nowocześniejsze samochody gaśnicze. 
    - Strażacy strzegą naszego bezpieczeństwa każdego dnia - wska-
zuje Andrzej Wieczyński. - Inwestycje w sprzęt ratowniczo-gaśni-
czy, są inwestycjami w ludzkie życie. Co roku dochodzi do wielu 
tragedii. Ich bilans byłby znacznie smutniejszy, gdyby na terenie 
gminy nie działały prężnie jednostki OSP.
  Zespół Szkół w Obrowie doczeka się w tym roku nowego ogro-
dzenia. Do placówek oświatowych trafią również nowe tablice in-
teraktywne. Ponadto planujemy wykonanie dokumentacji na roz-
budowę SP w Osieku nad Wisłą i SP w Dobrzejewicach. Gmina 
dofinansuje również zakup samochodu dla osób niepełnospraw-
nych. W br. zakończy się także II etap remontu świetlicy wiejskiej 
w Stajenczynkach. Całkowity koszt remontu wyniesie ponad 100 
tysięcy złotych.
  W planach inwestycyjnych nie mogło również zabraknąć sportu 
i rekreacji. 
W Brzozówce zakończy się II etap budowy boiska wielofunkcyj-
nego oraz powstanie drugi plac zabaw, co ucieszy na pewno naj-
młodszych mieszkańców gminy. Koszt wybudowanych obiektów 
pochłonie łącznie ponad 530 tys. zł.
  - Przeznaczamy z roku na rok coraz większe środki na inwe-
stycje - podkreśla Andrzej Wieczyński. - Podejmujemy działania, 
które przynoszą wymierne korzyści naszym mieszkańcom. Widać 
gołym okiem, że gmina się zmienia, pięknieje. Wielu działań, jak 
np. kanalizacji, czy wodociągów nie można dostrzec, ale jest ona 
zauważalna w codziennym życiu każdego mieszkańca gminy. Oby 
w kolejnych latach możliwości budżetowe w zakresie inwestowa-
nia były jeszcze większe. 

Trwają prace remontowe budynku OSP w Kawęczynie
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21 marca 2014 r. trzy uczennice naszej szkoły w towarzystwie pani Dy-
rektor i swoich nauczycielek uczestniczyły w Gali Laureatów Konkur-
sów Przedmiotowych Kuratora Oświaty, która odbyła się w Toruniu.
Dyplomy i statuetki wręczał Kujawsko-Pomorski Wicewojewoda, p. Zbi-
gniew Ostrowski wraz z Kujawsko-Pomorskim  Wicekuratorem, p. An-
drzejem Siemianowskim.

Laureatką Przedmiotowego Konkursu z Języka Polskiego została:

Wiktoria Rydzińska – uczennica klasy VI
(Karolina Nowakowska – uczennica klasy VI - została finalistką 
konkursu)
Do konkursu przygotowywała p. Barbara Mońko-Juraszek, 
nauczycielka języka polskiego

Laureatkami Przedmiotowego Konkursu z Przyrody zostały:
Julia Butwid – uczennica klasy VI
Zuzanna Jankierska – uczennica klasy VI
Do konkursu przygotowywała p. Anna Pędzierska, nauczycielka 
przyrody.
Laureatki oprócz statuetek otrzymały zaświadczenia, na podstawie których 
będą zwolnione z pisania sprawdzianu szóstoklasisty.
Na koniec roku szkolnego otrzymają także ocenę celującą z przedmiotu, z 
którego zdobyły tytuł laureata.
Nasze Panie z rąk władz otrzymały gratulacje i podziękowania za trud wło-
żony w przygotowanie uczniów do konkursu.
W końcowej części spotkania podziękowano naszej Pani Dyrektor, która 
pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Przedmiotowego Konkursu z Przy-
rody i zasłużyła się wkładem swojej pracy podczas  organizacji i czuwania 
nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
Nie zabrakło również gratulacji i podziękowań ze strony p. Dyrektor, Anny 
Koźlikowskiej skierowanych do uczennic i nauczycielek przygotowujących 
do konkursów.
Pani Dyrektor powiedziała, że jest z tych sukcesów bardzo dumna.

GRATULUJEMY!!!
Niech praca dziewcząt i jej wyniki będą przykładem dla innych.

Może w następnym roku szkolnym będziemy mieli więcej laureatów?
Ty też możesz przecież zostać LAUREATEM!

ŻYCZYMY SUKCESÓW!!!

Barbara Mońko-Juraszek

Unijna kasa trafi na ciąg dalszy II etapu kanalizacji 
w miejscowościach Głogowo, Brzozówka, Szembekowo
  27 lutego 2014 r. w Hotelu Filmar w Toruniu zostały podpisane umowy 
o przyznanie pomocy w zakresie gospodarki wodno – ściekowej dla dzia-
łania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Ryszard Bober wraz z Marszałkiem Województwa Piotrem Całbeckim 
uroczyście wręczyli 39 umów przyznających pomoc unijną za łączną kwo-
tę 30,6 mln zł.

Gminę Obrowo reprezentował wójt Andrzej Wieczyński i skarbnik gminy 
Joanna Faleńska.

Dostaliśmy dofinansowanie w wysokości 2,4 mln zł na zadanie dotyczące 
Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Głogowo, Brzozów-
ka, Szembekowo – Etap II ciąg dalszy.

W ramach operacji zostanie wybudowane ponad 8,7 mb sieci grawitacyj-
nej z rur PCV wraz z przyłączami oraz ponad 6,0 km sieci ciśnieniowej z 
rur PCV wraz z przyłączami. Całkowity koszt zadania wyniesie ponad 3,6 
mln zł.

To już kolejne unijne pieniądze zdobyte na rozbudowę gospodarki wod-
no-ściekowej w gminie Obrowo – podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. 
Cieszy fakt, że konsekwentne realizowanie zamierzonych celów wpływa na 
rozwój gminy, a unijne środki trafiają tam, gdzie są najbardziej potrzebne. 
Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy, poprzez rozbudowę 
i budowę kolejnych nitek wodno-kanalizacyjnych, to w XXI wieku pod-
stawa godnego życia – dodaje wójt. Realizacja tego typu operacji, choć nie 
widoczna dla oka, to znacznie przyczynia się do poprawy warunków infra-
struktury technicznej gminy.

       Marzena Słupczewska
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Skarby osobowości
Kolejna odsłona cyklu Kuriera Obrowa – tym razem wspominamy wraz 
z Władysławem Smulewiczem z Łążyna II.  
Pan Władysław urodził się 3 stycznia 1919 r. w Łążynie, jako pierw-
szy z czworga rodzeństwa. Chodził do pobliskiej szkoły podstawowej, a 
w czasie wojny pracował w gospodarstwie rolnym w Dobrzejewicach 
u Niemki, która nazywała się Rozalia Bolembach.
W 1944 roku wyjechał z nią do pracy do Niemiec. W krótkim cza-
sie wrócił do Polski i znów zajął się pracą w gospodarstwie rolnym 
w Dobrzejewicach, gdzie poznał swoją przyszłą żonę Salomeę Łu-
kiewską. W 1945 roku pan Władysław ożenił się i wraz z małżonką 
wyjechał do Elbląga. Jak podkreśla pani Irena – córka jubilata - „tata 
25 lat pracował w Stoczni „Zamech” przy odlewie stali, po czym wraz 
wz mamą postanowili wrócić do Łążyna II na tzw. ojcowiznę”. Po powro-
cie pan Władysław pracował do uzyskania emerytury na Poczcie w Toruniu jako wartownik, a także prowadził wraz z małżonką gospodarstwo rolne.
W 2006 roku zmarła pani Salomea. Małżonkowie Smulewicz przeżyli wspólnie 61 lat. Dochowali się jednej córki Ireny, troje wnucząt: Tomasza, Magda-
leny i Michała. Radość panu Władysławowi sprawiają też prawnuki: Martynka, Marcel, Hania i Wojtek, na których w każdy weekend wygląda. 
„Mój tato, to wspaniały i bardzo pogodny człowiek, mimo swoich 95-lat ma swoje przyzwyczajenia, których nie zmienia. Np. lubi wiedzieć, co słychać 
w gminie, regionie i dlatego codziennie czyta lokalną prasę”- dodaje córka Irena. 
  Dziękujemy za miłe wspomnienia. Życzymy panu Władysławowi dużo zdrowia oraz pogody ducha i samych radosnych chwil spędzonych 
w gronie rodziny.
       Marzena Słupczewska    

Mistrzostwa w kickboxingu
W dniach 21-23 marca 2014 r. w ZS w Dobrzejewicach odbyły się Mistrzostwa Polski Kadetów Młodszych i Starszych w Formule Walki Kick-
-Light, Puchar Polski Juniorów w Formule Walki Kick-Light, Mistrzostwa Polski Weteranów w Formule Walki Kick-Light.  

Polski Związek Kickboxingu dziękuje za zorganizowanie zawodów  wójtowi Gminy Obrowo Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu, sekretarz gminy 
Pani Mirosławie Kłosińskiej, dyrektorowi szkoły Panu Januszowi Iwańskiemu oraz prezesowi klubu Panu Piotrowi Dąbrowskiemu.


