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Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą
 9 sierpnia 2013 r. wójt Andrzej Wieczyński podpisał porozumienie z Mi-
nistrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Panem Bogdanem Zdrojew-
skim, w sprawie utworzenia i prowadzenia przez Gminę Obrowo z dniem 1 
września 2013 r. szkoły muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą. 
 W nowopowstałej szkole muzycznej podjęło naukę 48 dzieci w wieku od 
5 do 16 roku życia w cyklu 4 i 6 letnim. Największe zainteresowanie wśród 
uczniów zyskała gitara, fortepian i skrzypce, kilkoro uczniów zadeklarowało 
także grę na flecie poprzecznym, wiolonczeli i klarnecie. Zajęcia w szkole mu-
zycznej odbywają się popołudniami, a także w soboty. Kadrę pedagogiczną na 
czele z panią dyrektor Mariolą Majrowską, stanowią wykwalifikowani pedago-
dzy z Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Toruniu. 
 Na inauguracji roku szkolnego 2013/2014 były dzieci i licznie zgroma-

dzeni rodzice oraz zaproszeni goście: Piotr Całbecki Marszałek Wojewódz-
twa Kujawsko – Pomorskiego wraz z małżonką, wójt Andrzej Wieczyński, 
sekretarz gminy i Radna Powiatowa Mirosława Kłosińska, Anna Drogowska 
– wizytator Centrum Edukacji Artystycznej, a także Marzena Słupczewska 
Kierownik Referatu Organizacyjno-Oświatowego Urzędu Gminy Obrowo 
oraz Urszula Słupczewska inspektor oświaty i sportu Urzędu Gminy Ob-
rowo. Miłym akcenetem otwarcia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia 
w Osieku n/W były występy muzyków m.in.z Toruńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej, a tym samym nauczycieli nowoutworzonej szkoły muzycznej.
  Życzymy wszystkim uczniom, gronu pedagogicznemu i pracownikom ob-
sługi szkoły oraz rodzicom zapału do pracy, cierpliwości i wielu sukcesów.

Na zdjęciu członkowie komisji konkursowej wybierający dyrektora szkoły muzycznej 
wraz z kandydatką p. Mariolą Majrowską. 

Serdeczne życzenia na ręce p. dyrektor Mariolii Majrowskiej składa Piotr Całbecki 
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który ufundował dla szkoły mu-
zycznej laptop wraz z oprogramowaniem.

Wójt Andrzej Wieczyński wręczył p. Mariolii Majrowskiej akt powierzenia obowiąz-
ków dyrektora nowopowstałej szkoły muzycznej w Osieku n/W.

Uczniowie rozpoczynający naukę w szkole muzycznej w Osieku n/W wraz z rodzicami 
i zaproszonymi gośćmi.
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 Od 8 do 15 lipca 2013 r. realizowany był projekt pn. „Fryderyk 
Chopin widziany oczami dzieci i młodzieży”. W projekcie uczestni-
czyło ok. 40 osób, głównie dzieci i młodzież z terenu gminy Obrowo. 
 Organizatorem projektu było Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich 
zaś partnerem projektu był Gminny Ośrodek Kultury w  Obrowie. 
Patronat nad imprezą objął wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 
 W  ramach projektu dzieci uczestniczyły w  warsztatach pla-
stycznych, muzycznych oraz rzeźbiarskich, a  dzięki panu wójtowi 
młodzież była na wycieczce w  Ośrodku Chopinowskim w  Szafarni.  
 Projekt był współfinansowany ze środków Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego.

Fryderyk Chopin widziany oczami 
młodych mieszkańców gminy Obrowo

„Piękna Zagroda 2013”
W  tegorocznym konkursie „Piękna Zagroda” na szczeblu gmin-
nym w wyniku dokonanych wizji w terenie, wyłoniono laureatów 
w kategoriach: gospodarstwo rolne i działka siedliskowa.  
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce zdo-
byli Agnieszka i Robert Rafalscy z Dzikowa, którzy prowadzą go-
spodarstwo zajmujące się produkcją roślinno-zwierzęcą. Posesja 
państwa Rafalskich wyróżnia się porządkiem i czystością, a także 
barwnymi klombami z  kwiatów, krzewów i  drzew owocowych, 
które tworzą spójną całość.

II miejsce zajęło gospodarstwo rolne pani Barbary Sławkowskiej 
z Dobrzejewic, a III -gospodarstwo państwa Alicji i Wojciecha Po-
pławskich z Silna. 
W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową I miejsce 
zdobyli państwo Maria i Krzysztof  Popowscy z Sąsieczna. Dział-
ka charakteryzuje się czystością i porządkiem wokół całej posesji, 
a występujące tam różnorodne gatunki drzew, krzewów i kwiatów, 
piękne oczko wodne i  kącik wypoczynkowy, tworzą harmonijną 
całość. II miejsce w kategorii działki siedliskowej, zajęli właściciele 
posesji w Głogowie ul. Borówkowa, czyli Magdalena i Robert Za-
pałowscy, a III miejsce - działka pani Barbary Geszkiewicz z Zę-
bowa. 
Wyróżnione osoby zostały nagrodzone dyplomami i pamiątkowy-
mi upominkami, które zostały wręczone uroczyście przez wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego na Dożynkach gminnych w Obrowie. 
Gratulujemy wygranych i  życzymy dalszych sukcesów w  dbaniu 
o estetykę i piękny wygląd naszej gminy.

     Bogumiła Grabowska

Gospodarstwo państwa Rafalskich z Dzikowa.

Działka siedliskowa państwa Popowskich z Sąsieczna.

Zespół Interdyscyplinarny
 W związku z nasilającym się zjawiskiem przemocy w rodzinie 
Urząd Marszałkowski Departament Spraw Społecznych w Toru-
niu zaplanował bezpłatne szkolenie dla członków Zespołu In-
terdyscyplinarnego, reprezentujących oświatę i  służbę zdrowia. 
W ramach zajęć zaplanowano wykłady i ćwiczenia warsztatowe 
oraz odrębne bloki dla przedstawicieli poszczególnych służb. 
 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współ-
pracy z GOPS w Obrowie organizuje warsztaty doradcze związa-
ne z przemocą w rodzinie.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie, dla zapew-
nienia ofiarom przestępstw należytej ochrony prawnej, nawiązał 
współpracę z Prokuraturą Rejonową Toruń – Wschód w Toru-
niu. W związku z powyższym w dniu 15.11.2013 r. zaplanowane 
jest  szkolenie dla wszystkich członków Zespołu Interdyscypli-
narnego i Grup Roboczych, które prowadzić będzie pani proku-
rator Katarzyna Balcerzak.
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Zespół Szkół w Dobrzejewicach ponownie uzyskał 
20.000 euro na wymianę międzynarodową  

w ramach Comeniusa tym razem dla Liceum!

 Projekt „Learn to Learn! Develop Your Autonomy in Learning” 
w ramach programu Comenius dla naszego Liceum został zaakcep-
towany przez Narodową Agencję w Warszawie i uzyskał 20 000 euro 
dofinansowania. Będzie realizowany w latach 2013 - 2015. Autorem 
i koordynatorem projektu jest Pani Aneta Dobrzyńska – nauczyciel-
ka języka polskiego (biegle władająca także j. angielskim), a realizu-
jącymi n-le j. angielskiego w LO Monika Stawska i Grzegorz Szulc.
W ramach drugiego już projektu współpracy międzynarodowej  Co-
menius będziemy współdziałać ze szkołami  ponadgimnazjalnymi 
z Łotwy, Rumunii , Francji, Grecji, Turcji i Włoch. 
Na zdjęciu Pan Andrzej Wieczyński  - Wójt Gminy Obrowo w imie-
niu organu prowadzącego Liceum Ogólnokształcące w  Dobrzeje-
wicach podpisuje umowę finansową z Fundacją Rozwoju Systemu 
Edukacji na dotację 20.000 euro na realizacje programu współpracy 
międzynarodowej szkół.

Na zdjęciu obok wójta - dyrektor ZS w Dobrzejewicach Janusz Iwański, a także wizytator-
ki z Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty p. Jolanta Gruchlik i Joanna Banach. 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
Głogowo – Brzozówka – etap II

 W  chwili obecnej wykonawca kanalizacji, czyli Firma ROLL-
STICK - TORUŃ Sp. z o.o. wykonuje prace instalacyjno – monta-
żowe na ul.: Kwiatowej, Śliwkowej i Owocowej. Zakończyły się pra-
ce na ul. Sportowej, Narcyzowej, Tulipanowej, Makowej, Irysowej, 
Storczykowej, Różanej i Słonecznikowej. W ramach operacji zosta-
nie wybudowane ponad 3,7 km sieci grawitacyjnej z rur PCV wraz 
z przyłączami oraz ponad 2,3 km sieci ciśnieniowej z rur PCV wraz 
z przyłączami. 
Całkowity koszt inwestycji wyniesie 1.746.274,37 zł, a dofinansowa-
nie ze środków unijnych wyniesie 1.083.094 zł. Prace w terenie po-
trwają do 31.03.2014 r.
 Wkrótce ruszą też remonty dróg gminnych na ulicach, na których 
została już  przeprowadzona sieć kanalizacyjna, podkreśla wójt An-
drzej Wieczyński.
 Ponadto informuję, że w  Urzędzie Marszałkowskim w  Toruniu 
jest weryfikowany wniosek na dokończenie budowy kanalizacji sani-
tarnej Głogowo - Brzozówka. Całkowity koszt operacji oszacowano 
na kwotę 7.216.432,88 zł brutto, a dofinansowanie ze środków unij-
nych wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych, czyli ok. 4,4 mln. zł.
 

 W dniach 8-9 lipca 2013 r. uczestnicy projektu „Dłużej żyjemy, 
bo więzi budujemy” z  Gminy Obrowo wzięli udział w  wycieczce 
do Książa i  Wrocławia. Była to nagroda ufundowana przez Pana 
Wójta Andrzeja Wieczyńskiego za zajęcie drugiego miejsca w Tur-
nieju Gmin Powiatu Toruńskiego. Seniorzy wraz z juniorami spę-
dzili dwa dni na wspólnym zwiedzaniu Dolnego Śląska. Podczas 
wycieczki, jak i przez cały projekt, panowała sympatyczna atmosfe-
ra. Po raz kolejny udowodniliśmy, że dwa, wydawałoby się odległe 
pokolenia, mogą się porozumieć i na dodatek uczyć się od siebie.
Żałujemy, że to koniec naszej przygody w  tym przedsięwzięciu, 
chociaż przyjaźnie zawiązane dzięki projektowi na pewno potrwają 
długie lata.
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy władzom gminy za wspiera-
nie nas podczas projektu oraz za sfinansowanie kosztów transportu 
naszej wycieczki.

Przemysław  Piotrowski

Wspaniały projekt a jeszcze lepsza nagroda
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 Grupa siedemnaściorga uczniów z Gimnazjum nr 1 w Zespo-
le Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie jest uczestnikami projektu 
unijnego „Ćwiczę – uczę się – wygrywam”.
Beneficjentem projektu jest Kujawsko–Pomorskie Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.  Projekt skierowany jest  do 
100 gimnazjów województwa kujawsko-pomorskiego i  obej-

muje grupę 1500 
uczniów. W  ramach 
projektu nauczyciele 
Zespołu Szkół w  Ob-
rowie,  p. A. Grabow-
ska, p. J. Siewior, p. K. 
Lerch, p. P. Piotrowski 
prowadzą  zajęcia poza-
lekcyjne: sportowe, in-
formatyczne, z biologii 
i  języka angielskiego. 
Projekt ma również 

charakter wychowawczy. Zakłada,  poprzez udział w  warszta-
tach z psychologiem, rozwój u młodzieży umiejętności radzenia 
sobie w  sytuacjach trudnych i  konfliktowych W  ramach reali-
zacji założeń projektu odbył się w naszej szkole biwak podczas, 
którego zainteresowana grupa młodzieży uczestniczyła w  cie-
kawych, popołudniowych zajęciach. Dodatkową atrakcją były 
nocne obserwacje astronomiczne. Taka forma zajęć spodobała 
się naszym uczniom, a noc spędzona w szkole długo pozostanie 
w ich pamięci. 

Koordynator projektu: Jolanta Siewior

KOLEJNY PROJEKT UNIJNY W OBROWIE Nowy Rok Szkolny rozpoczęty
2 września 2013 roku pełni entuzjazmu uczniowie naszych szkół 
i przedszkoli rozpoczęli rok szkolny 2013/14.
      Z okazji inauguracji życzymy wszystkim uczniom, dyrektorom, gro-
nu pedagogicznemu, pracownikom obsługi szkół oraz rodzicom zapału 
do pracy, mądrych i ciekawych przedsięwzięć oraz satysfakcji z osiąga-
nych wyników.
     Z dumą zauważamy, że kolejny rok szkolny przynosi w Gminie Ob-
rowo wzrost liczby uczniów i dzieci.
W br. szkolnym do naszych szkół i przedszkoli uczęszczać będzie nastę-
pująca liczba uczniów:

         Od 1 września 2013 r. rozpoczęła działalność Publiczna szkoła 
Muzyczna I stopnia w Osieku n/W, dla której organem prowadzą-
cym jest również Gmina Obrowo. Nauczanie odbywa się w dwóch 
cyklach 4 i 6 letnim.
Nadmienić należy, że oprócz publicznych szkół prowadzonych przez 
gminę, na naszym terenie znajduje się publiczna szkoła podstawowa 
prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Edukacja dla Demokracji”, która skupia w  swoich szeregach 30 
uczniów w kl. I-III oraz 26 przedszkolaków.
        Bardzo aktywnie rozwija się opieka przedszkolna w placówkach 
niepublicznych. 
Na terenie gminy posiadamy cztery przedszkola niepubliczne tj.: 
w Obrowie, w Skrzypkowie, w Głogowie i w Kawęczynie oraz dwa 
niepubliczne punkty przedszkole w Szembekowie i w Silnie. 
       Jak podkreśla pan wójt Andrzej Wieczyński rozwojowi oświa-
ty na terenie gminy sprzyja przyjazna atmosfera, aktywna praca 
wszystkich pracowników oświaty oraz ciągle polepszana baza dy-
daktyczna i sportowa.

Rozpoczęcie roku szkolnego w ZS w Brzozówce.
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Remont dróg gminnych
 Od października 2013 r. do marca 2014 r. trwa przebudowa łącznie 
9 dróg na terenie gminy Obrowo. Do 30 sierpnia br. oddano do użytko-
wania drogi w miejscowości: Szembekowo, Osiek n/Wisłą (w kierunku 
cmentarza i na Pleszewiec), Obrowo ul. Sadowa. 
 W  chwili obecnej kończą się roboty wykończeniowe na drogach: 
Zębowo - Miliszewy, Łążyn II, Łążyn – Łążynek, Silno w kierunku har-
cówki. Niebawem ruszą również prace na drodze gminnej w Brzozów-
ce ul. Modrzewiowa.

 Koszt inwestycji to niebagatelna kwota 2.732.777,46 złotych brutto. 
Powyższe drogi wymagały natychmiastowej przebudowy, ponieważ są 
drogami umożliwiającymi dojazd dzieci do szkół. 
Do końca 2014 r. wójt Andrzej Wieczyński planuje przebudowę i mo-
dernizację ponad 20 km dróg na terenie całej gminy Obrowo, zgod-
nie z przyjętym w 2012 r. rzeczowym harmonogramem remontu dróg 
gminnych.

      Miłosz Nowakowski

Droga w Obrowie ul. Sadowa. Droga Osiek n. Wisłą w kierunku na Pleszewiec. Droga Osiek n. Wisłą w kierunku cmentarza.

Wycieczka do Biskupina
 20.09.2013 r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie 
zorganizowali dla dzieci wycieczkę z  edukacyjnym panelem profilaktycznym. 
Wyjazd do Biskupina był dobrą lekcją historii tym bardziej, że w tym okresie 
odbywał się festiwal archeologiczny. Dzieci miały możliwość lepienia w glinie, 
zapoznania się z obrzędami pradawnych mieszkańców Biskupina. Ponadto sko-
rzystały z różnych atrakcji i pełne wrażeń wróciły do swych rodzin. Na długo 
wspomnienia dzieci z wycieczki pozostaną w ich pamięci. 
 W imieniu swoim i dzieci serdecznie dziękuję wójtowi Andrzejowi Wieczyń-
skiemu, za nieodpłatne użyczenie autobusu.
  Anna Domańska

Uwaga! Rusza nabór na kursy języka angielskiego i niemieckiego. Tak 
jak w zeszłym roku, ponownie zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych 
na naukę języka angielskiego i niemieckiego.
Zajęcia odbywają się w Zespołach Szkół w Osieku, Obrowie i Dobrzeje-
wicach, w godzinach popołudniowych.
 - małe grupy – do 8 osób, możliwość stworzenia mniejszych zindywi-
dualizowanych grup,

 - zajęcia pełne radości i  dynamiki, nacisk na mówienie,
 - przygotowanie do testów i egzaminów,
- zajęcia indywidualne z dojazdem,
 - rabaty dla uczniów otrzymujących 
stypendium na cele edukacyjne (po okazaniu decyzji z Urzędu Gminy). 
Więcej informacji oraz cennik na: www.i-speak.pl
 Kontakt:  Marta Żukowska 663 515 909 
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Święto Muzyki Ludowej w Osieku nad Wisłą
 10 sierpnia 2013 roku na 
boisku Zespołu Szkół w  Osie-
ku n/Wisłą, odbył się VII Prze-
gląd Tradycyjnych Kapel We-
selnych Ziemi Dobrzyńskiej.           
Corocznie na święto muzy-
ków kultywujących muzykę 
ludową przybywa do Osie-
ka nad Wisłą wiele osób, nie 
tylko z  pobliskich okolic, ale 
także z  Torunia. Młodzi i  Ci 
trochę starsi mogli posłuchać 
dawnego brzmienia zapo-
mnianych już instrumentów 
takich jak: saksofon, klarnet, 
czy akordeon. Popołudniowy 
letni dzień sprzyjał nie tylko 
słuchaniu muzyki, ale tak-
że spotkaniom i  rozmowom 
z  rodziną, znajomymi, na 
temat ówczesnych majówek, 
zabaw, czy potańcówek w  re-
mizach strażackich. 
 Pan Marek Kamiński z  ka-
peli „Od serca” z  Kawęczyna, 
podkreślał za kulisami, że mu-
zyka ludowa od dziecka w du-
szy mu gra i gdzie tylko może 

tam gra na swym kochanym 
saksofonie, dając upust swojej 
pasji, którą w nim zaszczepił oj-
ciec i dziadek. Muzyka daje mu 
siłę do życia i nadaje mu piękną 
oprawę – dodał p. Marek. 
 To tylko jedna z  wielu opi-
nii, które można było usłyszeć 
od osób, dla których Przegląd 
Tradycyjnych Kapel Weselnych 
Ziemi Dobrzyńskich jest wiel-
kim i potrzebnym świętem.
 Jak podkreśla wójt Andrzej 
Wieczyński – widząc zapał 
i chęci do kultywowania gry na 
„żywych” instrumentach kapel 
biorących udział w  Przeglą-
dzie, muszę stwierdzić, że po-
mysł, który zrodził się w  mo-
jej głowie siedem lat temu był 
trafny, bo muzyka łączy poko-
lenia niezależnie od jej rodzaju 
i wykonania. Osiek nad Wisłą 
jest natomiast największym 
zagłębiem artystów ludowych 
w  Gminie Obrowo. Tu rozwi-
jają swe pasje malarze, rzeź-
biarze, wikliniarze, hafciarki, 

a także muzycy. Dlatego też cie-
szy fakt, że w Osieckiej Kapeli 
Ludowej im. Kamińskich poja-
wiła się „młoda krew” w posta-
ci Kamila Kamińskiego, który 
wraz z  dziadkiem Henrykiem 
Kamińskim, nieżyjącym wuj-
kiem Stanisławem Kamińskim, 
i Ryszardem Cąbrowskim zapi-
suje się na kartach muzycznej 
tradycji rodu Kamińskich – 
dodaje wójt Wieczyński. 
 Tradycją poprzednich lat 
prowadzącym tegoroczny 
Przegląd był Michał Kokot, 
artysta plastyk, fotografik 
i muzyk, który witając zgroma-
dzonych miłośników muzyki 
ludowej przeniósł publiczność 
wraz z   kapelami w  lata 70-te 
ubiegłego stulecia. 
 Publiczność tegorocznego 
Przeglądu bawiła się z następu-
jącymi kapelami:

1. „Piotra z Morgowa”.
2. „Osieckiej Kapeli Ludowej 
im. Kamińskich”.
3. „Argalskich” z Trąbina.

4. Pawła Siekierskiego 
z Dobrzynia nad Wisłą.
5. „Od Serca” z Kawęczyna.
6. „Dolina Drwęcy” z Lubicza.
7. „Benka” z Golubia 
– Dobrzynia.
8. „Sami Swoi” z Rypina.

 Gościnnie wystąpiła Gmin-
na Orkiestra Dęta z Dobrzeje-
wic pod kierownictwem Anny 
Steller oraz Zespół Pieśni Lu-
dowej „Kawęczynianki”. 
 W  przygotowaniu imprezy 
pomagali pracownicy szkoły 
w  Osieku, pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Ob-
rowie i Urzędu Gminy, a  także 
strażacy ochotnicy z  Osieka, 
strażnicy ze straży gminnej 
w Obrowie, sponsorzy i wolon-
tariusze. Wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński serdecznie 
dziękuje za okazaną pomoc.
  

Marzena Słupczewska
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Upamiętnienie 150 - tej rocznicy 
Powstania Styczniowego 

w Gminie Obrowo

W  sobotnie popołu-
dnie 22 czerwca 
2013 r. odbyły się 

uroczystości odsłonięcia i po-
święcenia dwóch tablic upamięt-
niających Powstanie Styczniowe. 
Pierwszą tablicę odsłonięto przed 

kościołem w  Osie-
ku nad Wisłą, a dru-
gą wraz z krzyżem na 
skraju wsi Sąsieczno. 
Teksty tablic przy-
pominają zaangażo-
wanie mieszkańców 
Osieka i  Sąsieczna 
w zryw wolnościo-
wy.  Przywódcami 
zrywu był ks. Anto-
ni Pawłowski pro-
boszcz z Osieka nad 

Wisłą w latach 1863 – 
1807 oraz Dominik Kowalew-
ski właściciel dóbr Sąsieczna 
w  latach 1825 – 1919. Zorga-
nizowali oni m.in. transport 
broni, amunicji i  żywności 
wozami konnymi dla oddzia-
łu partyzanckiego na Ziemi 

Dobrzyńskiej. Ta bohaterska 
akcja sprzed 150 lat zosta-
ła powtórzona w  czerwcowe 
popołudnie w  formie insce-
nizacji przejazdu bryczkami 
i  wozami konnymi z  Osieka 
nad Wisłą do Sąsieczna, gdzie 
zainscenizowano także krót-
kie przedstawienie pt. „Poże-
gnanie Partyzanta”. 
 Imprezę przygotowało 
Osieckie Stowarzyszenie Kul-
tury Ludowej pod kierunkiem 
Michała Kokota i Jerzego Łap-
kiewicza. Patronat nad uro-
czystością objął wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński, 
Gminny Ośrodek Kultury 
w  Obrowie oraz sponsorzy. 
 W  uroczystościach upa-
miętniających wydarzenia 

z  przed 150 lat udział wzięli 
Mirosława Kłosińska – se-
kretarz gminy Obrowo, po-
tomkowie herbu Dołęga Pani 
Aleksandra, Barbara Bobik 
z Kowaleskich z mężem Tade-
uszem i  Zofia Woźniak z Ko-
walewskich z  mężem Jerzym 
autorem książki „Rodem 
z  Osieka”, a  także mieszkań-
cy Osieka n/Wisłą, Sąsieczna 
i okolic. Poświęcenia  pamiąt-
kowych tablic dokonali: ks. 
Andrzej  Prokopowicz pro-
boszcz z Osieka n/Wisłą oraz 
ks. Tadeusz Lewandowski 
proboszcz z Obrowa.  
      

    Marzena Słupczewska
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Święto Plonów w Obrowie 

W  dniu 1 września 
2013 roku na bo-
isku przy Zespo-

le Szkół w  Obrowie, odbyło 
się uroczyste dziękczynienie 
Panu Bogu za zebrane plony. 
Dożynki są nie tylko jed-
nym z  najpiękniejszych tra-
dycji polskiej wsi, ale przede 
wszystkim symbolicznym 
zwieńczeniem trudu i ciężkiej 
pracy, jak i wyjątkowej zarad-
ności i sumienności rolników, 
którzy wpływają na rozwój 
małych miejscowości. 
 Obchody tegorocznego 
Święta Plonów rozpoczęły 
się o godzinie 12:30 od przej-
ścia korowodu dożynkowe-
go sprzed kościoła na teren 
boiska wielofunkcyjnego 
w  Obrowie, które znajduje 
się wśród kompleksu leśnego. 
Przemarsz uczestników doży-
nek prowadził wóz strażacki 
OSP z Osieka nad Wisłą, a za 
nim maszerowali strażacy 
ochotnicy z  całej gminy wraz 
z  Komendantem Gminnym 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Następnie w  korowodzie szła 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z  Dobrzejewic, która wraz 
z  zespołami ludowymi, soł-
tysami i ich rodzinami, a tak-
że zaproszonymi gośćmi i  ks. 
Tadeuszem Lewandowskim, 
prowadzili starostów doży-
nek: Panią Mirosławę Lisińską 
i  Pana Stanisława Ziółkow-
skiego. 
Pani Mirosława Lisińska 
wspólnie z  mężem Pawłem 
oraz 3 córkami prowadzą 
gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni 21 ha położone 
w  Obrowie. Gospodarstwo 
Państwa Lisińskich nastawio-
ne jest głównie na produkcję 
roślinno - zwierzęcą. 
Pan Stanisław Ziółkowski 
wspólnie z  żoną Wiesławą 
prowadzą gospodarstwo rolne 
w Zębówcu o powierzchni 46 
ha, nastawione na hodowlę 

zwierzęco – roślinną. Państwo 
Ziółkowscy wychowali jedną 
córkę i pięcioro synów. 
 Po przejściu korowodu 
dożynkowego rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta cele-
browana przez ks. Tadeusza 
Lewandowskiego, obecni byli 
też księża z  sąsiednich parafii 
jak i  zaproszeni goście. W  li-
turgii uczestniczyli również 
wójt, sekretarz, radni, sołtysi 
i dyrektorzy szkół, a porządku 
i  bezpieczeństwa wszystkich 
przybyłych strzegli policjanci 
oraz  strażnicy gminni, a tak-
że strażacy ochotnicy z terenu 
Gminy Obrowo. 
Po uroczystej homilii głos za-
brali m. in.: wójt gminy - An-
drzej Wieczyński, Starosta Po-
wiatu Toruńskiego – Mirosław 
Graczyk oraz radny Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Po-
morskiego - Przemysław Przy-
bylski.
 Podczas uroczystości Świę-
ta Plonów, na ręce sołtysów, 
wójt Andrzej Wieczyński zło-
żył podziękowania dla wszyst-
kich rolników za ich trud 
i mozół ciężkiej pracy na roli, 
a  także za przygotowanie 
wieńców i chlebów na uroczy-
stość dożynkową. Starostowie 
Dożynek, jako przedstawiciele 
rolników, w  ramach wdzięcz-
ności za przygotowaną uro-
czystość wręczyli wójtowi 
Andrzejowi Wieczyńskiemu 
podziękowania i kwiaty.
 W dalszej części uroczysto-
ści wójt wręczył nagrodę tre-
nerowi A&W  Team Obrowo 
Andrzejowi Maciusiewiczowi 
oraz Jakubowi Dąbrowskie-
mu, zdobywcy I miejsca 
w  Pucharze Świata w  Szeged 
(Węgry) w formule Light kon-
takt i  Kick Ligot, a  także Mi-
strza Polski w  kategorii: Full 
Kontakt, Light Kontakt, Low 
Kick. Jakub Dąbrowski został 
powołany do Kadry Narodo-
wej Polski Juniorów i we wrze-

śniu br. będzie reprezentował 
Polskę i gminę Obrowo w Mi-
strzostwach Europy, które od-

będą się w Krynicy Zdroju.
 Nagrodzeni zostali także 
laureaci konkursu „Piękna 
Zagroda 2013” oraz zwycięscy 
rozstrzygniętego w  czasie do-
żynek gminnych turnieju piłki 
plażowej.
 Kolejnym etapem uroczy-
stości były występy dzieci 
i  młodzieży ze szkół z  terenu 
Gminy Obrowo, przedszkola-
ków z  Obrowa i  Skrzypkowa, 
a  także Zespołu Instrumen-
talno Wokalnego kierowanego 
przez Grzegorza Filuta. 
 Gwiazdami tegorocznych 
dożynek były zespoły: „Mi-
ster Dex”, „Wędrowne Gitary” 
i „Buenos Amigos”. Na scenie 
zaprezentowali się także arty-
ści z  gminy Obrowo: Zespół 
Pieśni Ludowej „Kawęczy-
nianki”, Pan Ryszard Cąbrow-
ski z  Osieckiej Kapeli Ludo-
wej im. Kamińskich, a  także 
uczestnicy projektu unijnego 

„Dłużej żyjemy, bo więzi bu-
dujemy”.
 Dla uczestników Święta 

Plonów zostały przewidziane 
liczne atrakcje. Nie zabrakło 
darmowych kiełbasek z  gril-
la, grochówki oraz pysznych 
ciast, cukierków i  jogurtów. 
Najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy z wielką radością bawi-
li się na karuzelach,  zjeżdżal-
niach i  trampolinach, które 
zostały sprowadzone specjal-
nie dla nich. 
 W  przygotowaniu doży-
nek gminnych pomagali pra-
cownicy szkoły w  Obrowie, 
pracownicy Urzędu Gminy, 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie, strażacy ochotni-
cy, strażnicy gminni, a  także 
liczni sponsorzy i wolontariu-
sze, na których ręce wójt An-
drzej Wieczyński składa ser-
deczne podziękowania.
 Zapraszamy wszystkich już 
za rok na Dożynki gminne 
w Głogowie.

  Marzena Słupczewska
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Trwa V edycja projektu systemowego pn. „Bezrobocie – To Nie Dla 
Nas”, realizowanego przez GOPS w Obrowie, w ramach Priorytetu 
VII Promocja integracji społecznej. 
 W zajęciach aktualnie bierze udział 34 osobowa grupa. 10 ko-
biet bierze udział w praktykach gastronomiczno - hotelarskich, 3 
mężczyzn odbywa praktyki w zawodzie płytkarz, brukarz. Grupa 
21 osób uczestniczy w Klubie Integracji Społecznej, w tym 8 osób 
w Programie Aktywności Lokalnej. 
 W  ramach projektu, pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Obrowie zorganizowali działania środowiskowe takie jak: ogni-
sko z  pieczeniem kiełbasy, zawody sportowe, które odbyły się 
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą oraz 
wyjazd do teatru „Baj Pomorski w Toruniu na przedstawienie „CA-
LINECZKA”.
W zajęciach wzięli udział rodzice wraz z dziećmi, które były szcze-
gólnie zadowolone ze wspólnego spędzania wolnego czasu. 

 W roku 2014 zaplanowano kontynuację projektu systemowego  
pn. ”Bezrobocie -To Nie Dla Nas”. Celem głównym projektu jest: 
integracja społeczna, zawodowa i edukacyjna dla 46 osób z terenu 
Gminy Obrowo, w tym osób niepełnosprawnych i w wieku 15-30 
lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z po-
mocy społecznej poprzez objęcie kompleksowym wsparciem w ra-
mach Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. 

Uczestnicy projektu zostaną objęci następującymi 
formami wsparcia:

-reintegracja zawodowa poprzez teoretyczną i  praktyczną naukę 
(grupy zawodowe zostaną utworzone w  profesjach wskazanych 

przez doradcę zawodowego z uwzględnieniem in-
dywidualnych predyspozycji zawodowych uczest-
ników) w tym wypłatę świadczenia integracyjnego,
-trening interpersonalny, warsztaty aktywnego po-
ruszania się na rynku pracy, zajęcia integracyjne, 
warsztaty doradztwa zawodowego, poradnictwo 
indywidualne w zakresie doradztwa indywidual-
nego, warsztaty z zakresu kompetencji życiowych, 
szkolenia zawodowe, staże w  ramach przepisów 
o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku 
pracy wraz z  wypłatą stypendium stażowego.  
 Dodatkowo uczestnicy w  ramach projektu będą 
mieli zapewnione materiały szkoleniowe niezbęd-
ne do realizacji zadania, odzież ochronną, bada-
nia lekarskie, środki bhp, szkolenie z zakresu bhp, 
1 posiłek dziennie, ubezpieczenie od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, alternatywną formę 
spędzania czasu wolnego) oraz objęciem działa-
niami środowiskowymi. 

Udział w projekcie jest bezpłatny a liczba 
miejsc ograniczona.

 W związku z planowaną kolejną edycją projektu systemowego 
pn. ”Bezrobocie – To Nie Dla Nas” w roku 2014, zostały przepro-
wadzone konsultacje społeczne.
 Przedmiotem konsultacji społecznych była diagnoza potrzeb 
i założeń projektu systemowego pn.”Bezrobocie -To Nie Dla Nas” 
w 2014 r. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 Konsultacje społeczne przeprowadzono w dniach 30.08.2013 r. 
- 12.09.2013 r.  Mieszkańcy mogli przekazać swoje opinie, uwagi, 
wnioski na specjalnie przygotowanym w tym celu formularzu kon-
sultacji społecznych poprzez przesłanie drogą mailową na adres: 
gops_obrowo@poczta.onet.pl lub do siedziby Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
w Obrowie.
    W trakcie konsultacji społecznych nie wpłynął żaden formularz 
konsultacji społecznych do siedziby GOPS w Obrowie ani na adres 
poczty elektronicznej  w sprawie uwag, opinii czy propozycji. 
                        

     Aleksandra Zdrojewska

„Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Uchwycić ulotne piękno świata

 W dniach od 19 lipca do 31 sierpnia 2013 r. w galerii „U Chi-
pina”, która mieści się  w  siedzibie  Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie, odbyła się wystawa malarstwa Janiny Cymer – Palusz-
kiewicz, mieszkanki Sąsieczna.
 Prace naszej malarki podzielić można na dwie podstawowe gru-
py: pejzaże i martwe natury. Co ciekawe – tematyka obrazów istot-
nie wpływa zarówno na dobór techniki, jak i na stylizację obrazów. 
Jednak zawsze jej prace przypominają o niepowtarzalności chwili 
i ulotności piękna otaczającego świata.
 „Prezentowane na wystawie pejzaże ukazywały niezwykłą 
umiejętność spoglądania na świat oczami impresjonistów. Podob-
nie jak oni, autorka potrafi uchwycić niepowtarzalny nastrój chwili 
i dynamikę otaczającej rzeczywistości – najczęściej przyrody. 
 Cechą wyróżniającą całe malarstwo Janiny Cymer-Paluszkie-
wicz jest odwaga tworzenia nieoczywistych zestawień kolorystycz-
nych, jednak właśnie w twórczości pejzażowej ta umiejętność zo-
staje w pełni rozwinięta, dzięki czemu prace mogą być traktowane 
jak zapis niepowtarzalnej chwili. Jest to o tyle istotne, że każdą porę 
dnia cechuje specyficzna gama barwna, którą nie zawsze udaje się 
oddać w  pełni. Janina Cymer-Paluszkiewicz potrafi uchwycić te 
subtelne niuanse barwne i przełożyć na język malarski. 
 Drugą grupę prezentowanych na wystawie prac stanowi-
ły martwe natury – kompozycje kwiatów. W  przeciwieństwie do 
dynamicznych pejzaży, te obrazy są niezwykle subtelne, metafo-
rycznie mówiąc „wyciszone” i – co bardzo ważne – wszystkie są

kompozycjami zamkniętymi, dzięki czemu ich forma jest statyczna 
i kontemplacyjna. Kompozycje kwiatowe dominuje kolor. Różno-
rodność barw natury jest wiernie oddana. Kolory budują napięcie 
i intrygują, ale zawsze – nawet te jaskrawe – tworzą relaksującą aurę, 
która sprzyja wyciszeniu i zadumie nad ulotnością rzeczywistości, 
takimi słowy podsumował wystawę malarstwa Kamil Hoffmann.
 Sama autorka prac mówi o sobie tak: „jestem emerytowaną na-
uczycielką. Pewnego dnia stwierdziłam, że zostało mi trochę farb 
po robieniu dekoracji, więc sobie coś namaluję. I tak to się zaczęło.
Okazało się, że to nie te farby, nie ten papier i w ogóle. No, ale obej-
rzeli moje malunki przyjaciele, znajomi i pozbyłam się ich.
 Każdy pomysł na obrazek jest dla mnie jak „bycie przy nadziei” 
– po kościach się nie rozejdzie. Staram się więc, by to moje dziecię 
było w miarę udane. Kupiłam odpowiedni papier, farby, utrwalacz 
i co tam jeszcze… Odbyłam konsultacje u przyjaciół po sztukach. 
Maluję kopie dzieł znanych malarzy, zdjęć, czasami z natury 
(jak nie gryzą komary i  meszki). Myślę, myślę, przyglądam się, 
przyglądam i zaczynam „narodziny”.

Nina Cymer – Paluszkiewicz

„Mostek”

 Na otwarciu wystawy nie mogło zabraknąć rodziny pani Jan-
iny, przyjaciół i  znajomych, a  także mieszkańców miejscowości 
Sąsieczno i  zaproszonych gości. Wszyscy na czele z  wójtem An-
drzejem Wieczyńskim i sekretarz Mirosławą Kłosińską podziwiali 
prace i gratulowali artystce talentu, życząc jednocześnie dalszych 
sukcesów.

Rozpoczęła się rozbudowa budynku OSP w Kawęczynie.Wyremontowano świetlicę wiejską w Łążynku.
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 W sobotę 24 sierpnia 2013 r. w miejscowości Zawały odbyło się uro-
czyste otwarcie boisk do piłki nożnej i siatkowej. W uroczystości udział 
wzięli: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, sekretarz gminy i radna 
powiatowa - Mirosława Kłosińska, ks. kanonik Kazimierz Kwiatkowski, 
a  także zaproszeni goście, którzy również przyczynili się do realizacji 

tego przedsięwzięcia. 
 Ksiądz kanonik Kazimierz Kwiatkowski poświęcił boisko i  wraz 
z wójtem Andrzejem Wieczyńskim,   a także panią sołtys wsi Zawały - 
Alicją Tarkowską uroczyście otworzyli obiekt, przecinając wstęgę.
 Dzięki determinacji i życzliwości władz Gminy Obrowo, strażaków 
ochotników, sponsorów oraz ludzi dobrej woli, udało się przekazać do 
użytkowania dwa boiska, które będą służyć przede wszystkim rozwojowi 
fizycznemu dzieci i młodzieży, zachęcając również do aktywnego wypo-
czynku całe rodziny.
 Budowa boisk do piłki siatkowej i do piłki nożnej z trawy naturalnej 
było ogromnym wyzwaniem dla pani sołtys, ale i dla zaangażowanych 
w to wydarzenie mieszkańców Zawał i okolic. 
Podczas uroczystości odbyły się dwa mecze, w których gościnnie brał 
udział klub sportowy Wisła Osiek, natomiast w piłkę siatkową zagrali stra-
żacy kontra zaproszone osoby. Sędzią spotkania był pan Leszek Juraszek. 
 Oprócz fizycznych zmagań można było również skosztować gro-
chówki, kaszankę z grilla i spróbować pysznego tortu w kształcie boiska 
z piekarni Państwa Rumińskich z Głogowa. 
 Rada sołecka na czele z panią sołtys Alicją Tarkowską składa na ręce 
wszystkich osób, które pomogły w realizacji tego ważnego dla miesz-
kańców Zawał przedsięwzięcia, a zwłaszcza dla wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego, serdeczne podziękowania. „Czasem wdzięczność trudno 
jest ubrać w słowa, wtedy proste – DZIĘKUJĘ – zawiera wszystko co 
chcemy wyrazić”.

Boisko w Zawałach

90 Lat Szkoły w Obrowie
 W tym roku przypada 90 rocznica istnienia szkoły w Obrowie. Z tej 
okazji warto przypomnieć sylwetkę pierwszego kierownika szkoły, 
społecznika, inicjatora budowy obiektu szkolnego w latach 30-stych 
XX w p. Kazimierza Kubackiego.

 Kazimierz Roman Kubacki - pierwszy kierownik szkoły powszech-
nej w Obrowie. Urodził się 
14 czerwca 1904 roku w przysiółku Kawęczyn-
-Struga w odległości zaledwie ok. 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 zawodzie nauczyciela, złożył przysięgę przed 
Inspektorem Szkolnym w Kikole i przejął obo-
wiązki nauczyciela, tworzącej się właśnie 2-kla-
sowej szkole w  Obrowie. Pracował tutaj, jako 
nauczyciel i być może, jako kierownik szkoły, 
najprawdopodobniej do 1928 roku. Następnie 
został służbowo przeniesiony do podobnej 
dwuklasowej szkoły publicznej w  pobliskim 
Osieku nad Wisłą. Powrócił na posadę nauczy-
ciela do szkoły w Obrowie w roku 1933. Począt-
kowo kierownik Kubacki zamieszkał z  żoną 
i dwójką małych dzieci w wynajętym mieszka-
niu w p. Popławskich w Zębówcu. Później wynajął mieszkanie w Ob-
rowie u p. Gerc w pobliżu miejsca, gdzie miał powstać pierwszy w hi-
storii miejscowości budynek szkolny. 
Kazimierz Kubacki przepracował okres 6 lat, czyli do 1939 roku, jako 
nauczyciel a potem, jako kierownik szkoły, a także jako aktywny spo-
łecznik wiejski. Wielką wagę przywiązywał do dobrego wychowania 

uczniów. Pomocą w tej pracy służyło mu doskonale zorganizowane 
w  drugiej połowie lat 30-stych szkolne harcerstwo. Kubacki zna-
ny był ze swoich głębokich patriotycznych przekonań. Był inicjato-
rem budowy najstarszego budynku szkolnego, obecnie siedziby Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II. Zabiegał o  zgodę na budowę szkoły 
w organach administracyjnych. Organizował miejscową ludność do 
ofiarnej pomocy na rzecz budowy szkoły. M.in. to za jego namową 
miejscowi rolnicy wykonali nieodpłatnie wszystkie niefachowe prace 

budowlane, transportowe i  inne, ofiarowu-
jąc na budowę część materiałów pomocni-
czych, a przede wszystkim dając swoją pracę 
i zaangażowanie. Od początku do końca inwe-
stycji, wokół kierownika Kubackiego skupiło 
się liczne grono ludzi zarażonych społeczną 
działalnością i pracą. Po zakończeniu budowy 
szkoły w 1938 roku został odznaczony przez 
Kuratora Pomorskiego Okręgu Szkolnego, 
Brązowym Medalem za Długoletnią Służ-
bę. Po wybuchu wojny w  połowie września 
1939 roku, został podobnie jak wielu innych 
nauczycieli z  powiatu lipnowskiego, aresz-
towany przez hitlerowców. Przeszedł mę-
czeńską drogę przez obozy koncentracyjne: 
Hohehbruch, Dachau i Mauthausen - Gusen. 
W  tym ostatnim obozie poniósł męczeńską 
śmierć  22 stycznia 1941 roku. Urna z  pro-
chami  kierownika Kubackiego, spoczywa na 
cmentarzu parafialnym w pobliskim Łążynie, 
w rodzinnej mogile p. Kubackich. Opieką nad 

miejscem pochówku kierownika szkoły p. Kubackiego sprawują, tak-
że uczniowie z Zespołu Szkół w Obrowie.

 Artur Affelt

Tekst jest  fragmentem  przygotowywanej do publikacji  monografii 
szkoły w Obrowie.



KURIER OBROWA13

SP Dobrzejewice: 
ROK SZKOLNY 2013/2014 

UWAŻAMY ZA OTWARTY!
 Dopiero skończyły się wakacje, a  my już pracujemy pełną 
parą. Lekcje, wycieczki, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
koła zainteresowań, zajęcia świetlicowe… no, ale po kolei.
 Dzień rozpoczęcia roku szkolnego był iście jesienny, deszczo-
wy. Mimo to, pani dyrektor Renata Nowakowska gorąco powi-
tała nas w murach szkoły. Wielu rodziców przybyło ze swoimi 
najmłodszymi pociechami, aby po raz pierwszy oddać je pod 
nasze skrzydła. A maluchów w tym roku mamy bardzo dużo, bo 
aż trzy oddziały zerowe. 
 Od września 2013 roku do użytku została oddana nowa świe-
tlica szkolna, którą sukcesywnie staramy się zagospodarować 
tak, aby niczego nie brakowało naszym uczniom   (a nie jest to 
łatwe, zważywszy na dużą liczbę uczęszczających do niej dzieci). 
Świetlica szkolna jest otwarta od poniedziałku do piątku, w go-
dzinach 7.00 – 17.10. 
 Wrzesień jeszcze się nie skończył, ale nauka nabrała już tem-
pa. Uczniowie potrzebujący pomocy w  nauce uczęszczają na 
liczne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Prężnie działają też 
koła zainteresowań, które cieszą się dużą popularnością.
 Ale nie samą nauką żyjemy! 16 września klasy czwarte były 
na festynie archeologicznym w Biskupinie, gdzie poznały smak 
życia we wczesnym Średniowieczu. Uczniowie mieli okazję 
usłyszeć muzykę charakterystyczną dla tego okresu, obejrzeć 
wystrój chat i ubiór ówczesnych ludzi. Można było także zoba-
czyć pracę mincerzy, tkaczek, garbarzy i  innych. Pełni wrażeń 
wszyscy wrócili do domu z uśmiechami na twarzy.

W piątek 20 września nasza szkoła dzielnie sprzątała świat. Jak 
co roku uświadomiło to uczniom, jak bardzo jesteśmy odpowie-
dzialni za stan, w jakim znajduje się nasza Matka Ziemia.
Na przyszłe miesiące zaplanowaliśmy już udział w licznych ak-
cjach charytatywnych i konkursach, w których nasi uczniowie 
chętnie się wykażą. A my trzymamy kciuki!
 
  K. Rogalska

Teatr pod strzechą

 24 czerwca 2013 r. na scenie w świetlicy wiejskiej w Obrowie 
gościła Osiecka Grupa Teatralna pod kierunkiem Eweliny My-
tlewskiej. Osieccy aktorzy zaprezentowali sztukę Jana Brzechwy pt. 
„Kopciuszek”. Grę aktorów podziwiały  i oklaskiwały dzieci z Ma-
łego Przedszkola w  Obrowie oraz uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Obrowie. Poszczególne role zagrali zdolni aktorzy – amatorzy:

Kopciuszek  - Ewelina  Mytlewska             
Sąsiadka  - Jadwiga Wieczyńska
Haneczka – Marlena Rumińska
Kasieńka – Patrycja Bezrudczyk

Macocha – Magda Nocny
Książe/ kostiumy – Renata Kwiatkowska

Ochmistrz -  Lech Doroch
Narrator/ Herold – Michał Kokot

Konik – Monika Kwiatkowska
Sufler – Ania Kwiatkowska

 Osieccy artyści mogą się pochwalić nie jednym przedstawie-
niem teatralnym. Dwa lata temu z wielkim entuzjazmem przyjęci 
zostali przez mieszkańców Osieka nad Wisłą i okolic, w Bożonaro-
dzeniowych jasełkach a rok później w sztuce pt. Królewna Śnieżka”.
 Życzymy wielu niepowtarzalnych ról, zapału teatralnego i ra-
dosnych chwil.

Igrzyska
- gimnazjada

 21 września 2013 roku 
w  Osieku nad Wisłą 74 
uczniów ze szkół podstawo-
wych i  gimnazjów gminy 
Obrowo startowało w  igrzy-
skach sportowych i  gimnazja-
dzie w indywidualnych biegach 
przełajowych.
 Zawody zorganizowała Pani 
Sławomira Cedro z  Zespołu 
Szkół w  Osieku n/W. i  Urząd 
Gminy w Obrowie.
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 W  dniach 4-5 września 2013 r. na terenie Powiatu Toruń-
skiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Kobra 2013”.
Tematem ćwiczeń było Współdziałanie Administracji Samorządowej 
z Organami Wojskowymi w Stanach Nadzwyczajnych i w Czasie Wojny.
Celem ćwiczeń na szczeblu gminy był praktyczny przebieg Akcji Ku-
rierskiej,  funkcjonowanie stałego Dyżuru Wójta, a  także działania 
Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego oraz współdziałanie 
z jednostkami ratowniczymi i sprawdzenie poprawności systemu obie-
gu informacji w sytuacjach kryzysowych.
 Kierownictwo nad ćwiczeniami w gminie Obrowo objął wójt An-

drzej Wieczyński przy udziale powołanych służb gminnych.
 Uroczyste podsumowanie ćwiczeń „Kobra 2013” odbyło się w dniu 
12 września 2013 r. w  Mierzynku gm. Lubicz. W  spotkaniu wzięli 
udział: starosta toruński, wójtowie gmin, pracownicy ds. OC, przedsta-
wiciel z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego 
w Bydgoszczy, szef Wojskowej Komendy Uzupełnień w Toruniu, Ko-
mendant Miejski Policji w Toruniu i Komendant Państwowej Straży 
Pożarnej w Toruniu.         

 Marzena Słupczewska

„Kobra 2013”

Podsumowanie ćwiczeń Kobra 2013 w Mierzynku gm. Lubicz. Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego.

Pokaz akcji ratowniczej w Makowiskach gm. Czernikowo.
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Kończy się realizacja 
I etapu inwestycji dofinansowanych 

ze środków unijnych

 Zbliżają się do końca, roboty 
budowlane I  etapu, obejmują-
ce wymianę pokrycia dacho-
wego na dworku szlacheckim 
w  Obrowie. Zakończenie inwe-
stycji planowane jest na dzień 
30.09.2014 r. i  obejmie jeszcze 
wykonanie elewacji budynku. 
Całkowity koszt operacji wynie-
sie 341.300,00 zł brutto, a  war-
tość dofinansowania ze środków 
unijnych wyniesie 75% kosztów 
kwalifikowanych.
Celem operacji jest zachowanie 
dziedzictwa kulturowego oraz 
poprawa walorów estetycznych 
dworku szlacheckiego, siedziby 

Urzędu Gminy w Obrowie.
 W  dniu 27 września 2013 r. 
odebrano roboty montażowe na 
placach zabaw. W  pierwszym 
etapie wykonano budowę placu 
zabaw w miejscowości Głogowo 
oraz w miejscowości Brzozówka 
przy ul. Szkolnej 8. W etapie II tj. 
do 30.04.2014 r. zostanie pobu-
dowany plac zabaw w  miejsco-
wości Brzozówka przy ul. Leśnej. 
Całkowity  koszt operacji wynie-
sie 131.414,92 zł brutto, a środki 
unijne stanowić będą 75% kosz-
tów kwalifikowanych.
 Trwają też prace budowlane na 
boisku wielofunkcyjnym w Brzo-

zówce. Całkowity  koszt operacji 
wyniesie 399.516,80 zł brutto, 
a  środki unijne stanowić będą 
75% kosztów kwalifikowanych.
Zakres rzeczowy pierwszego 
etapu inwestycji obejmuje robo-
ty ziemne, boisko do piłki nożnej 
z nawierzchni ze sztucznej trawy 
oraz siedziska. Termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji prze-
widziany jest na 30.09.2013 r. 
Etap II inwestycji obejmie chod-
niki, oświetlenie boiska oraz 
budowę grilla, a  jego realizacja 
zakończy się do 30.09.2014 r.
 Na dzień 30 września 2013 
r. zaplanowano odbiór robót 

budowlanych I  etapu na re-
montowanym i  docieplonym 
budynku świetlicy wiejskiej 
w  Stajenczynkach. Całkowity  
koszt operacji wyniesie 99.500 
zł brutto, a środki unijne stano-
wić będą 75% kosztów kwalifi-
kowanych.
Etap I  prac objął remonty roz-
biórkowe, remont dachu, wymia-
nę stolarki okiennej i  drzwiowej 
oraz docieplenie budynku. Etap 
II obejmie prace remontowe 
wewnątrz budynku oraz ogrze-
wanie. Prace na obiekcie zakoń-
czą się do 30.09.2014 r.

Remont i docieplenie świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach.

Remont dachu na dworku szlacheckim w Obrowie.

Boisko w Brzozówce.Plac zabaw w Brzozówce ul. Szkolna.

Plac zabaw w Głogowie.
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 W dniach 14-21 września w Krynicy Zdrój odbyły się Mistrzo-
stwa Europy w Kickboxingu. W zawodach organizowanych przez 
federację WAKO brało udział ok. 1600 zawodników z 35 krajów. 
Nasz region reprezentował zawodnik A&W  Team Obrowo Ja-
kub Dąbrowski reprezentant  Kadry Narodowej. Zawodnik ten 
zdobył dwa srebrne medale oraz dwa tytuły vice mistrza Europy. 
Kuba startował w  formułach Kick Light oraz Light Contact (+94 
kg). W walkach półfinałowych zawodnik pokonał reprezentantów 
Hiszpanii (3:0) oraz Turcji (3:0). W walkach finałowych zawodnik 
przegrał z  reprezentantami Węgier (dyskwalifikacja), oraz Chor-
wacji ( kontuzja wynikająca z pierwszej walki finałowej). 

Dwa srebrne medale na Mistrzostwach Europy 
 Juniorów w Kickboxingu         

 W dniu 27 września 2013 r. Rada Gminy w Obrowie podjęła uchwałę o założeniu Spółdzielni Socjalnej „LUBICZANKA”, z siedzibą 
w Lubiczu. Członkami założycielskimi spółdzielni są: Gmina Lubicz i Gmina Obrowo, a terenem jej działalności jest obszar Rzeczpospo-
litej Polskiej oraz zagranica. Głównymi celami spółdzielni są:
1) przywrócenie na rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa 
w oparciu o osobistą pracę członków oraz umożliwienie osobom pozostającym bez pracy i niepełnosprawnym aktywizacji zawodowej,
2) prowadzenie działalności edukacyjno-kulturowej, docelowo w formie szkoleń, kursów, warsztatów, a także w zakresie zasad prowa-
dzenia działalności gospodarczej,
3) realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna. 
Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” będzie więc podejmować działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u jej członków bę-
dących osobami fizycznymi, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, 
zamieszkania lub pobytu. 
Dla realizacji powyższych celów Spółdzielnia będzie prowadziła działalność w zakresie: produkcji, usług i handlu, a także działalność 
społeczną, sportowo-turystyczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowisk lokalnych. Ponadto będzie pro-
wadziła działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolon-
tariacie. 
Cele statutowe będą realizowane za pomocom pozyskanych środków finansowych z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych. 
 Szczegółowe informacje dotyczące założonej Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka” zawiera statut, będący załącznikiem do uchwały za-
mieszczonej na stronie www. bip.obrowo.pl.       

                Marzena Słupczewska

Gmina Obrowo współtworzy Spółdzielnię Socjalną „LUBICZANKA”

Turniej piłki nożnej seniorów
 25 sierpnia 2013 roku na boisku w Skrzypkowie rozegrano gminny 
turniej piłki nożnej seniorów. 
 W imprezie sportowej towarzyszącej dożynkom gminnym zwycię-
żyła drużyna z Głogowa przed Skrzypkowem i Obrowem.

Turniej Orlika w Dobrzejewicach
 Tegoroczne eliminacje gminne Turnieju Orlika odbyły się w Do-
brzejewicach w dwóch terminach: 7 września rywalizowały dziewczę-
ta, a 14 września – chłopcy. 
 W kategorii dziewcząt starszych (klasy pierwsze gimnazjum i szóste 
szkół podstawowych) zwyciężyła drużyna Gimnazjum z Dobrzejewic, 
natomiast wśród dziewcząt młodszych (klasy piąte i  młodsze szkół 
podstawowych) - drużyna UKS Jordan Obrowo.
Zawody chłopców ze względu na deszczową pogodę rozegrano na hali. 
Podobnie jak u  dziewcząt tryumfowali chłopcy starsi z  Gimnazjum 
w Dobrzejewicach, a chłopcy młodsi z UKS Jordan Obrowo.
Współzawodnictwo przeprowadził Pan Bartłomiej Figurski instruktor 
na boisku Orlika w Dobrzejewicach Urząd Gminy w Obrowie zapewni 
dowóz zwycięskim drużynom na eliminacje powiatowe rozgrywane 
w Złejwsi Małej. 


