
NUMER 4(24) 2013

„Niech Wiara, 
Nadzieja i Miłość

Zagości w ciepłych domach.
Niech złość, smutek, nieporozumienia

Zasną słodko na białym obrusie, 
Budząc życzliwość w sercach ludzi.

Bo taką właśnie ma moc,
Ta święta, grudniowa noc”. 

W tych dniach świątecznych, 
wyjątkowych,

Życzymy radości, pokoju 
oraz wzajemnej życzliwości.

Niech Nowy 2014 Rok 
przyniesie Państwu zdrowie, 

pomyślność i optymizm 
oraz realizację 

zamierzonych planów.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski 

z radnymi

Wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński wraz 

z pracownikami 
Urzędu Gminy w Obrowie

„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas” str. 8

Gmina Obrowo stawia 
na poprawę jakości 

życia mieszkańców  str.11

90-lecie 
SP w Obrowie   str. 12
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Konkurs ortograficzny „O Pióro Starosty Toruńskiego”
 6 listopada 2013 roku uczennice kl. III gimnazjum Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Obrowie - Karolina Kończalska, Magdalena Wieczyńska 
i Ewelina Wierzbowska reprezentowały gminę Obrowo i Filię Biblioteki 
Publicznej w Obrowie w powiatowym konkursie ortograficznym „O Pióro 
Starosty Toruńskiego”. 
 Organizatorami konkursu była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicz-
na w Chełmży oraz Starostwo Powiatowe, które ufundowało dla wszyst-
kich uczestników konkursu nagrody. Uczestnikami konkursu byli ucznio-
wie gmin powiatu toruńskiego.

Iwona Nowicka

 Od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, ogłoszonego w  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 11 
września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074) wyniesie 1680 zł, która 
jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdro-
wotne rolników prowadzących działy specjalne.
Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej rolników, 
którzy prowadzą działy specjalne produkcji rolnej, odpowiada do-
chodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym 
od osób fizycznych i nie może być niższa niż kwota minimalnego 
wynagrodzenia za pracę. 
 Od 1 stycznia 2014 roku najniższa miesięczna składka na 

ubezpieczenie zdrowotne wymienionych osób, stanowiąca 9 
proc. kwoty 1680 zł najniższego wynagrodzenia za pracę w 2014 
r., wyniesie zatem 151 zł (9% x 1680 zł). 
 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nadmienia, że 
z  dniem 31 stycznia 2014 roku upływa termin na złożenie przez 
rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświad-
czenia o  rodzajach prowadzonej działalności i  przewidywanego 
z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu 
skarbowego wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmia-
rach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego 
dochodu w 2014 roku.

KRUS informuje o zmianie składki zdrowotnej rolników prowadzących działy specjalne

 Europejska Rada Resuscytacji (ERC) w ramach 
podnoszenia świadomości społecznej dotyczą-
cej nagłego zatrzymania krążenia zorganizowa-
ła „Europejski Dzień Przywracania Czynności 

Serca” pod nazwą >>Restart a Heart<<
Punktem kulminacyjnym tej inicjatywy była ogólnopolska akcja 
udzielania pierwszej pomocy, „Bijemy rekord-resuscytacja krążenio-
wo-oddechowa”. 
W środę 16 października 2013 r. w godzinach od 12:00 do 12:30 spo-
łeczność SP w Brzozówce z przyjemnością włączyła się w „Bicie rekor-
du”. Uczniowie ze Szkolnego Koła Pierwszej Pomocy, harcerze oraz 
przedstawiciele kl. IIIa, IVa, Va i VI sprawdzali w  ten sposób swoje 
umiejętności dotyczące wykonania resuscytacji. Podzieleni na zespo-
ły zadaniowe, na ośmiu fantomach w ciągu 30 minut ćwiczyli uciski 
i oddechy ratownicze. Takie zadanie realizowane było w szkole po raz 
pierwszy. W akcji wzięło udział 50 uczniów. Nad całością czuwali na-
uczyciele, którzy realizują 

”Bijemy rekord”
-resuscytacja krążeniowo-oddechowa

  Dnia 18 grudnia 2013 r., zgodnie z wieloletnią tradycją, odbyła się uro-
czysta Wieczerza Wigilijna dla osób samotnych i bezdomnych – miesz-
kańców gminy Obrowo. Podczas spotkania podzieliliśmy się opłatkiem 
i uczestniczyliśmy we wspólnym kolędowaniu. 
  Spotkanie wigilijne zostało zorganizowane dzięki zaangażowaniu 
pracowników GOPS, wolontariuszy, sponsorów, współpracy z  Zarzą-
dem PKPS w  Obrowie, a  także pracowników Urzędu Gminy. Dzięki 
zabezpieczeniu środków w  budżecie gminy Obrowo podopieczni mo-
gli otrzymać paczki, za co władzom Gminy w  ich imieniu dziękujemy.
  

             Anna Domańska 

WIGILIA 2013
  W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Obrowie zorganizował 
zbiórkę żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców 
naszej gminy. 
  W tym celu w sklepach spożywczych na terenie gminy Obro-
wo zostały wyznaczone miejsca, gdzie każdy z nas może podzie-
lić się zakupionymi produktami spożywczymi. 
  Wszystkim mieszkańcom – „Świętym Mikołajom” za okazaną 
pomoc w imieniu potrzebujących serdecznie dziękujemy.

Zbiórka żywności

Program Edukacyjny Ratujemy i Uczymy Ratować: p. Irena Andruk, p. 
Teresa Noworacka i p. Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk. Całość została 
nagrana w formie filmu przez p. T. Lenczewskiego.

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk
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 Redakcja Gazety Pomorskiej przeprowadziła wśród swoich czy-
telników kolejną edycję plebiscytu na Najlepszego Strażaka i Najlep-
szą Jednostkę zawodowej i ochotniczej straży pożarnej.
Ta inicjatywa pozwoliła zaprezentować wzorowe sylwetki strażaków 
i stała się okazją do popularyzowania działalności straży pożarnych, 
zarówno zawodowych, jak i ochotniczych na obszarze całego regio-
nu. Przez kilka tygodni trwała batalia pomiędzy kandydatami do ty-

tułu, a zwyciężyli Ci, których wielbiciele wytrwale pomnażali liczbę 
punktów wysyłając sms-y.
Tych najwyżej punktowanych nagrodzono.
 15 października 2013 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego 
woj. kujawsko – pomorskiego w Toruniu odbyła się uroczysta gala 
wręczenia nagród dla najlepszych 
z najlepszych.

„Strażak i Jednostka Roku 2013”

Wyróżnienie otrzymała także jednostka OSP z terenu Gminy Obrowo, a mia-
nowicie OSP Szembekowo. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

   Trudne, długie i czasami nudne dni nauki w czasie, których przy-
gotowujemy naszych uczniów do konkursów kuratoryjnych można 
urozmaicić. 
W jaki sposób?  Uczniowie przygotowujący się do konkursu z biolo-
gii z Gimnazjum w Dobrzejewicach i Obrowie spotkali się w Gim-
nazjum w Kowalewie Pomorskim. Spotkanie miało na celu zintegro-
wać młodzież poprzez pracę w parach składających się z uczniów 
różnych szkół. Jednak głównym celem było powtórzenie i utrwale-
nie wiedzy z biologii. Uczniowie odpowiadali na pytania, rozwią-
zywali krzyżówki i zadania z genetyki, układali schematy dotyczące 

wpływu witamin i składników mine-
ralnych na organizm człowieka. 
 Za udział w „potyczkach bio-
logicznych”, wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody książkowe ufun-
dowane przez Toruńskie Zakłady 
Graficzne ZAPOLEX, za co ser-
decznie dziękujemy Pani Prezes.  
 Nasza wspólna praca tzn. p. Ju-
lii Baranowskiej, Ewy Nowakow-
skiej, Grażyny Bortnowskiej i moja 
zaowocowały. Wszyscy uczestnicy 
mają większą wiedzę z biologii, a 
część z nich celująco przebrnęła etap 
rejonowy konkursu i dostała się do 
finału. Finalistom gratulujemy 
i życzymy jednocześnie zapału do 
dalszej nauki. 

Jolanta Siewior

„Potyczki biologiczne” gimnazjalistów z terenu powiatu
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Na zdjęciu od lewej - Paweł Kwiatkowski – komendant OSP z Osieka nad 
Wisłą, który został wyróżniony w kategorii na najlepszego strażaka wśród 
ochotniczych straży pożarnych.  Nagrodę wręczał wicemarszałek Dariusz 
Kurzawa.
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Biskupińska lekcja historii

Obchody Święta Niepodległości
  8 listopada 2013 r. w szkołach na terenie gminy Obrowo odbyły 
się uroczyste akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
W Szkole Podstawowej w Dobrzejewicach od samego rana, tego 
dnia, panowała podniosła atmosfera. Uczniowie i pracownicy szkoły 
ubrani w czerń i biel czekali w napięciu na uroczysty apel.
Warto było czekać. Organizatorzy apelu przeszli najśmielsze ocze-
kiwania. Dekoracja i rekwizyty zapierały dech w piersiach, a oprawa 
muzyczna wycisnęła niejedną łzę. Już samo wejście do ciemnej sali 
oświetlonej jedynie przez świeczki i lampiony narzucało pewien na-
strój. Nawet uczniowie, zazwyczaj energiczni i pełni życia, po wej-
ściu cicho do siebie szeptali. Dzięki przedstawionym inscenizacjom 
widzieliśmy łzy matki czytającej list syna z frontu, mieliśmy wgląd 
w życie naszych dzielnych żołnierzy. Byliśmy świadkami naszego 
zniewolenia, a następnie odzyskania niepodległości. Całość prze-
rywana była wspaniałymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu 
naszego szkolnego chóru. Wszystko to dzięki pani Danucie Szwed-

-Salejko i pani Agnieszce Betkier, które zorganizowały cały apel. 
Była to wspaniała lekcja historii i istna podróż w czasie, co podkre-
ślał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, który wraz z sekretarz 
gminy Mirosławą Kłosińską uczestniczył w niepodległościowym 
świętowaniu w Dobrzejewicach.
  W Zespole Szkół w Brzozówce uczniowie z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości zaprezentowali nie tylko wiersze i pieśni pa-
triotyczne, które ukazywały widowni momenty trudne i tragiczne, 
ale pokazały też bohaterstwo i patriotyzm Polaków, z charaktery-
stycznym motywem drzewa w scenografii, symbolizującym koniec 
ponad stuletniej niewoli. W wielu kulturach drzewo zwłaszcza igla-
ste, jest uważane za symbol życia i odrodzenia.
  Z okazji Święta Niepodległości w ZS w Brzozówce zorganizowa-
no również konkurs, w którym nagrodzono, aż dziewięcioro wy-
konawców najpiękniejszych kotylionów, będących znakiem naszej 
obywatelskiej wspólnoty.

  21 października br. dwie klasy IV ze SP w Łążynie II wraz ze swo-
imi wychowawczyniami: panią Martą Frygier i panią Agnieszką Ki-
lińską wybrały się do Biskupina. 
  Na początku dzieci wzięły udział w warsztatach „Od ziarenka do 
bochenka”, podczas których najpierw ubrały się w tradycyjne stroje 
regionalne, a następnie wypiekały bułki z własnoręcznie wyrobione-
go ciasta oraz ubijały śmietanę na masło. Po odpowiednim przygoto-
waniu można było oczywiście zajadać się tymi przysmakami. Zajęcia 
stały się znakomitą okazją do poznania dawnych zwyczajów gospo-
darstwa domowego. 
  Po obiedzie przyszedł czas na poznanie kultury ludowej Pałuk 
oraz obronę osady – czyli strzelanie z łuku. Gdy uczniowie zakupili 
pamiątki, udali się wraz z przewodnikiem na zwiedzanie Rezerwatu 
Archeologicznego.
  Wycieczkę zaliczamy do udanych. Ciekawe i absorbujące wszyst-
kich zajęcia przyczyniły się do nietuzinkowego sposobu poznania 
miejsc i zabytków związanych z początkami państwa polskiego. 

                                                      Agnieszka Kilińska 
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ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA W BRZOZÓWCE
 W sobotę 21 września 2013 roku w Zespole Szkół w Brzozówce 
odbył się festyn rodzinny z okazji ŚWIĘTA PIECZONEGO ZIEM-
NIAKA. Dokładnie o godz. 15:00 Pani dyrektor Anna Koźlikowska 
i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Magdalena Klyszcz dokonały 
otwarcia festynu rodzinnego. 
Na dziedziniec szkoły licznie przybyli mieszkańcy okolicznych miej-
scowości wraz z krewnymi oraz znajomymi. Społeczność uczniow-
ska, Rada Rodziców, nauczyciele i pracownicy szkoły bardzo aktyw-
nie włączyli się w organizację festynu.
       Koło plastyczne ZACZAROWANY OŁÓWEK działające w szko-
le zorganizowało konkurs na najładniejszego stworka OWOCOWA-
RZYWNIACZKA. Piękne i  pomysłowe stworki wykonane przez 
dzieci stanowiły estetyczną dekorację korytarza szkolnego. 

Zadbano o  to, aby podczas festynu nikt nie mógł się nudzić. 
Rozbrzmiewała muzyka. Dla maluchów na boisku szkolnym sta-
nął ogromny dmuchany zamek ze zjeżdżalnią i trampolina, był też 
kucyk, sportowe autko i nieodłączna wata cukrowa. Dla amatorów 
„czegoś na ząb” znalazły się przysmaki z  grilla, chleb ze smalcem 
i ogórkiem, bigos, grochówka, ciasta, gofry, babeczki, kawa i herbata.
       Na boisku szkolonym odbyły się pokazy karate dzieci i dorosłych, 

którzy pod okiem instruktora trenują w szkole w Brzozówce, a także 
pokazy tańców towarzyskich w wykonaniu jednej z naszych uczen-
nic- laureatki licznych konkursów tanecznych. 
        Była także loteria DLA MAMY I TATY oraz stoiska z zabaw-
kami, roślinami, decoupage…. Dużym zainteresowaniem cieszyło 
się stoisko z kolorowymi balonami, które w sprawnych rękach pań 
z przedszkola zamieniały się w piękne kwiaty i zwierzęta oraz stoisko 
z biżuterią, gdzie za drobną opłatą można było wykonać własnoręcz-
nie bransoletkę czy inne błyskotki. 
Przy ognisku miłośnicy piosenki mogli pośpiewać z harcerzami. 
     Swoją obecnością zaszczyciła nas Straż Gminna z Obrowa i Straż Pożarna 
z Szembekowa. Chętni mogli z bliska podziwiać specjalistyczne auta 
i sprzęt tych służb oraz dowiedzieć się ciekawostek na temat ich pracy. 
      Festyn uatrakcyjniały liczne konkursy zorganizowane przez na-
uczycieli dla całych rodzin. Rodziny z  wielkim zaangażowaniem 
i zaciętością walczyły o puchary dla najlepszych. 
Dochód z  imprezy przeznaczono na Przedszkole Samorządowe 
w Brzozówce. 

Irena Andruk

 Dnia 11 października 2013 r. w Elgiszewie  - Osada  Karbówko - 
odbyło  się podsumowanie  rocznych przedsięwzięć realizowanych 
w ramach Wojewódzkiego Programu – „Myśliwi - dzieciom, Dzieci 
– Zwierzętom”.
  Celem Programu edukacji ekologiczno – łowieckiej, nad którym 
patronat sprawuje Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskie-
go Piotr Całbecki, jest nawiązanie i utrzymanie ścisłej współpracy 
między kołami łowieckimi i  wybranymi szkołami, a  także zdoby-
cie przez uczniów podstawowych informacji na temat myśliwych, 
łowiectwa, zwierzyny łownej a nade wszystko kształtowanie wśród 
dzieci i uczniów proekologicznej 
i pro -  środowiskowej postawy. 
      Uczniowie i Przedszkolaki Zespołu Szkół w Brzozówce już dwa 
lata ściśle współpracują z Kołem Łowieckim „Ostoja”, a szczególnie 
z  Łowczym p. G. Karpikiem i  rywalizują z  innymi szkołami oraz 

przedszkolami. W tym roku podobnie jak w poprzednim znaleźli-
śmy się wśród laureatów konkursu. Reprezentantki szkoły w obec-
ności nauczycielki przyrody p. A. Pędzierskiej odebrały dyplomy 
i  liczne nagrody wśród, których znalazł się laptop ufundowany 
przez Wójta Gminy Obrowo p. A. Wieczyńskiego, który także był 
obecny na spotkaniu. Nasz szkoła została również  zaproszona do 
uświetnienia  spotkania występem artystycznym. Chór szkolny pod 
kierunkiem p. T. Noworackiej wykonał program, który bardzo się 
podobał i  otrzymał gromkie brawa. Po uroczystym spotkaniu na 
dzieci i opiekunów czekały liczne atrakcje, m. in. poczęstunek, ogni-
sko, przejazdy bryczkami czy meleksami. Wszyscy bardzo dobrze 
się bawili. Krótką prezentacje z tego spotkania można zobaczyć pod 
adresem  http://www.youtube.com/watch?v=VR4GKZ0Upx8.

                                                                                            Anna Koźlikowska 

„Myśliwi - dzieciom, Dzieci – Zwierzętom”
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Rozśpiewani uczniowie  Gminy Obrowo
Po raz kolejny uczniowie naszej 
gminy zaprezentowali wysoki po-
ziom umiejętności  wokalnych  na 
konkursach w  powiecie  toruńskim.
23 listopada w Centrum Szkolenia  
Artylerii  i Uzbrojenia  w Toru-
niu odbył się III Przegląd Piosenki 
Żołnierskiej „Gdy piosenka szła do 
wojska...” Uczestnikami konkursu 
byli uczniowie szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z Torunia i okolic.

W kategorii klas: IV-VI czołowe 
miejsca przypadły uczniom naszej 
gminy:
I miejsce wyśpiewała Aleksandra  
Kamińska z Osieka nad Wisłą 

II  miejsce zdobył  zespół  wokalny  
z Osieka nad Wisłą w składzie Zu-
zanna Mytlewska, Wiktoria Prusa  
i  wyżej wspomniana Aleksandra 
Kamińska.
III miejsce wyśpiewał zespół wokal-
ny w składzie: Amelia Węsierska,  
Monika Łukowska, Ola Iwaniuk, 
Weronika Chojnacka ze szkoły 
w Obrowie.

W pozostałych kategoriach re-
prezentowanych przez uczniów 
ZS Obrowo również zdobyliśmy 
wysokie miejsca tj. kategorii I-III: 
miejsce II  wyśpiewał Kacper Naro-
dzonek  natomiast  w kategorii Gim-

nazjum także II  miejsce  zdobyła 
Wiktoria Kałdonek.
Tego samego dnia  odbył się ko-
lejny konkurs piosenki w ZS 34 
w Toruniu „Czerniewieckie spo-
tkania z piosenką”, gdzie również 
uczniowie ZS w Obrowie podkre-
ślili swoją obecność  poprzez zdo-
bycie wyróżnień: Julia Chojnicka  
w kategorii klas IV-VI i  Kacper  
Walicki w kategorii gimnazjum.  

Sukcesy naszych uczniów nie 
byłyby możliwe bez pracy i za-
angażowania  ich opiekunów, 
czy nauczycieli, którzy z pasją i 
miłością do śpiewu i muzyki za-

rażają swych zdolnych uczniów.
W Osieku nad Wisłą doskonale czy-
ni to pani mgr Małgorzata Derkow-
ska,  nauczyciel mogący pochwalić 
się licznymi sukcesami swoich pod-
opiecznych takimi jak np. nagroda 
starosty powiatu toruńskiego dla 
Aleksandry Kamińskiej  na Woje-
wódzkim Konkursie Pieśni patrio-
tycznej na Zamku Bierzgłowskim.
Na gruncie obrowskim  są  to bardzo 
aktywni  i  prężnie działający peda-
godzy pan mgr Grzegorz Filut -  in-
struktor muzyczny GOK Obrowo  
i nauczyciel ZS w Obrowie pan mgr 
Janusz Lewandowski.

Międzynarodowy projekt eTwinning w Puncie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Łążynie II
  W dniach od 3 do 5 października 2013 r. w Thessalonikach w Grecji 
odbyło się seminarium kontaktowe eTwinning dla nauczycieli wycho-
wania przedszkolnego. 
  Zadaniem każdego nauczyciela chcącego wziąć udział w seminarium 
było napisanie projektu, który chciałoby się zrealizować w przedszkolu. 
W szkoleniu mogło wziąć udział tylko 5 nauczycieli z Polski. Jako na-
uczyciel wychowania przedszkolnego także postanowiłam spróbować 
swoich sił i napisałam projekt muzyczny  łączący muzykę klasyczną 
i aktualną porę roku – jesień. I jak się później okazało – dostałam 
się na seminarium i tym samym reprezentowałam Punkt Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej z Łążyna II w Thessalonikach 
w Grecji. Razem ze mną w seminarium wzięło udział 58 nauczy-
cieli z 12 krajów europejskich: Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Cypru, 
Litwy, Estonii, Szwecji, Norwegii, Francji, Czech, Grecjii i Polski. 
  Celem udziału w seminarium było poznanie zagadnień związanych 
z tematem warsztatów, zapoznanie z programem eTwinning i pozna-
nie jego narzędzi internetowych. Głównym jednak zadaniem każdego 
z uczestników wyjazdu było znalezienie partnera do napisanego już 
wcześniej przez siebie projektu, bądź też dołączenie do projektu kogoś 
z współuczestników szkolenia. 
  Mój projekt okazał się na tyle ciekawy, że współpracy ze mną pod-
jęły się dwie nauczycielki z Grecji i jedna nauczycielka z Włoch. 
Pracując już wspólnie udoskonaliłyśmy projekt i zarejestrowały-
śmy go na platformie eTwinning  pod nazwą: „Fall in love”. Mamy 

nadzieję, że nasza współpraca podczas tego projektu będzie owoc-
na, zbliży nasze szkoły, a w przyszłości, mamy nadzieję zaowocu-
je kolejnym nowym projektem w ramach programu eTwinning.

Monika Zamojska

Na zdjęciu pierwsza z prawej Monika Zamojska razem z partnerami projektu „Fall in love”
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  Na uroczystym spotkaniu w dniu 10 października br. wójt Andrzej Wieczyński wręczył wyróżniającym się w pracy Dyrektorom i Na-
uczycielom szkół gminy Obrowo Nagrodę Wójta. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów szkół przekazano dla wszystkich 
nauczycieli i pracowników oświaty naszej gminy, życzenia i podziękowania za codzienny trud nauczania, zaangażowanie i kreatywność oraz 
szacunek i uznanie wychowanków.

Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  W dniach od 3 do 8 listopada 2013 r. uczniowie i nauczyciele z Liceum 
Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach w ramach międzynarodowego 
programu Comenius pod tytułem Spaceship Santa Maria wyjechali do 
Stambułu w Turcji.
  Pierwszy dzień był bardzo stresujący, ponieważ zapoznawaliśmy się 
z rodzinami - podkreśla Magdalena Ziółkowska, jedna z trójki uczniów 
uczestniczących w tym projekcie. Drugiego dnia mieliśmy zajęcia 
w szkole i każdy kraj prezentował informacje o swoim regionie, szkole 
oraz systemie edukacji, dodają uczestnicy. Na zajęciach grupowych, uczo-
no się narodowych tańców, 
tworzono słownik angielsko 
– turecki, była możliwość 
poznawania  kultur krajów 
partnerskich. Było to bar-
dzo interesujące doświad-
czenie podkreśla Magdale-
na Jagielska, uczennica z LO 
w Dobrzejewicach. Wszy-
scy uczestnicy projektu mie-
li także możliwość zwiedza-
nia Stambułu m.in. meczetu 
i Hagie-Sophie, pływali stat-
kiem po Bosforze i zapo-
znawali się z serdecznymi i 
uprzejmymi mieszkańcami Turcji, rozwijając przy tym swoje umiejętności 
w posługiwaniu się językiem angielskim, podkreśla dyrektor Janusz Iwański. 
Ciekawych opowieści, uczestników niecodziennego wyjazdu do Turcji, 

było wiele i zapewne na długo zapadną w pamięci, zwłaszcza tym, którzy 
brali udział w  projekcie. 
Na spotkaniu z wójtem Andrzejem Wieczyńskim w dniu 12 listopa-
da – młodzież na czele z dyrektorem Januszem Iwańskim, dzieląc się 
opowieściami z wyjazdu i jednocześnie składając podziękowanie za po-
moc w zrealizowaniu i rozliczeniu programu Comenius w latach 2011-
2013, poinformowała wójta o  programie Comenius realizowanym 
w latach 2013-2015. 
Na każdy z tych projektów międzynarodowych Zespół Szkół w Dobrze-

jewicach otrzymał 20 tys. 
euro w postępowaniu kon-
kursowym od Fundacji 
Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowej Agencji w War-
szawie.     
Obecny projekt Learn to 
learn, to program wielo-
stronnej współpracy szkół 
z Polski, Grecji, Włoch, Ru-
munii, Łotwy, Turcji i Fran-
cji (wyspa Reunion Island 
okolice Madagaskaru). 
    Życzymy dalszych suk-
cesów i z niecierpliwością 

czekamy na kolejne, ekscytujące relacje z zagranicznych i krajowych wy-
jazdów uczniów szkół z terenu gminy Obrowo. 

      Marzena Słupczewska

Uczniowie z Dobrzejewic z wizytą w Turcji
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„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zakończyła się realizacja projektu systemowego pn. „Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas” na 2013 r., realizowanego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Obrowie, w ramach Priorytetu VII. Promocja 
integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie ak-
tywnej integracji.
  4 grudnia 2013 r. odbyło się  uroczyste seminarium podsumowujące 
projekt. W seminarium wzięło udział 34 uczestników projektu, którzy 
realizowali cykl szkoleń z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej.
  Konferencję otworzyła Anna Domańska kierownik GOPS w Ob-
rowie, która przywitała przybyłych gości oraz omówiła realizację 

projektu. Natomiast przedstawiciel CISTOR SPS Toruń pani Izabe-
la Kowalska przedstawiła prezentację multimedialną, podczas której 
zebrani goście,  mieli możliwość zapoznać się z przebiegiem projektu.
  Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty ukończenia szkoleń, gratu-
lacje i drobne upominki oraz  podzielili się swoimi wrażeniami z udziału 
w projekcie.
  W okresie 5 lat realizacji projektu „Bezrobocie – To Nie Dla Nas” 
udział wzięło136 osób, w tym 77 w ramach szkoleń zawodowych.
       

Aleksandra Zdrojewska

1.   Państwo Halina i Stanisław Jabłońscy
Ślub zawierali 06.04.1963 r. w  Dobrzejewicach

p. Jabłońscy doczekali się     - 6 dzieci
              - 14 wnucząt 

2.   Państwo Irena i Kazimierz Kwiatkowscy
Ślub zawierali 06.04.1963 r. w Dobrzejewicach 

p. Kwiatkowscy doczekali się- 4 dzieci
              - 11 wnucząt 

                                                        - 1 prawnuka

3.   Państwo Wiktoria i Józef Drost 
Ślub zawierali 07.09.1963 r. w Łysomicach                                       

p. Drost doczekali się           - 3 dzieci
           - 9 wnucząt
                - 9 prawnucząt

4.   Państwo Anna i Józef Masłowscy
Ślub zawierali 14.12.1963 r. w Lubiczu
p. Masłowscy doczekali się   - 3 dzieci

                          - 7 wnucząt

   Małgorzata Gerus 
Kierownik USC w Obrowie

Medale za 50-lecie pożycia małżeńskiego od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczone

11 grudnia 2013 r. cztery małżeństwa z Gminy Obrowo otrzymały medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Przekroczyli magiczną liczbę 
połowy wieku razem. Mogą być przykładem dla wszystkich tych, co twierdzą, że spędzenie życia razem jest niemożliwe. 

Państwo Halina i Stanisław Jabłońscy z rodziną Państwo Irena i Kazimierz Kwiatkowscy z rodziną

Państwo Wiktoria i Józef Drost Państwo Anna i Józef Masłowscy z rodziną
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  Szkoła Podstawowa w Brzo-
zówce z blisko 1000 szkół z ca-
łego kraju uczestniczy w progra-
mie WF z Klasą. 
   Program ma inicjować dzia-
łania szkół i władz lokalnych, a 
także inspirować politykę pań-
stwa, by odwrócić spadek pozio-
mu aktywności fizycznej dzieci 
i nastolatków, w tym frekwencji 

na lekcjach WF-u.  Kluczową rolę w ograniczeniu tych trendów od-
grywają nauczyciele WF-u. Zadania przygotowane przez Centrum 
Edukacji Obywatelskiej nie były dla nas trudne do wykonania, gdyż 
na co dzień poza lekcjami wychowania fizycznego prowadzone są 
w szkole sportowe zajęcia pozalekcyjne, systematyczne wyjazdy 
na naukę pływania, uczestniczymy w systemie współzawodnictwa 

sportowego Szkolnego Związku Sportowego,  a dyrekcja szkoły udo-
stępnia halę sportową na różnego rodzaju zajęcia sportowe dla do-
rosłych, uczniów i dzieci. 
 W szkole odbywają się zawody karate, konkursy tańca, turnieje 
tenisa stołowego, piłki siatkowej i inne lokalne akcje sportowe. Ro-
dzice wspólnie z nauczycielami organizują pikniki, w czasie których 
nie brakuje konkursów sprawnościowych. Corocznie uczniowie 
odbywają spotkania ze znanymi sportowcami i zachęcani są do tre-
nowania w klubach sportowych. Dzięki współpracy z fundacją „Tak 
dla Zdrowia” nie tylko rozwijana jest sprawność fizyczna uczniów, 
ale też wspomagane ich zdrowie. Wszystkiemu sprzyja zrozumienie 
i aprobata lokalnych władz samorządowych, czego przykładem jest 
oddane w listopadzie br. nowoczesne, bezpieczne boisko wielofunk-
cyjne z placem zabaw. 

Dariusz Machajewski – nauczyciel wf, koordynator programu.

WF z klasą

  W okresie jesienno-zimowym młodzież i dorośli mieszkańcy 
gminy Obrowo chętnie korzystają z oferty współzawodnictwa spor-
towego przygotowanej przez samorząd. Największym powodzeniem 
cieszy się halowa piłka nożna. Rozgrywki ligowe futsala na halach 
w Dobrzejewicach i Osieka nad Wisłą skupiają 15 drużyn. Taka 
sama ilość ekip zagrała w listopadowym „UNIKAT FUTSAL CUP”, a 

tryumfowali w nim piłkarze z Kawęczy-
na przed Brzozówką i Unikatem Osiek. 
W listopadzie swą rywalizację zaczęli 
siatkarze. 
W pierwszym turnieju, w którym najle-
piej wypadło Obrowo, wystąpiło aż 9 dru-
żyn. Coraz więcej zwolenników zyskuje 
też tenis stołowy rozgrywany na halach 
w Brzozówce i Obrowie. Odbyły się już 
dwa turnieje ping-ponga. W pierwszym 
z nich zwyciężył Krzysztof Gużyński 
z Głogowa, w drugim - Michał Sumiński 
ze Skrzypkowa. Więcej informacji znaj-
duje się na stronie internetowej Gminne-
go Ośrodka Kultury w zakładce SPORT.
  Współzawodnictwo sportowe jest pro-
wadzone też wśród uczniów szkół gminy 
Obrowo. Najlepsze zespoły z powodze-
niem startują w zawodach powiatowych 
i wojewódzkich, o czym możemy dowie-

dzieć się przeglądając m. in. stronę internetową powiatu toruńskiego.  
  Dzięki wysiłkowi organizacyjnemu dyrektorów szkół udostęp-
niane są obiekty sportowe też w soboty i niedziele, przez co w rów-
nym stopniu wykorzystywana jest baza sportowa zbudowana dla 
mieszkańców gminy przez samorząd.

Przy SP w Łążynie II działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Kra-
ina Uśmiechu”. Podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy mają 
na celu wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły i rozwijanie zainte-
resowań uczniów.
W okresie od 3 września do 21 listopada 2013 roku realizowaliśmy 
projekt „Umiem pływać” – zdrowy i aktywny wypoczynek. W pro-
jekcie uczestniczyło 20 uczniów z  klas IV-VI. Dzieci brały udział 
w  zajęciach nauki pływania pod okiem instruktora i  ratowników 

Uniwersyteckiego Centrum Sportowego UMK w  Toruniu. Dzie-
ci rozwijały umiejętności motoryczne, korygowały wady postawy, 
przełamywały własne słabości oraz zapoznały się z podstawowymi 
zasadami bezpieczeństwa w wodzie. 
Uczniowie korzystali z projektu nieodpłatnie dzięki dofinansowaniu 
ze środków Powiatu Toruńskiego oraz bezpłatnego dowozu przez 
Urząd Gminy w Obrowie. 

Wanda Falkiewicz

Umiem pływać
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  5 października 2013 r. odbyły się uroczyste obchody 60-tej rocznicy po-
wstania Koła Łowieckiego „ZLOT”. Uroczystości rozpoczęły się od przemar-
szu członków Koła i zaproszonych gości, wśród których był m.in. wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. Korowód prowadziła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Dobrzejewic od figurki przy SP w Osieku n/Wisłą do kościoła, gdzie od-
była się uroczysta msza święta celebrowana przez ks. Andrzeja Prokopowicza, 
który podczas mszy poświęcił również sztandar Koła Łowieckiego „ZLOT”. 
Koło założył w 1953 r. Czesław Wierzbowski mieszkaniec Dobrzejewic. Zo-
stał on odznaczony najwyższym w środowisku odznaczeniem „Złom”. Dwa 
lata temu odszedł do krainy wiecznych łowów. Ma jednak godnego następcę.
  - Tata był prezesem koła w latach 1981-1982, ale piastował w swoim 
życiu bardzo wiele funkcji – podkreśla Stanisław Wierzbowski, obecny 
prezes koła łowieckiego „ZLOT”. – Ja swoją prezesurę sprawuję od 2010 
r. Przez wiele lat byłem łowczym. Moja przygoda z myślistwem trwa już 
42 lata. 

  - Bardzo ważna w naszej codziennej działalności jest współpraca 
z młodzieżą – mówi Stanisław Wierzbowski. – W Zespole Szkół  
w Osieku nad Wisłą organizujemy różnego rodzaju akcje eduka-
cyjne i konkursy – fotograficzne czy rysunkowe. Nieprawdziwym 
jest stereotyp, że koła łowieckie zajmują się jedynie polowaniami. 
To tylko niewielka część naszej działalności. Oczywiście, że zapach 
lasu i unosząca się w powietrzu woń śrutu są pociągające. Dokar-
mianie zwierząt i ich codzienna ochrona są jednak nie mniej ważne.
  Myślistwo nie jest sposobem na zarabianie pieniędzy. To rodzaj pa-
sji – pełnoetatowe hobby.  Koło „ZLOT” działa na dwóch obwodach 
w Nadleśnictwie Dobrzejewice i Nadleśnictwie Toruń. Praca jego człon-
ków pozwala zachować populację wielu gatunków. 
  Życzymy wielu jubileuszy i dalszej przygody myślistwem.

     Marzena Słupczewska

Myślistwo to więcej niż hobby

  W dniu 09.11.2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie odbył 
się I Przegląd Piosenki Patriotycznej. Organizatorem konkursu było Brac-
two Rycerskie Ziem Toruńskich, natomiast partnerem projektu był GOK 
w Obrowie. Patronat nad imprezą objął wójt gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński. Projekt dofinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. 
Celem imprezy była popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce niepodle-
głościowej oraz rozwijanie wrażliwości artystycznych i podnoszenie kultury 
muzycznej wśród dzieci i młodzieży powiatu toruńskiego. Dzieci startowały 
w dwóch kategoriach wiekowych kl. I-III , IV-VI szkół podstawowych. Osob-
no oceniano solistów i zespoły.

Wyniki:
Kategoria I-III soliści:
I miejsce:     Martyna Nowak  „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
II miejsce:   Kacper Narodzonek  „Warszawskie dzieci”
III miejsce:  Martyna Bukowska   „Została tylko melodia”

Kategoria I-III zespoły:
 I miejsce:   Weronika Krajnik, Martyna Nowak, Jan Kalinowski 
                     - „Serce w plecaku”
 II miejsce: Marcelina Żelazińska, Wiktoria Tadych,  

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                     Marta Chojnacka - „Polska”
III miejsce: Michalina Stawska , Martyna Bukowska , Zuzanna 
                     Błotnicka - „Nasza najpiękniejsza”

Kategoria IV-VI soliści:
I miejsce:      Aleksandra Kamińska   „Cisza modlitwa Katyńska”
II miejsce:    Martyna Jaskólska  „Biały krzyż”
III miejsce : Olga Chmiel  „Rota”

Kategoria IV – VI zespoły:
I miejsce:     Julia Chojnicka,  Amelia Węsierska, Aleksandra 
                      Iwaniuk „Ojczyzna ma”
II miejsce:   Zuzanna Mytlewska , Wiktoria Prus, Aleksandra 
                      Kamińska  „Wolność”
III miejsce:  Marta Włodarska, Filip Wernerowicz, 
                      Julia Butwid   „Mury ”

Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich

I Przegląd Piosenki Patriotycznej
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Gmina Obrowo stawia na poprawę jakości życia mieszkańców
  Gmina Obrowo rozwija się z dnia na dzień, a miarą tempa poprawy 
jakości życia mieszkańców są inwestycje współfinansowane ze środków 
unijnych. Nie ulega wątpliwości, że konsekwentne działania podejmowa-
ne od 2003 r. przez wójta Andrzeja Wieczyńskiego, sprawiły, że samorząd 
obrowski stał się jednym z liderów w powiecie toruńskim pod względem 
prowadzonych inwestycji.
  We wrześniu br. zakończyły się prace monta-
żowe na placach zabaw. W pierwszym etapie wy-
konano place zabaw w miejscowości Głogowo 
oraz w miejscowości Brzozówka przy ul. Szkol-
nej 8. W etapie II tj. do 30.04.2014 r. zostanie 
pobudowany plac zabaw w miejscowości Brzo-
zówka przy ul. Leśnej. Całkowity  koszt operacji 
wyniesie 131.414,92 zł brutto, a środki unijne 
stanowić będą 75% kosztów kwalifikowanych.
  Zostały wykonane roboty budowlane I eta-
pu, obejmujące wymianę pokrycia dachowego 
na dworku szlacheckim w Obrowie. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na dzień 30.09.2014 r. i obejmie jeszcze wy-
konanie elewacji budynku. Całkowity koszt operacji wyniesie 341.300,00 
zł brutto, a wartość dofinansowania ze środków unijnych wyniesie 75% 
kosztów kwalifikowanych.
  Zakończyły się również roboty budowlane na boisku wielofunkcyj-
nym w Brzozówce. Całkowity  koszt operacji wyniesie 399.516,80 zł brut-

to, a środki unijne stanowić będą 75% kosztów kwalifikowanych.
  Zakres rzeczowy pierwszego etapu inwestycji objął roboty ziem-
ne, boisko do piłki nożnej z nawierzchni ze sztucznej trawy oraz 
siedziska. Termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany 
jest na 30.09.2013 r. Etap II inwestycji obejmie chodniki, oświe-

tlenie boiska oraz budowę grilla, a jego 
realizacja zakończy się do 30.09.2014 r.
I etap robót budowlanych dotyczących 
remontu i docieplenia budynku świetli-
cy wiejskiej w Stajenczynkach, również 
zostały już zakończony. Zakres rzeczo-
wy prac objął remonty rozbiórkowe, re-
mont dachu, wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej oraz docieplenie budynku. 
Etap II obejmie prace remontowe we-
wnątrz budynku oraz ogrzewanie. Prace 
na obiekcie zakończą się do 30.09.2014 r.
Całkowity  koszt operacji wyniesie 

99.500 zł brutto, a środki unijne stanowić będą 75% kosztów kwali-
fikowanych.
  Dzięki pozyskiwaniu przez gminę Obrowo środków unijnych, 
możliwe było i jest kontynuowanie szeregu inwestycji infrastruktu-
ralnych, często niewidocznych dla ludzkiego oka, ale jakże potrzeb-
nych dla poprawienia jakości życia mieszkańców.

Zakończono  budowę placu zabaw w Brzozówce ul. Szkolna. Zakończono budowę placu zabaw w Głogowie.

Zakończono I etap budowy boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce. Zakończono I etap prac dotyczący wymiany dachu na dworku szlacheckim 
w Obrowie

Zakończono I etap remontu Świetlicy Wiejskiej 
w Stajenczynkach.



KURIER OBROWA 12

16 października 2013 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II święto-
wano 90 rocznicę powstania szkoły w Obrowie. Ta wyjątkowa uro-
czystość nie tylko była okazją do przypomnienia historii szkoły oraz 
przywołania wielu wspaniałych wspomnień związanych z działa-
niem placówki, ale przede wszystkim żywą lekcją historii opowiada-
ną przez dawnych absolwentów i byłych pracowników.
  W uroczystości udział wzięli przedstawiciele urzędu gminy 
w Obrowie, na czele z panią sekretarz Mirosławą Kłosińską, kierownik 
referatu organizacyjno – oświatowego panią Marzeną Słupczewską i in-
spektorem oświaty panią Urszulą Słupczewską, a także radni gminni i 
powiatowi oraz absolwenci i pracownicy tej placówki oświatowej.
  Doniosłym punktem uroczystości było odsłonięcie pamiątkowej 
tablicy poświęconej pamięci pierwszego kierownika szkoły – pana 
Kazimierza Kubackiego. Zebrani na placu przed szkołą goście wraz 

z uczniami, w skupieniu oddali cześć człowiekowi, z którym związa-
ne były początki działalności placówki.
  Dalsza część obchodów jubileuszu przebiegała w miłej i peł-
nej radości atmosferze. Program artystyczny, w którym wystąpili 
uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły dostarczył gościom 
niezapomnianych wrażeń, nierzadko wzruszeń. Artyści zostali na-
grodzeni szczerymi gromkimi brawami. 
  Zaproszeni goście mieli także okazję odbyć swoistą podróż w cza-
sie. Sale lekcyjne przemieniły się na jeden dzień w sale wspomnień, 
gdzie można było zapoznać się z wieloma pamiątkami oraz wysłu-
chać opowieści byłych absolwentów, którzy przed kilkudziesięciu 
laty opuścili szkolne mury. 
  Miniona uroczystość zapisała się z pewnością na nowej, pięknej 
karcie w historii obrowskiej szkoły.

w
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 Z okazji 90-tej rocznicy istnienia szkoły w Obrowie warto przypomnieć 
sylwetkę pierwszego kierownika szkoły, społecznika, inicjatora budowy 
obiektu szkolnego w latach 30-stych XX w p. Kazimierza Kubackiego.

Kazimierz Roman Kubacki - urodził się 14 czerwca 1904 r. w przy-
siółku Kawęczyn-Struga w odległości zaledwie 1 km od Obrowa
i obecnej siedziby szkoły. Był najmłodszym z sześciu synów Mikołaja 
i Marianny Kubackich. Od najmłodszych lat ujawniał wyraźne predys-
pozycje do szybkiego nawiązywania kontaktów międzyludzkich, a jego 
pasją było harcerstwo. Już w wieku 19 lat, jako kandydat do pracy w zawo-
dzie nauczyciela, złożył przysięgę przed Inspektorem Szkolnym w Kikole 
i przejął obowiązki nauczyciela, tworzącej się właśnie 2-klasowej szkole w 
Obrowie. Pracował tutaj, jako nauczyciel i być może, jako kierownik szko-
ły, najprawdopodobniej do 1928 r. Następnie został służbowo przeniesio-
ny do podobnej dwuklasowej szkoły publicznej w pobliskim Osieku nad 
Wisłą. Powrócił na posadę nauczyciela do szkoły w Obrowie w roku 1933. 
Początkowo kierownik Kubacki zamieszkał z żoną i dwójką małych dzieci 
w wynajętym mieszkaniu w państwa Popławskich w Zębówcu. Póź-
niej wynajął mieszkanie w Obrowie u państwa Gerc w pobliżu miej-
sca, gdzie miał powstać pierwszy w historii miejscowości budynek 
szkolny. Kazimierz Kubacki przepracował, jako nauczyciel, kierow-
nik szkoły, a także, jako aktywny społecznik wiejski przez okres 
6 lat, do 1939 roku. Wielką wagę przywiązywał do dobrego wycho-
wania uczniów. Pomocą w tej pracy służyło doskonale zorganizowa-

ne w drugiej połowie lat 30-stych szkolne harcerstwo. Kubacki znany 
był ze swoich głębokich patriotycznych przekonań. Był inicjatorem 
budowy najstarszego budynku szkolnego, obecnej siedziby Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II. Zabiegał o zgodę na budowę szkoły w or-
ganach administracyjnych. Organizował miejscową ludność do 
ofiarnej pomocy na rzecz budowy szkoły. M. in. to za jego namową 
miejscowi rolnicy wykonali nieodpłatnie wszystkie prace budow-
lane, transportowe i inne, ofiarowując na budowę część materiałów 
pomocniczych, a przede wszystkim dając swoją pracę i zaangażowa-
nie. Od początku do końca inwestycji, wokół kierownika Kubackie-
go skupiało się liczne grono ludzi zarażonych społeczną działalnością 
i pracą. Po zakończeniu budowy szkoły w 1938 r. został odznaczony 
przez Kuratora Pomorskiego Okręgu Szkolnego, Brązowym Medalem 
za Długoletnią Służbę. Po wybuchu wojny w połowie września 1939 r., 
został podobnie jak wielu innych nauczycieli z powiatu lipnowskiego, 
aresztowany przez hitlerowców. Przeszedł męczeńską drogę przez obozy 
koncentracyjne: Hohehbruch, Dachau  i Mauthausen - Gusen. W tym 
ostatnim obozie poniósł męczeńską śmierć 22 stycznia 1941 r. Urna 
z prochami  kierownika Kubackiego, spoczywa na cmentarzu parafial-
nym w pobliskim Łążynie II, w rodzinnej mogile państwa Kubackich. 
Opiekę nad miejscem pochówku kierownika szkoły p. Kubackiego spra-
wują także  uczniowie z Zespołu Szkół w Obrowie.

 Artur Affelt

Skarby osobowości

Poświęcenie odnowionej figury Matki Boskiej Skępskiej i kapliczki w Osieku nad Wisłą

  W niedzielę 27.10.2013 r. mieszkańcy Osieka nad Wisłą na czele z ks. 
Andrzejem Prokopowiczem, wójtem Andrzejem Wieczyńskim i sekre-
tarz urzędu Mirosławą Kłosińską spotkali się przed odnowioną figurą 
M.B. Skępskiej i kapliczką znajdującą się przy drodze wojewódzkiej nr 
258 przed szkołą podstawową, w celu uroczystego poświęcenia. 
  Z inicjatywy i zaangażowania parafian, a zwłaszcza Państwa Ma-
rii i Zbigniewa Melerskich, zrzeszonych także w Stowarzyszeniu 
na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą oraz finansowemu wspar-
ciu wójta gminy Obrowo, darczyńców i ofiarodawców, po dwóch 
miesiącach prac, kapliczka i figura stała się pełnią blasku i chwały.  
  Rzeźba osieckiej Maryi wykonana z drzazgi sosnowej przez anonimo-
wego twórcę według opinii konserwatorów, którzy pracowali przy jej re-
nowacji, powstała około 300 lat temu i wymagała gruntowego remontu. 
  Jak podkreślali konserwatorzy zabytków po Wydz. Sztuk Pięknych 
UMK Agata i Bartosz Anusiak, do czasu powstania murowanej kaplicz-

ki (lata powojenne) Matka Boska stała pod otwartym niebem – deszcze 
wypłukały częściowo powierzchnię drewna zacierając drobniejsze de-
tale opracowania rzeźbiarskiego. Do naszych czasów nie zachowały się 
rzeźbione ornamenty kwiatowe na płaszczu Maryi, zatarły się detale na 
klamrze płaszcza i częściowo sama twarz i włosy. Oryginalne opraco-
wanie malarskie figury zachowało się szczątkowo. Niezbędne było więc 
zrekonstruowanie warstwy zaprawy i wykonanie nowej polichromii. 
Wzorem dla rekonstrukcji stały się lokalne wizerunki – ze złotą sukienką 
i srebrnym płaszczem dekorowanym ornamentem florystycznym. Sama 
karnacja Maryi zrekonstruowana została w sposób typowy dla epoki 
w jakiej powstała – chłodna  w tonie, z delikatnym różem na policzkach.
 Sądząc po formie i rzeźbieniach wzorów na sukni można wysnuć wniosek, 
że figura miała nawiązywać do Matki Bożej z sanktuarium w Skępem”.
  W epoce baroku rzeźbienie było odbierane jako modlitwa w drewnie 
i akt uwielbienia dla Maryi Skępskiej. Obecne zaangażowanie parafian 
w odnowienie figury i remont kapliczki jest godne do naśladowania 
i potwierdza fakt, że figura Matki Boskiej Skępskiej, o którą dbał w cza-
sie wojny śp. Józef Kamiński, kiedy to Niemcy strącili Ją z dębowego 
cokołu, stojącego na górce za sklepem „żelaznym”- jest dla wszystkich 
mieszkańców Osieka nad Wisłą bardzo ważna i oby tak było na wieki.                             

  Marzena Słupczewska

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
 nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

                                                                 (bł. Jan Paweł II)
PODZIĘKOWANIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Osiek nad Wisłą pragnie gorąco podzięko-

wać wszystkim ludziom dobrej woli, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się 

w akcję renowacji kapliczki Matki Boskiej Skępskiej w Osieku n/ Wisłą.

 Zarząd Stowarzyszenia
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  17 października 2013r. w na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 8 
w Toruniu odbyły się ćwierćfinały wojewódzkie w mini piłce nożnej. 
Reprezentacja SP Obrowo w  składzie: Boniecki Bartosz, Boniecki 
Szymon, Burek Jakub, Cieślak Jan, Falkiewicz Miłosz, Kotarski Kon-
rad, Lewandowski Michał, Mazur Jakub, Tarkowski Jacek, Wojnowski 
Kacper ograła rywali zajmując pierwsze miejsce w całych zawodach. 
  Dzięki temu zwycięstwu drużyna z  Obrowa zapewniła sobie 
awans do półfinałów wojewódzkich. Dwa tygodnie wcześniej wy-
grali zawody powiatowe zostając Mistrzem powiatu toruńskiego.

                                                                                                   Jacek Makowski

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Obrowie Mistrzami!

  Drużyna chłopców ze SP w Łążynie II wywalczyła II miejsce w Mi-
strzostwach Powiatu Toruńskiego w  piłce ręcznej. Zawody odbyły się 
w  Lubiczu Górnym w  dniu 26.11.2013 r. Drużyna pokonała zespoły 
z Grzywny (10:2), Lubicza Górnego (9:1) i z Pigży (6:4). W emocjonu-
jącym i  wyrównanym finale jedną tylko bramką pokonała chłopców 
z Łążyna, drużyna z Chełmży. Dla naszej małej szkoły to i tak wielki suk-
ces podkreśla Jacek Kucharski, nauczyciel wychowania fizycznego w SP 
w Łążynie II.

SPORTOWY SUKCES PIŁKARZY RĘCZNYCH 
ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁĄŻYNIE II!

  W dniach 28.09-29.09 2013 r. dzieci i młodzież z terenu Gminy Obrowo, trenujące 
w UKS „Feniks Obrowo” uczestniczyły w biwaku sportowo – rekreacyjnym zorganizowanym w ramach projektu współfinansowanego ze 
środków Urzędu Gminy w Obrowie o nazwie „Piłka nożna królową sportów”. Spędziliśmy wspaniałe dwa dni w Ośrodku Wypoczynko-
wym „Bory Tucholskie” w Okoninach Nadjeziornych.
Treningi prowadzone na świeżym powietrzu sprawiły wiele radości, a dla wielu dzieci był to pierwszy samodzielny wyjazd. Udział w pro-
jekcie oprócz podniesienia umiejętności piłkarskich, ukształtował samodzielność i poczucie integracji z drużyną. Mamy niezapomniane 
wspomnienia…
 Więcej zdjęć z wyjazdu można znaleźć na naszej stronie feniksobrowo.pl.

Agnieszka Ott

„Piłka nożna królową sportów”
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12 października 2013 r. odbyły się w Brzozówce zawody sportowe kara-
te - Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej o Puchar Wójta Gminy Obrowo.
  Impreza przebiegała pod auspicjami Polskiego Związku Karate, a or-
ganizatorem był Toruński Klub Karate-Do „RONIN” i Szkoła Podsta-
wowa w Brzozówce. Projekt był współfinansowany ze środków Gminy 
Obrowo. W zawodach bardzo dobrze wypadli zawodnicy naszej sekcji 
w Brzozówce - mieszkańcy gminy.

Konkurencje indywidualne wygrali:

Natalia Kalinowska - srebrny medal w kata dziewcząt 8 lat i młodsze
Angelika Galasińska - brązowy medal w walce z fantomem dziewcząt 8 
lat i młodsze
Martyna Nowak - złoty medal w kata i srebrny w kumite dziewcząt 9 lat
Agata Kalinowska - brązowy medal w kata kobiet + 30 lat
Julia Ostrowska - złoty medal w kumite młodziczek -50 kg
Natalia Bandurska - srebrny medal w kumite młodziczek +50kg 
Konkurencje drużynowe kata wygrali:

- dziewczęta 11 lat i młodsze - brązowy medal: Angelika Galasińska, 
Martyna Nowak i Natalia Kalinowska.
- kadeci 14-15 lat - srebrny medal: Paweł Makuch, Robert Wojciechow-
ski i Jakub Ostrowski.
  W zawodach uczestniczyło 215 zawodników z 13 klubów. Sekcja na-
szego klubu funkcjonuje w Brzozówce już od trzech lat, zajęcia odbywają 
się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka.

       Adam Bandurski - prezes klubu 

Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej w karate w gminie Obrowo

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2014 wynoszą:
1.   od gruntów:
 1)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez                                                                                                                                              
      względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów 
            i budynków – 0,77 zł od 1m2 powierzchni,
2.  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elek                                                                                                                                             
      trowni wodnych – 4,56 zł od 1 ha powierzchni,
3.  od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłat                                                                                                                                           
      nej statusowej działalności pożytku publicznego przez organiza-                                                                                                                                        
       cje pożytku publicznego – 0,23 zł od 1 m2 powierzchni,
4.    od budynków i ich części:
     1)    mieszkalnych – 0,60 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej
  2)   związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz                                                                                                                                             
               od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej pro-                                                                                                                                             
             wadzenie – 19,00 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,
  3)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre-                                                                                                                                           
            sie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,75 zł                                                                                                                                               
              od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4)   zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakre                                                                                                                                            
              sie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,68 zł od 1 m2  po-                                                                                                                                              
             wierzchni użytkowej,
  5)   od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej sta-                                                                                                                                             
       tusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje                                                                                                                                      
               pożytku publicznego – 4,21 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  
5.    od budowli – 2% ich wartości.
Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXII/200/2013 Rady Gminy w Obrowie z dnia 18 li-
stopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 2014 rok.

Stawki podatku rolnego od 1.01.2014 r. wynoszą:
 1.   dla gruntów gospodarstw rolnych: 2,5  x 47,00 zł/q = 117,50                                                                                                                                           
            zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),
  2.    dla pozostałych gruntów: 5 x 47,00 zł/q = 235,00 zł (od 1 ha 
gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
  1.  dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przelicze-                                                                                                                                       
        niowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas                                                                                                                                             
           użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budyn                                                                                                                                            
            ków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
  2.    dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewi-                                                                                                                                             
            dencji gruntów i budynków.
Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz 
miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-kli-
matycznych.
Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 –                                                                                                                                                
   równowartość pieniężna 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pie-                                                                                                                                             
   niężną 5 q żyta.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy w Obrowie nr XXXII/199/2013 z 18.11.2013 
r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego

Stawka podatku leśnego w 2014 r. wynosi:

0,220 m3drewna x 171,05 =  37,6310 zł

Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 paździer-
nika 2013 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według 
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwar-
tały 2013 roku (M. P. 2013, poz. 828).

Stawki podatku od środków transportowych na 2014 r.

Obowiązująca uchwała nr XXXII/201/2013 z dnia 18 listopada 2013 
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych. 
            Mirosława Skowrońska

Stawki podatkowe obowiązujące w 2014 roku w Gminie Obrowo 
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