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 W dniu 14 czerwca rozstrzygnięto przetarg na wywóz i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych z  posesji zamieszkałych i  nie-
zamieszkałych z  terenu gminy Obrowo. Jedyną ofertę w  postępo-
waniu złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z  o.o. 
z Torunia. 18 czerwca podpisano z wybraną firmą dwuletnią umowę 
na kwotę 129.500 zł miesięcznie, czyli łącznie ponad 3 mln. 100 tys. zł. 
 Koszt niebagatelny, ale przez najbliższe dwa lata, cena nie ulegnie 
zmianie, a nigdy nie wiadomo, w jakich realiach przyjdzie nam żyć za 
pół roku, rok itd. – podkreśla wójt gminy Andrzej Wieczyński. Zde-
cydowałem się na dwuletnią umowę, co chociaż wpłynęło na wydłu-
żoną procedurę przetargową, powyżej progów unijnych i 45 dniowy 
okres ogłoszenia, to po okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy, 
będziemy w stanie określić wielkość odpadów w gminie, ich tenden-
cje,  a  także precyzyjnie, a nie szacunkowo, jak teraz, określić koszt 
wywozu poszczególnych odpadów z  posesji zamieszkałych i  nieza-
mieszkałych – dodaje wójt.
 Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selek-
tywny, stawka za gospodarowanie odpadami wynosi:
1) od 1 do 3 osób – 10 zł od osoby,
2) od 4 do 6 osób – 40 zł,
3) powyżej 6 osób – 45 zł.
 Za niesegregowane odpady komunalne stawka wynosi 20 zł od 
osoby zamieszkującej daną nieruchomość.      
 Częstotliwość wywozu odpadów z terenu gminy Obrowo określono 

następująco:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 2 razy w miesiącu,
2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, zbierane jako tzw. odpady su-
che – raz w miesiącu,
3)  szkło - raz w miesiącu,
4) ulegające biodegradacji i zielone, (jako bioodpady) z wyłączeniem 
nieruchomości wyposażonych w  kompostowniki, w  okresie od 1 
kwietnia do 30 września – 2 razy w miesiącu, od 1 października do 31 
marca – raz w miesiącu. 
Uwaga: Bioodpady będą zbierane na terenie sołectw Brzozówka, Gło-
gowo, Szembekowo, Obrowo, Osiek nad Wisłą, Silno, Zawały w zabu-
dowie zwartej, w innych przypadkach bioodpady należy dostarczyć do 
PSZOK w Dobrzejewicach.
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dwa razy w roku;
Odbiór odpadów komunalnych będzie następował w wyznaczone dla 
poszczególnych sołectw dni robocze między godziną 600 a 1800, wg 
stałego harmonogramu. W sytuacji, gdy dzień wywozu jest ustawowo 
dniem wolnym od pracy (święto), wywóz odpadów nastąpi w pierw-
szym dniu roboczym po dniu wolnym, lub odbiór przesunie się o je-
den dzień.
Odbiór odpadów segregowanych (odpady suche i  szkło) będzie na-
stępował w soboty między godziną 6:00 a 18:00. Odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, mogą być również przekazywane przez 
właścicieli nieruchomości bezpłatnie w  określonych ilościach, do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), czyli 
na teren oczyszczalni ścieków w Dobrzejewicach.
 Wywóz odpadów wielkogabarytowych będzie realizowany dwu-
krotnie w  ciągu roku kalendarzowego. Pierwszy wywóz odbędzie 
się w  okresie kwiecień/maj drugi wywóz w  okresie wrzesień/paź-
dziernik. MPO do 1 lipca dostarczy każdemu mieszkańcowi, który 
złożył deklarację do Urzędu Gminy w  Obrowie (kto jeszcze takiej 
deklaracji nie złożył, zobowiązany jest to uczynić jak najszybciej) 
worki i  pojemniki (bezpłatnie), a  także szczegółowy harmonogram 
wywozu wraz z  ulotką, jak prawidłowo należy segregować śmieci.

 Daria Tonta
                                                                    Marzena Słupczewska 

MPO zajmie się wywozem śmieci z terenu gminy Obrowo

 W dniu 7 czerwca 2013 r. 15 radnych Rady 
Gminy w  Obrowie jednomyślnie przyjęli 
uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gmi-
ny absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu za 2012 r. 
Po głosowaniu zabrzmiały zasłużone okla-
ski. Przewodniczący Rady Krzysztof Michal-
ski  wręczył wójtowi kwiaty i udzielił głosu.
Wójt Andrzej Wieczyński krótko podsumo-

wał ubiegły, niełatwy dla samorządów rok, ze względu na prawne roz-
wiązania naszych Ministrów i podkreślił, że Gmina Obrowo co roku 
inwestuje niemałe pieniądze, co wpływa na rozwój i  dobrą pozycję 

samorządu w  powiecie, województwie, a  nawet kraju. Nie udało się 
wszystkiego wykonać, ale najważniejsze inwestycje są zrealizowane, 
albo w trakcie realizacji. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dobra wola 
całej rady, która bardzo często po dyskusjach ustalała wspólnie wy-
pracowane rozwiązania, co cieszy i to Wam koleżanki i koledzy radni 
należy się podziękowanie, a  także pani Skarbnik Joannie Faleńskiej, 
która trzyma rękę na pulsie budżetu – dodał wójt Wieczyński na ko-
niec swego wystąpienia. 
Rok 2013 w Gminie Obrowo zapowiada się równie interesujący pod 
względem inwestycji, co rok ubiegły. Miejmy nadzieję, że założenia 
budżetowe i założenia inwestycyjne będą mogły być w pełni zrealizo-
wane dla dobra i rozwoju Naszej Małej Ojczyzny.   

Absolutorium dla wójta
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 W słoneczne południe 10 czerw-
ca 2013 roku w Gimnazjum w Do-
brzejewicach odbyło się posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu 
Toruńskiego. W posiedzeniu wzię-
li udział m. in. Prezydent Torunia 
Michał Zalewski, Sekretarz Powiatu 
Toruńskiego Czesław Makowski, 
Komendant Komisariatu Policji 
w  Lubiczu nadkom. mgr Irene-
usz Lewandowski, Nadleśniczy 
z  Nadleśnictwa Dobrzejewice mgr 
inż. Paweł Nas, Dyrektor Powia-
towego Zarządu Dróg Henryk 
Dygasiewicz, a  także przedsta-
wiciele gmin z  terenu powiatu.
 Mirosława Kłosińska – sekre-
tarz gminy Obrowo i  Janusz Le-
wandowski – Komendant Gminny 
OSP i inspektor ds. obrony cywilnej, 
zarządzania kryzysowego i  ppoż. 
w  Urzędzie Gminy Obrowo, jako 
gospodarze posiedzenia zaprezen-

towali stan bezpieczeństwa, po-
rządku publicznego, zabezpieczenia 
ppoż., a także funkcjonowanie sys-
temu ratownictwa na przykładzie 
Gminy Obrowo. Przedstawiciele 
powiatu przedstawili natomiast stan 
bezpieczeństwa i porządku w całym 
powiecie toruńskim z  uwzględ-
nieniem zagrożeń, na które należy 
zwrócić w  każdej gminie powiatu, 
a  także w  mieście i  gminie Toruń 
szczególną uwagę. Część meryto-
ryczną posiedzenia zakończono 
informacją o  stanie przygotowań 
kąpielisk do sezonu letniego 2013. 
 W gminie Obrowo, jak w latach 
ubiegłych bezpieczeństwa kąpią-
cych się nad jeziorem w Osieku nad 
Wisłą będą strzegli dwaj ratownicy 
zatrudnieni przez Urząd Gminy 
w Obrowie. Sezon letni 2013 rozpo-
czynamy od 1 lipca, a zakończymy 
31 sierpnia. 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego

 Trzynasty Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
już za nami. Przyniósł on nam wiele niezapomnianych wrażeń. 
Uczniowie, którzy wystąpili w tym roku byli rewelacyjnie przy-
gotowani, prezentowali bardzo wysoki poziom. Cieszymy się, że 
mogliśmy gościć w progach Gminnego Ośrodka Kultury tak wielu 
młodych artystów. Wykonawcy wystąpili w czterech kategoriach 
wiekowych: klasy 1-2; 3-4; 5-6 oraz gimnazjum i liceum. Podczas 
tegorocznego Festiwalu usłyszeliśmy 67 młodych wykonawców 
reprezentujących placówki gminy Obrowo oraz dwoje dzieci za-
mieszkujących gminę Obrowo, ale uczących się w szkołach toruń-
skich. Wykonawców oceniało czteroosobowe jury w składzie Pan 
Grzegorz Filut (przewodniczący),  Pani Mirosława Kłosińska, Pan 
Andrzej Wieczyński oraz Pan Wiesław Gręźlikowski typując po-
szczególne miejsca w każdej kategorii wiekowej. 

Oto wyniki tegorocznej edycji konkursu:

Trzynasty Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów. Dzię-
kujemy wszystkim za udział i  liczymy na podobną frekwencję 
w przyszłym roku. 
       GOK Obrowo

Wszyscy młodzi artyści otrzymali dyplomu uczestnictwa oraz 
skromne upominki  natomiast  dla najlepszych wykonawców 
przygotowano  statuetki, dyplomy oraz nagrody w postaci książek, 
ufundowane przez Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wie-
czyńskiego. Jury przyznało również specjalną nagrodę Grand 
Prix, którą ufundował Pan Dariusz Zakrzewski. Otrzymał ją arty-
sta, który szczególnie ujął swoim śpiewem wszystkich obecnych na 
sali słuchaczy, a był nim Kacper Walicki, który wykonał piosenkę 
„Gołębi Song”. 
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Dzielnicowi Komisariatu Policji w Lubiczu 
- teren Gminy Obrowo

Na prośbę mieszkańców poniżej przedstawiamy nowych 
dzielnicowych, pełniących służbę na terenie gminy 

Obrowo, tj. w dzielnicy nr 47 i nr 48.

sierż. szt. 
Adam Kaszubowski

tel. 56 641 2830
kom. 695 881 319
pełni służbę w dzielnicy 
nr 47 – obejmującej 
miejscowości:

•	 Brzozówka	
•	 Dobrzejewice	
•	 Głogowo	
•	 Kazimierzewo	
•	 Kuźniki	
•	 Łążyn	
•	 Łążynek	
•	 Skrzypkowo	
•	 Szembekowo	
•	 Zębowo	

mł. asp. 
Łukasz Przybylski

tel. 56 641 2830
kom. 695 881 317
pełni służbę w dzielnicy nr 48 
– obejmującej miejscowości:
•	 Dzikowo	
•	 Kawęczyn	
•	 Łęg	Osiek	
•	 Obory	
•	 Obrowo	
•	 Osiek	nad	Wisłą	
•	 Sąsieczno	
•	 Silno	
•	 Smogorzewiec	
•	 Stajenczynki	
•	 Zawały	
•	 Zębówiec	

Komisariat Policji w Lubiczu tel. 56 641 28 30.
Uwaga! W nagłych sytuacjach zagrażających życiu 

i zdrowiu dzwoń pod nr 997 lub 112. 

1. Wymianę pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku 
szlacheckim - siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie.
Całkowity koszt operacji oszacowano na kwotę ponad 419 tys. zł. Kosz-
ty kwalifikowalne  operacji stanowią ponad 341 tys. zł, a wnioskowana 
kwota pomocy wyniesie 255 tys. zł. Koszt zadania po rozstrzygnięciu 
przetargu uległ zmianie. Całkowity koszt wymiany pokrycia dachowe-
go oraz remont elewacji na dworku szlacheckim wyniesie 341.300 zł, z 
czego ok. 75% kosztów będą stanowiły środki z Unii. Prace ruszają w 
lipcu 2013 r., a zakończą się do 30 września 2014 r.
Celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz poprawa 
walorów estetycznych poprzez remont dachu i remont elewacji dworku.
2. Budowę  placów zabaw – dwóch w Brzozówce i jednego w Głogowie.
Całkowity  koszt operacji oszacowano na ponad 238 tys. zł. Koszty 
kwalifikowalne  operacji stanowią ponad 193 tys. zł, a wnioskowana 
kwota pomocy wyniesie 145 tys. zł.
3. Budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce.
Całkowity  koszt operacji oszacowano na ponad 364 tys. zł. Koszty 
kwalifikowalne  operacji stanowią ponad 296 tys. zł, a wnioskowana 
kwota pomocy wyniesie 221 tys. zł.
4. Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach.
 Całkowity  koszt operacji oszacowano na ponad 210 tys. zł. Koszty 
kwalifikowalne  operacji stanowią ponad 171 tys. zł, a wnioskowana 
kwota pomocy wyniesie 128 tys. zł.
Celem wszystkich operacji (z wyjątkiem 1) jest poprawa jakości życia 
mieszkańców gminy Obrowo.
Przewidziany termin rozpoczęcia wszystkich inwestycji to rok 2013, 
obecnie trwa procedura przetargowa, a zakończenia inwestycji jesień 
2014 r.
 Fundusze pomocowe stanowią dla jednostek samorządu terytorial-
nego szansę na realizację zarówno przedsięwzięć infrastrukturalnych, 
jak i projektów związanych z rozwojem społeczności lokalnych. Takie 
działania pozwalają zmniejszyć wieloletnie dysproporcje 
w dostępie do infrastruktury, co stwarza warunki do długotermino-
wego rozwoju poprzez wzrost aktywności gospodarczej, dodaje wójt 
Wieczyński.
 Możliwość pozyskiwania dodatkowych dochodów pochodzących 
z funduszy unijnych stwarza samorządom lokalnym większe szanse na 
intensyfikację rozwoju zarówno 
w dziedzinie inwestycji, jak i kapitału ludzkiego. Gmina Obrowo jest 
przykładem samorządu, który bardzo mocno stara się wykorzystywać 
możliwości rozwoju, dzięki pozyskiwanym w coraz większym stopniu 
funduszy z Unii Europejskiej, podkreśla sekretarz gminy Obrowo Mi-
rosława Kłosińska.
 Analizując przedstawione dofinansowania można stwierdzić, że 
samorządowi Gminy Obrowo udało się pozyskać dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej na inwestycje związane z  rozwojem tego 
samorządu. Projekty zarówno zrealizowane, jak i  realizowane są za-
planowane w  sposób przemyślany i  obejmują inwestycje niezbędne, 
a  także ważne dla jej mieszkańców -  wyznaje wójt gminy Obrowo. Trwają prace na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gło-

gowo-Brzozówka – etap II. W latach 2013-2014 powstanie 6086 m sieci 
kanalizacyjnej za łączną kwotę 1.746.274,37 zł, z czego 1.083.094,00 zł  
stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych. 
To już kolejne nitki kanalizacyjne, jak i wodociągowe w gminie Obro-
wo, które są dofinansowane przez Unię Europejską.
Wykorzystanie środków unijnych w gminie Obrowo wzrasta w du-
żym tempie, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. 
 Gmina Obrowo skorzystała z   trzeciej osi „Odnowa i rozwój wsi” 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
i otrzyma dofinansowanie na następujące projekty:

Inwestycje unijne gminy Obrowo w latach 2013 i 2014
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 10 maja w Miliszewach odbył się jubileuszowy, piąty już z kolei 
Ciechociński Przegląd Poezji dla Dzieci. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej	w Łążynie	II	także	wzięli	w nim	udział.	Po	eliminacjach	
do finału zakwalifikowali się przedstawiciele kl. I - III oraz oddzia-
łu O.
Dzieci starannie przygotowywały się do konkursu pod okiem logo-
pedki p. E. Zbąskiej. Niemałą rolę w przygotowaniach do konkur-
su odegrali też wychowawcy i rodzice, którzy m. in. projektowali 
stroje. A potem podczas konkursu siedzieli na widowni i z tremą 
nie mniejszą niż uczestnicy Przeglądu im kibicowali. I udało się ! 
Jury pod przewodnictwem p. wójta gminy Ciechocin zdecydowa-
ło, ze „Pan Tygrys” w interpretacji Oliwii Gerc z kl O był najlepszy, 
dziewczynka zdobyła pierwszą nagrodę, zaś jej koleżnka również 
z zerówki - Konstancja Kornetowska zdobyła wyróżnienie. Wśród 
48	uczestników	z 6	szkół	podstawowych	szkoła	w Łążynie	zajęła	II	
miejsce. Gratulacje !

Pan Tygrys był najlepszy

 W sobotę 8 czerwca na „drzwi otwarte” do małego przedszko-
la w Obrowie i Skrzypkowie zaprosiła rodziców dyrektor powyż-
szych przedszkoli pani Henryka Sajnóg. 
 Rodzice szukający dla swych pociech odpowiedniego przed-
szkola lub klubu dziecięcego, mogli w  tym dniu, od rana do 
południa, przyjrzeć się z bliska pracy nauczycieli, obejrzeć sale, 
miejsca zabaw dla dzieci i zadać nurtujące ich pytania podczas 
„drzwi otwartych” w Małym Przedszkolu w Obrowie. 
 Po godz. 15-tej swoje drzwi otworzyło drugie małe przedszko-
le w Skrzypkowie. Na dzieci czekały nie tylko malownicze sale, 
gdzie prowadzone są w dni powszednie zajęcia, gry i zabawy, ale 
także plac zabaw, dmuchany zamek ze zjeżdżalniami i trampoli-
nami. Rodzice, opiekunowie i zaproszeni goście, wśród których 
był m.in. wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, sekretarz 
gminy Mirosława Kłosińska, ks. Tadeusz Lewandowski, Komen-
dant	 Straży	 Gminnej	 w  Obrowie	 Łukasz	 Lewandowski,	 nowy	
prezes LGD Gmin Dobrzyńskich Region Południe Daniel Świ-
durski, „drzwi otwarte” przedszkoli zainaugurowali rozgrywając 
mecz piłki nożnej – rodzice konta goście. Mecz był bardzo wy-
równany i zakończył się remisem, a w rzutach karnych wygrała 
drużyna rodziców. Jak podkreślali zawodnicy – taki mecz warto 
powtórzyć. Na wszystkich uczestników „drzwi otwartych” czekał 
pyszny poczęstunek na trawie przy dźwiękach muzyki tanecznej. 
                  

        Marzena Słupczewska

Drzwi otwarte w Małym Przedszkolu 
w Obrowie i Skrzypkowie

 Miło nam poinformować, że w  finałach tegorocznych kon-
kursów wiedzy Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, dwie 
uczennice Gimnazjum nr 1 w Obrowie osiągnęły największy suk-
ces - zostały laureatkami konkursów. Katarzyna Kawczyńska jest 
laureatką konkursu geograficznego, a Karolina Kończalska laureat-
ką konkursu z języka polskiego. Obie zwyciężczynie podczas Gali 
Laureatów 17.04.2013 r. otrzymały z rąk Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora	Oświaty	p.	Anny	Łukaszewskiej	i Wicewojewody	p.	Zbi-
gniewa Ostrowskiego zaświadczenia i pamiątkowe statuetki. Osią-
gnięcie jest tym bardziej cenne, ponieważ obie laureatki są uczen-
nicami dopiero drugiej klasy gimnazjum w Obrowie. Opiekunami 
naukowymi laureatów są: p. Monika Bibersztajn i p. Artur Affelt.

Gala Laureatów

Filia Urzędu Pocztowego w Obrowie czynna jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach: 

Poniedziałek : 11.45 – 15.00
Wtorek:  08.00 – 15.00
Środa: 11.45 – 15.00

Czwartek: 11.45 – 15.00
Piątek: 11.45 – 15.00
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 Uczniowie GIMNAZJUM NR 2 w  Zespole Szkół im. Pry-
masa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  w  Dobrzejewicach 
już po raz X   wzięli udział w  konkursie Wiedza o  Samorzą-
dzie Terytorialnym. Konkurs składał się z 3 etapów, do finału 
(8.03.2013) zakwalifikowało się siedemnaścioro uczniów z ca-
łego województwa Kujawsko – Pomorskiego, w tym  sześcioro 
uczniów z Dobrzejewic spośród których 4 zostało laureatami . 
Szkoła za największą liczbę  laureatów zdobyła pierwsze miejsce 
w Województwie i podczas sesji Sejmiku Województwa w dniu 
25.03.2013r władze Województwa Przewodnicząca Sejmiku p. 
Dorota Jakuta i Marszałek Województwa p .Piotr Całbecki wrę-
czyli dyrektorowi Zespołu Szkół p. Januszowi Iwańskiemu dy-
plom gratulacyjny oraz nagrodę rzeczową – laptop. Należy za-
znaczyć , że Gimnazjum w Dobrzejewicach już trzeci raz z rzędu 
zostało  najlepszą szkołą  w  tym konkursie w  Województwie 
Kujawsko-Pomorskim. Laureaci konkursu WOST są zwolnie-
ni z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego oraz mają 
przywilej wyboru szkoły ponadgimnazjalnej poza wszelkimi 

kryteriami. Nagrodę finansową w wysokości 1000 zł otrzyma-
ła uczennica Gimnazjum w Dobrzejewicach Kamila Rumińska, 
która w konkursie zajęła 3 miejsce w klasyfikacji indywidualnej.
 Gimnazjum w Dobrzejewicach w X edycjach konkursu w la-
tach 2004-2013 wychowało  24 laureatów i 23 finalistów konkur-
su wiedzy o samorządzie terytorialnym , jak podkreśla dyrek-
tor Janusz Iwański poprzez ten konkurs pragniemy przybliżyć 
społeczności lokalnej zagadnienia związane z gminą , powiatem 
i województwem , a także przygotować młodzież do pracy w sa-
morządzie terytorialnym w przyszłości .

Uczestnicy konkursu:
Klaudia Marcinkowska -finalistka

Radosław Stefaniak- finalista
Artur Szubarga –laureat

Karolina Myszkowska – laureatka
Wiśniewska Jagoda – laureatka
Kamila Rumińska – laureatka

Gimnazjum w Dobrzejewicach najlepsze w Województwie po raz trzeci !

Wakacje tuż  tuż. Pora po-
myśleć o  letnich wyprawach. 
Może w  góry? A  jeśli w  góry, 
to które? Pewnie gdzieś blisko, 
w Polsce. Chociaż pewnie wielu 
marzą się dalekie podróże. Nie-
którzy mimo  różnych przeciw-
ności losu potrafią realizować 
swoje pasje, a  potem jeszcze 
ciekawie o nich opowiadać, jak 
pan Jacek Kwieciński – mate-
matyk i informatyk z wykształ-
cenia, alpinista z zamiłowania. 
Wspinał się po Alpach, ma na 
swoim koncie najwyższy szczyt 
Afryki – Kilimandżaro i Ame-
ryki Południowej – Aconcagua. 
O wrażeniach ze swoich niesa-
mowitych wypraw opowiedział 
dzieciom ze Szkoły Podstawo-
wej	 w  Łążynie	 II	 23	 kwietnia.	
Na spotkanie przywiózł też cały 
strój i   ekwipunek potrzebny 
alpiniście. Było co podziwiać! 
Z  pewnością w  niejednej gło-
wie zrodziła się myśl „a gdyby 
tak na szczyty…”

Elżbieta Zbąska

8 maja 2013 roku w  Szkole 
Podstawowej w  Dobrzejewi-
cach, odbył się Gminny Kon-
kurs Historyczny – „Polska 
Piastów”. W konkursie uczest-
niczyło 15 uczniów ze wszyst-
kich szkół podstawowych z te-
renu gminy Obrowo. Konkurs 
miał formę pisemną. Ucznio-
wie odpowiadali indywidual-
nie na zadawane pytania te-
stowe. Odpowiedzi uczniów 
oceniało jury, w skład którego 
wchodzili nauczyciele, uczący 
historii w  szkołach z  terenu 
Gminy Obrowo. 
 W  czasie, kiedy komisja 
konkursowa sprawdzała prace 

uczestników, uczniowie bio-
rący udział w  konkursie miło 
spędzali czas na oglądaniu 
występu chóru szkolnego oraz 
przedstawienia 
powiązanego te-
matycznie z  kon-
kursem. Spektakl 
pt. „Piast Koło-
dziej” przygoto-
wały dzieci z kla-
sy II b pod okiem 
pani Katarzyny 
Sobolak- Joniak.

Wyniki 
konkursu:

I  miejsce  - SP 
Osiek nad Wisłą 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY „ POLSKA PIASTÓW”

Powitanie szanownych gości oraz uczestników konkursu

– opiekun p. Maciej Bandrowski
II miejsce – Natalia Globisz - 
SP  Dobrzejewice- opiekun 
p. Danuta Szwed- Salejko
III miejsce – Grzegorz Błotnic-
ki - SP Obrowo - opiekun Jo-
lanta Szweda.
Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody książkowe ufundowa-
ne przez Wójta Gminy Obrowo 
p. Andrzeja Wieczyńskiego. 
Opiekunowie otrzymali po-
dziękowania za wkład pracy 
i zaangażowanie.
Po rozdaniu nagród na wszyst-
kich czekał poczęstunek w for-
mie kuchni staropolskiej. 
Organizatorami konkursu były: 
p. Danuta Szwed- Salejko oraz 
p. Katarzyna Sobolak- Joniak.

Laureaci konkursu historycznego

„Jak dobrze nam 
zdobywać góry”
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 Dnia 10 maja  2013 r. w Zespole Szkół w Obrowie odbyła się III 
Edycja  Gminnego Konkursu Matematycznego dla Szkół Podsta-
wowych. Wzięło w niej udział 46 uczniów z klas IV-VI.  Głównymi 
celami konkursu było upowszechnianie i  uatrakcyjnianie wiedzy 
matematycznej wśród uczniów, kształtowanie samodzielnego, 
twórczego myślenia, stymulowanie pracowitości i  wytrwałości, 
promowanie dorobku i osiągnięć uczniów. Nad przebiegiem kon-
kursu czuwali organizatorzy oraz przybyli nauczyciele matematyki: 
Justyna Urban(SP Brzozówka), Teresa Kruszewska( SP Dobrzeje-
wice),	Wanda	Falkiewicz(	SP	Łążyn),	Mariusz	Szefer(	SP	Osiek	nad	
Wisłą).  Poziom wiedzy matematycznej uczestników był bardzo 
wysoki. Zwycięscy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Bardzo 
dziękujemy sponsorom: Dyrekcji Zespołu Szkół w Obrowie, Sta-
rostwu Powiatowemu w  Toruniu, Urzędowi Marszałkowskiemu 
w Toruniu oraz nauczycielom za przygotowanie uczniów i pomoc 
w przeprowadzeniu konkursu.
Najwyższe wyniki  uzyskali:

 W kl. IV:
 - I miejsce –  Adrian Słomkowski(SP Dobrzejewice)
 - II miejsce – Bartłomiej Kuniński (SP Dobrzejewice)
-  III miejsce –  Remigiusz Katryński (SP Brzozówka)
 W kl. V:
-  I miejsce –  Marek Gerc (SP Obrowo)
-  II miejsce-  Michał Lewandowski  (SP Obrowo), Jakub Szultka 
(SP Dobrzejewice)
-   III miejsce- Patryk Zieliński (SP Dobrzejewice)
 W kl. VI:
-	I miejsce	–	Mateusz	Glock	(SP		Łążyn),	Piotr	Tomczak	(SP	Osiek	
nad Wisłą)
- II miejsce-  Krzysztof Smoliński (SP Dobrzejewice)
- III miejsce – Sandra Zakrzewska  (SP Brzozówka), Paweł Wie-
czyński (SP Brzozówka), 
Wiktoria Sztankowska (SP Dobrzejewice), Kamil Jurkiewicz( SP 
Łążyn)

KONKURS MATEMATYCZNY

 Obrowskie Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Edukacji, 
Kultury i Sportu „Nasza Szkoła” 
działa na terenie Gminy Ob-
rowo od października 2010r. 
Organizacja została założona 
z  inicjatywy dyrekcji i  nauczy-
cieli Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w  Obrowie, rodziców 
oraz władz samorządowych.  Jej 
głównym celem jest pozyskiwa-
nie środków na rozwój szeroko 
rozumianej edukacji, wspiera-
nie działań mających na celu 
poprawę jakości życia na wsi 
oraz wyrównanie szans między 
młodzieżą wiejską i  miejską.
 Nasze stowarzyszenie ma 
na swoim koncie wiele suk-
cesów. Większość wniosków, 
które piszemy do instytucji sa-
morządowych oraz organizacji 
zajmujących się rozdzielaniem 
środków na działalność orga-

nizacji pozarządowych, zosta-
je rozpatrywana pozytywnie. 
W  swoim dorobku mamy zre-
alizowane takie projekty jak: 
„Badamy jakość naszego śro-
dowiska”, „Flora i fauna Gminy 
Obrowo” (te dwa projekty re-
alizowaliśmy wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Ekologicznym 
„Źródło” z  Obrowa), „Lekcja 
ekologii w  Tatrzańskim Parku 
Narodowym”, „Turniej mini 
piłki nożnej”, „Projekt cooltu-
ralny”, „Dłużej żyjemy, bo więzi 
budujemy” (jako partner Sto-
warzyszenia Health is Trendy 
z Chełmży). Jesteśmy w trakcie 
realizacji „Turnieju w unihoke-
ju”, projektu „Wszystkie drogi 
prowadzą do Torunia”, „Zielo-
ne lekcje w  zielonej klasie…” 
oraz w trakcie zakupów sprzętu 
komputerowego i multimedial-
nego z  projektu „Mikrodota-

cje”. W ramach tego ostatniego 
pozyskaliśmy kwotę 8650zł 
na zakup: laptopa, projektora, 
ekranu, lustrzanki, kamery oraz 
kolorowej drukarki laserowej.
Do tej pory udało nam się po-
zyskać około 30000 zł (nie li-
cząc wkładu własnego), a  pro-
jekty na taką samą kwotę są 
rozpatrywane przez komisje 
konkursowe.
 Sukces naszego stowarzysze-
nia nie byłby możliwy, gdyby 
nie pomoc ze strony Urzędu 
Gminy w  Obrowie w  osobie 
wójta – p. Andrzeja Wieczyń-
skiego oraz sekretarza – p. Mi-
rosławy Kłosińskiej, Starostwa 
Powiatowego w  Toruniu oraz 
wsparcie Członka Zarządu 
Powiatu Toruńskiego – p. Mi-
rosława Nawrotka, za co bar-
dzo serdecznie dziękujemy we 
własnym imieniu jak i  byłych, 

obecnych i  przyszłych odbior-
ców naszych projektów.
 Na terenie naszej gmi-
ny działa kilka stowarzyszeń 
i  klubów sportowych. Naszym 
celem nie jest rywalizacja, ale 
chęć stworzenia partnerstwa. 
Jesteśmy otwarci na propozycje 
i  chętni do współpracy. Razem 
możemy więcej, a  ostatnie do-
świadczenia pokazują, że w na-
szej gminie jest duży potencjał, 
którego nie możemy zmarno-
wać. Wszystkim nam zależy na 
tym, aby mieszkańcom Gminy 
Obrowo żyło się lepiej. Wszyst-
kich chętnych do działania za-
praszamy do kontaktu.

Prezes Obrowskiego 
Stowarzyszenia

na Rzecz Rozwoju Edukacji, 
Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”

Przemysław Piotrowski

Zapraszamy do współpracy
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Urząd Gminy w  Obrowie, którego siedzibą jest dworek szla-
checki, często jest odwiedzany przez wycieczki szkolne nie 
tylko z  terenu gminy Obrowo. W  czerwcu odwiedziły nas 
przedszkolaki z Brzozówki, które oprowadzała pani sekretarz 
Mirosława Kłosińska.

Dzieci z przedszkola w Brzozówce- zwiedzają Urząd

Wyrazy z  trudnością ortograficzną to nie dla nich - uczest-
ników XXI Gminnego Konkursu Ortograficznego dla Szkół 
Podstawowych i Gimnazjów w Obrowie.
 W kategorii podstawówek i gimnazjów, uczniowie rywalizowali 
między sobą o uzyskanie tytułu najlepszego znawcy zasad ortografii  
języka polskiego. 
Uczniowie pięciu podstawówek i dwóch gimnazjum z gminy Ob-
rowo, najpierw musieli przejść eliminacje wewnątrzszkolne, aby na-
stępnie reprezentować je w  konkursie gminnym. To, że nasz język 
ojczysty jest jednym z najtrudniejszych na świecie wie chyba każdy 
i niestety każdy miał kiedyś problem czy napisać coś przez „h” czy 
„ch” lub „ż” czy „rz”. 
 Tym większe brawa należą się uczestnikom konkursu. Najlepsi 
w swoich kategoriach pisali dyktanda bez najmniejszych błędów. 
Uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca w danej katego-
rii otrzymali nagrody rzeczowe, jednak i Ci, którym zmagania 
z ortografią poszły trochę słabiej mogli liczyć na nagrody pocie-
szenia. Nagrody ufundowane przez Wójta gminy Obrowo p. An-
drzeja Wie-
czyńskiego, 
wręczali p. 
Mi ro s ł aw a 
K ł o s i ń s k a 
– sekretarz 
Gminy i  p. 
Artur Affelt  
- dyrektor 
Zespołu Szkół 
w  Obrowie.

Wyniki w poszczególnych kategoriach: 
Szkoły Podstawowe: 
Indywidualnie:
1.		Lidia	Brzustewicz		-	SP	Łążyn	II	
2.  Alicja Byblewska  - SP Osiek n/W.
2.  Liwia Tomaszewska  - SP Osiek n/W.
3.		Konrad	Jędrzejewski		-	SP	Łążyn	II	
3.  Rafał Prinz - SP Obrowo

Grupowo:
1.		SP	Łążynie
2.  SP Osiek n/W.
3.  SP Obrowo

Gimnazja:
Indywidualnie:
1.  Agnieszka Stencel – Gim. w Obrowie
2.  Joanna Blonkowska - Gim. w Dobrzejewicach
3.  Ewelina Wierzbicka – Gim. w Obrowie

Grupowo:
1. Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach
2. Gimnazjum nr 1 w Obrowie
Wszystkim zwycięzcom, uczestnikom oraz nauczycielom języka 
polskiego DZIĘKUJEMY. 

      Aleksandra Kwaśnicka
          Urszula Słupczewska

Gminny Konkurs Ortograficzny 
- najlepsi napisali tekst bez błędów.

 14 kwietnia 2013r dzieci i  młodzież z  klubu UKS „Feniks 
Obrowo” miały okazję zobaczyć mecz na najwyższym pozio-
mie Lechia Gdańsk – Jagiellonia Białystok i poczuć atmosferę 
prawdziwych rozgrywek ligowych na nowoczesnym stadionie 
w Gdańsku. 
 Sam obiekt robi niesamowite wrażenie, w końcu na tej mu-
rawie podczas Euro 2012 grały największe gwiazdy światowego 
futbolu. Oprawa meczu, zwłaszcza w wykonaniu licznej grupy 
kibiców Lechii Gdańsk wywoływała duże pozytywne emocje . 
Piłkarze nie szczędzili nam piłkarskich wrażeń, strzelając łącz-
nie aż 6 goli w tym jeden z rzutu karnego.
 Dzieci były zafascynowane oglądanym widowiskiem spor-
towym i  z  wielkim zapałem kibicowały obydwu drużynom.
 Zobaczyć i poczuć atmosferę stadionu i meczu osobiście „na 
własnej skórze” jest nieporównywalne z  oglądaniem meczu 
w TV, dlatego cieszymy się że mogliśmy zorganizować dla na-
szych podopiecznych ten wyjazd, który dostarczył takich emo-
cjonujących przeżyć. 
Już planujemy kolejny wyjazd, tym razem może to będzie Po-
znań... Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z  wyjazdu na naszej 
stronie www.feniksobrowo.pl

„Feniks Obrowo” na PGE Arena w Gdańsku
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Podsumowanie roku szkolnego w SP Dobrzejewice
 Rok szkolny 2012/2013 był 
dla Szkoły Podstawowej w Do-
brzejewicach bardzo pracowi-
ty. Pomimo licznych akcji cha-
rytatywnych i  ekologicznych, 
w  które wszyscy chętnie się 
angażowali, uczniowie zna-
leźli czas na godne reprezen-
towanie naszej szkoły w  kon-
kursach szkolnych, gminnych, 
powiatowych a nawet ogólno-
polskich.
 Na polu przedmiotów huma-
nistycznych warto wspomnieć 
Międzypowiatowy Konkurs 
Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej, 
w  którym nasz uczeń z  klasy 
VIa, Jakub Jurkiewicz, zajął 

I  miejsce, a  szkoła reprezen-
towana przez J. Jurkiewicza, 
A.Gajewską i  A.Kawczyńską 
otrzymała II miejsce. Suk-
ces odniosła również Natalia 
Globisz, uczennica z  tej sa-
mej klasy, która zajęła II miej-
sce w  Gminnym Konkursie 
Wiedzy Historycznej „Polska 
Piastów”. Do obu konkursów 
uczniów przygotowywała p.Da-
nuta Szwed – Salejko, która 
razem z  p.Agnieszką Betkier 
przygotowała naszą reprezen-
tację do Gminnego Przeglądu 
Piosenki Patriotycznej. Zaję-
liśmy III miejsce, a  publicz-
ność przyznała nam I  miej-

sce (nagroda publiczności).
 Pani Agnieszka Bet-
kier w  tym roku szkolnym 
poprowadziła nasz chó-
rek na Gminnym Kon-
kursie Piosenki Religijnej 
(Fot.1), w  którym uczen-
nica klasy VIa, Dominika 
Pęcherska zajęła III miejsce. 
Sukces odniosła również 
Aleksandra Gajewska z kla-
sy VIa, zajmując III miejsce 
w Gminnym Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzie-
żowej (Fot.2).
 Nasi uczniowie wykazali 
się również wiedzą z języka 

angielskiego. Reprezenta-
cja szkoły w składzie: Eliza 
Janicka, Wiktoria Sztan-
kowska i  Zofia Śliwińska 
zajęła II miejsce   w  Gmin-
nym Quizie pt. „W  świecie 
języka angielskiego”(Fot.3). 
W  grudniu 2012r. uczen-
nice należące do koła języ-
ka angielskiego wzięły tak-
że udział w  ogólnopolskiej 
kampanii społecznej „Język 
to podstawa. Ucz się języ-
ków”. Przygotowaniami do 
tych konkursów zajęła się p. 
Karolina Rogalska.

Fot.2 Fot.3

 Uzdolnienia plastyczne za-
prezentowała uczennica klasy 
Vb, Karolina Jabłońska, która 
zajęła I miejsce w Gminnym 
Konkursie Ekologicznym 
„Światowe problemy w ochro-
nie środowiska”.
 Swoje talenty przedstawili 
również uczniowie młodszych 
klas. Uczeń klasy Ib, Damian 
Walenda, uzyskał wyróżnie-
nie w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym „Mieszkam   w 
ciekawym miejscu – pozna-
ję ciekawych ludzi”. Z kolei 
umiejętności recytatorskie 
pokazały uczennice klasy IIb 
i IIa, które p. Katarzyna Sobo-
lak – Joniak przygotowała do 

Gminnego Konkursu Recyta-
torskiego „Wiersze dla Dzieci”. 
Ksenia Meyer (kl.IIb) zajęła II 
miejsce,       a Marta Redmer 
(kl.IIb) i Patrycja Podgórska 
(kl.IIa) uzyskały wyróżnienie. 
Te same dziewczynki wzięły 
również udział w Powiato-
wym Konkursie Recytator-
skim – Wiersze Tuwima. Kse-
nia Meyer zajęła III miejsce. 
 Sprawnością fizyczną na-
tomiast wykazali się ucznio-
wie klas I-III, którzy jako 
drużyna pod kierunkiem 
p.Agnieszki Kacprowicz, 
p.Elżbiety Affelt oraz p.Anny 
Ługowskiej	zajęli	 	 	 	II	miejsce	
w Gminnym Konkursie Spor-

towym „Mały Olimpijczyk”.
 Na szczególną uwagę za-
sługują osiągnięcia naszych 
uczniów na polu matema-
tycznym. Zaangażowanie p. 
Teresy Kruszewskiej w przy-
gotowanie uczniów opłaciło 
się zarówno w Lidze Zadanio-
wej (III miejsce dla Wiktorii 
Sztankowskiej, kl.VIb, oraz 
wyróżnienie dla Jakuba Szult-
ki, kl.Va), jak i w Gminnym 
Konkursie Matematycznym. 
Tutaj  w kategorii IV klas, I 
miejsce uzyskał Adrian Słom-
kowski, a II miejsce Bartło-
miej Kuniński. W klasach V 
miejsce II zajął Jakub Szultka, 
a III miejsce – Patryk Zieliń-

ski. Klasy VI godnie reprezen-
towali Krzysztof Smoliński (II 
miejsce) oraz Wiktoria Sztan-
kowska (III miejsce).
 Ze wszystkich osiągnięć (a 
jest ich o wiele więcej niż te 
wymienione) jesteśmy bar-
dzo dumni. Wywołują one 
uśmiech nie tylko na twarzach 
uczniów, ale i ich opiekunów. 
Jest to dowód na to, że sys-
tematyczna praca przynosi 
owoce, a dla uczniów jest po-
twierdzeniem ich umiejętno-
ści. Trzymamy kciuki za kolej-
ne sukcesy!
     
  Karolina Rogalska

Fot.1

Wyprawka szkolna
Informujemy, że rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do kl. I, II, III i V szkoły podstawowej, kl. II szkoły ponadgim-
nazjalnej oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać w odpowiednich szkołach wnioski o wyprawkę 
szkolną (zakup podręczników). Wnioski dostępne na stronie internetowej UG www.obrowo.pl oraz w szkołach na terenie gminy Obrowo.
     Urszula Słupczewska
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Dnia 22 kwietnia  w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Koper-
nika	w Łążynie	 II	odbyła	 się	Gminna  Międzyszkolna Impreza 
Ekologiczna pt. ,,Kto przyrodę chroni- tego ona jutro obroni”. Do 
udziału w  spotkaniu zgłosiły się trzy szkoły podstawowe z  Ob-
rowa, Dobrzejewic i  Brzozówki. Uczestnicy spotkania obejrzeli 
nowatorskie przedstawienie pt. ,,Skrzydlata historia” w  którym 
udział wzięli członkowie koła teatralnego oraz koła ekologicznego 

prowadzonego	przez	nauczycielki	z SP	Łążyn	II	oraz	wzięli	udział	
w teście wiedzy ekologicznej składającym się z kilku etapów.
Bardzo efektownie prezentowały się uczennice biorące udział 
w konkursie na strój ekologiczny wykonany z materiałów pocho-
dzących z recyklingu. 
Honorowym gościem imprezy był Wójt Gminy Obrowo mgr An-
drzej Wieczyński.
 Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze- uczniowie po-
znawali się, integrowali oraz wykazywali wiedzą na temat ekologii.

Zorganizowanie imprezy możliwe było dzięki sponsorom:

- Urzędowi Gminy w Obrowie
- Cereal  Partners Poland w Toruniu
-	Radzie	Sołeckiej	wsi	Łążyn	II	oraz	jej	sołtysowi		panu	
   Zenonowi Zielińskiemu
- pani Ewie Steinke  – właścicielce sklepu spożywczego 
			w Łążynie	II
- państwu Jabłońskim-  właścicielom sklepu spożywczego 
			w Łążynie	II

Serdecznie dziękujemy wszystkim

                                          organizatorzy	SP	Łążyn II
                                                                        B. Hellich, E. Zbąska

Radość pisania
 Uczennice Gimnazjum nr 
1 w  Obrowie z  powodzeniem 
wzięły udział w  Międzyszkol-
nym  Konkursie Literackim 
pt. O  zwykłym życiu zwy-
kłych ludzi – praca literacka 
inspirowana wierszem Julia-
na Tuwima. Celem konkursu 
było zainteresowanie uczniów 
twórczością Juliana Tuwi-
ma, rozwijanie kultury języ-
ka ojczystego oraz zacieśnia-
nie więzi między szkołami. 

Jury I  miejsce przyznało Oli-
wii Sudoł  za esej pt. Jesteśmy 
zegarmistrzami świata, nato-
miast praca Karoliny Kończal-
skiej otrzymała wyróżnienie. 
Uroczyste rozdanie nagród 
oraz wyróżnień odbyło się 
06.06.2013 r. w  Zespole Szkół 

nr 2 w Turznie. Spotkanie prze-
biegało w  niezwykle miłej at-
mosferze i zostało uświetnione 
występem uczniów. 

Gratulujemy i  życzymy dalszych 
polonistycznych sukcesów! 

M.B.

Myślistwo to więcej niż hobby
Sześćdziesiąt lat temu powstało jedno z najstarszych w regionie kół ło-
wieckich „ZLOT”. Jego członkowie nie zajmują się jedynie odstrzałem 
zwierząt, ale przede wszystkim o nie dbają. Jesienne polowania są uko-
ronowaniem całorocznej pracy. Siedząc na ambonie można odnaleźć 
dystans do codziennych spraw.
 W  październiku odbędą się obchody okrągłej rocznicy po-
wstania koła. Czesław Wierzbowski mieszkaniec Dobrzejewic, 

zakładał je w  1953 roku. Został odznaczony najwyższym  w  środo-
wisku 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 – mówi Stanisław Wierzbow-
ski, obecny prezes koła łowieckiego „Zlot”. – Ja swoją prezesurę 
sprawuję od 2010 roku. Przez wiele lat byłem łowczym. Moja przy-
goda z myślistwem trwa już 42 lata. 
 - Bardzo ważna w naszej codziennej działalności jest współpra-
ca 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 
pasji – pełnoetatowe hobby.  Koło „Zlot” działa na dwóch obwo-
dach w Nadleśnictwie Dobrzejewice i Nadleśnictwie Toruń. Pra-
ca jego członków pozwala zachować populację wielu gatunków. 



KURIER OBROWA 10

IX FESTIWAL TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ
 W  piątek, 7.06.2013r, już po 
raz dziewiąty w  Zespole Szkół 
Gimnazjum i  Liceum Ogólno-
kształcącym w  Dobrzejewicach 
odbył się Festiwal Twórczości 
Ludowej im. Edwarda Nowaka. 
Po raz kolejny był on przestrzenią 
spotkań – spotkały się więc róż-
ne rodzaje sztuki ludowej:  śpiew, 
taniec, rękodzieło, spotkały się 
pokolenia seniorów, młodzieży 
i  dzieci, spotkali się uczniowie 
i nauczyciele różnych szkół, spo-
tkały się różne środowiska lokal-
nej społeczności, spotkali się ci 
wszyscy, którzy chcieli uczcić lu-
dową tradycję i tego, który ją  roz-
przestrzeniał przez lata – Patrona 
Festiwalu- śp. Edwarda Nowaka, 
nauczyciela, muzyka, wielolet-
niego dyrektora szkoły Podsta-
wowej w  Dobrzejewicach i  czło-
wieka poświęcającego większość 
swojego życia ludziom młodym.
 Festiwal został zgłoszony w kon-
kursie „Kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa naro-
dowego” i odbył się przy wsparciu 
Wójta Gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego, Urzędu Marszał-
kowskiego w Toruniu i Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego Piotra Całbeckiego oraz 
Starostwa Powiatowego w  Toru-
niu i Starosty Powiatu Toruńskie-
go Mirosława Graczyka.
 Uroczystość, jak co roku, po-
przedziło złożenie kwiatów na 
grobie zmarłego patrona Festi-
walu. Następnie dyrektor Zespołu 
Szkół w  Dobrzejewicach- Janusz 
Iwański przywitał przybyłych go-
ści- m.in. senatora RP Jana Wy-
rowińskiego, Wójta Gminy Ob-

rowo Andrzeja Wieczyńskiego, 
Proboszcza Parafii w  Dobrzeje-
wicach Andrzeja Pogorzelskiego, 
przewodniczącego NSZZ „Soli-
darność” Jerzego Wiśniewskiego, 
Lucynę Grzelińską przedstawicie-
li władz powiatowych- Agnieszkę 
Jankierską- Wojdę, Mirosławę 
Kłosińską i  Michała Ramlau, 
radnych Gminy Obrowo- Anitę 
Słomkowską, Juliusza Błaszkiewi-
cza, Bogdana Mazurka, Zbignie-
wa Słupczewskiego, Wiesława 
Popławskiego, Marka Chmielew-
skiego, Jana Marcinkowskiego, 
dyrektorów szkół z  gminy Ob-
rowo- Annę Koźlikowską- dy-
rektor ZS w  Brzozówce, Hannę 
Affelt- dyrektor Szkoły Podsta-
wowej	w Łązynie	 II	 oraz	Renatę	
Nowakowską- dyrektor Szkoły 
Podstawowej w  Dobrzejewicach.
 Gospodarz Zespołu Szkół 
w  Dobrzejewicach, Janusz Iwań-
ski w  przemówieniu do przy-
byłych gości zwracał uwagę na 
potrzebę krzewienia kultury lu-
dowej, na jej wartość i znaczenie. 
Ważnym elementem w życiu ludzi 
jest także współpraca międzypoko-
leniowa i to, że każdy z nas może się 
wiele nauczyć od drugiego człowie-
ka. Tradycja to coś, co każdy z nas 
powinien znać.
 Tegorocznemu Festiwalowi 
przyświecała idea hasła „Połą-
czyć pokolenia”. Ma ono na celu 
edukację dzieci i młodzieży oraz 
wzajemne wspieranie i  uczenie 
się od siebie wszystkich pokoleń- 
ludzi młodych, jak i  starszych. 
Dlatego też swoje umiejętności 
prezentowały zespoły z  wielolet-
nią tradycją i od dawna krzewiące 

kulturę ludową 
a  także dzie-
ci i  młodzież.
 To był ciekawy 
czas, w którym 
około pięciuset 
osób mogło 
obejrzeć wiele 
niezwykłych 
w y s t ę p ó w . 
Swój dorobek 
prezentowali 
m.in.: kapela 

ludowa braci Kamińskich z Osie-
ka, zespół „Żabusie” z Brąchnów-
ka, występ Kabaretu z  Zespołu 
Szkół w Dobrzejewicach, Krako-
wiaków ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrzejewicach, grupa „Pierw-
szaków”	 z  Łążyna	 II,	 „Brzózek”	
i „Malwinek” z Brzozówki, dzieci 
ze szkoły z  Zębowa, Chór „Zło-
ta Jesień z  Grębocina”, artyści 
z  Domów Pomocy Społecznej 
w Dobrzejewicach,  Osieku i Bro-
winie, poeta- mieszkaniec Domu 
Pomocy Społecznej w  Browinie, 
Duet „Monika i  Krystian” oraz 
„Trio” z Obrowa, zespół muzycz-
ny „Alfa” i „Schola veritas” z Do-
brzejewic, chór „Arka” z Lubicza, 
Stowarzyszenie Kulturalne „Po-
kolenia” z Lubicza.
 Wielką niespodzianką dla wi-
downi był nieoczekiwany występ 
artystów zainspirowanych lu-
dowymi występami i  pokazami. 
Muzycy, pod dyrekcją senatora 
Jana Wyrowińskiego z  radością 
i  uśmiechem na twarzy wyko-
nali dwa skoczne i miłe dla ucha 
utwory. Występ ten zakończył 
się gromkimi brawami i  owacją 
publiczności. Innymi atrakcja-
mi były pokazy i  wystawy lu-
dowych twórców, m.in. rzeźby, 
malarstwa, robótek ręcznych 
a  także wikliniarstwa. Pięk-
nie wykonane prace ręczne są 
przykładem bogactwa kulturo-
wego naszego regionu i  kraju.
 Pokazy starszych i  młodych 
twórców zakończyły się wystę-
pem orkiestry dętej, której zało-

życielem był patron Festiwalu. 
Wspaniałe dźwięki i rytmy wyko-
nywanych pieśni wywołały wiel-
kie poruszenie i entuzjazm wśród 
widowni. Występ był także okazją 
do wspomnień śp. patrona, które-
go znało wielu uczestników uro-
czystości.
 Festiwal zakończył się miłym 
akcentem wręczenia uczestnikom 
dyplomów, podziękowań a  także 
nagród wszystkim jego uczestni-
kom. Wręczał je dyrektor szkoły- 
Janusz Iwański, wójt Gminy Ob-
rowo Andrzej Wieczyński, radna 
Powiatu Toruńskiego Agnieszka 
Jankierska-Wojda oraz przewod-
niczący NSZZ „Solidarność” Je-
rzy Wiśniewski.
 W  nawiązaniu do Festiwalu 
i  początkowego przemówienia 
dyrektora Janusza Iwańskiego, 
wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński podziękował wszyst-
kim uczestnikom- występującym, 
przygotowującym występy i  po-
zostałym uczestnikom festiwalu 
za trud, który ponieśli. Zwrócił 
też uwagę na fakt, że krzewienie 
kultury nie jest łatwe, ale ma na-
dzieję, że kultura i tradycje pozo-
staną w naszych sercach i pamięci.
Ten piątkowy festiwal był czasem 
spotkań łączących różne prze-
strzenie i, co ważne, dał wszyst-
kim jego uczestnikom szansę na 
zaczerpnięcie tego, co najlepsze 
z  tradycji ludowej. Był on wspa-
niałą lekcją dla wszystkich jego 
uczestników.
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16 lat, a już kilka wygranych konkursów plastycznych oraz au-
torska wystawa obrazów. Lubi to, co robi, i jest w tym napraw-
dę dobra. Na co wskazują chociażby wspomniane osiągnięcia.
To właśnie z Aleksandrą Trzpiot, bardzo utalentowaną, kochają-
cą konie, ale także bardzo skromną młodą artystką, uczennicą III 
klasy Gimnazjum w Zespołu Szkół im. Jana Pawła II na temat jej 
największej pasji – sztuki,  rozmawiała Aleksandra Kwaśnicka, 
pedagog szkolny z Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie.
1.Kiedy i  w  jakich okolicznościach rozpoczęła się  Twoja 
przygoda ze sztuką?
Jako małe dziecko rysowałam wszystko, co wpadło mi w oko. 
Sztuką zainteresowała mnie siostra, która zaczynała podobnie 
z mnóstwem podręczników i albumów o malarstwie. Dużo ćwi-
czyłam, więc z czasem moje umiejętności nabrały konkretniej-
szych kształtów. Za pierwszy przebłysk moich zdolności, rodzi-
ce uznali rysunek łabędzia wykonany w przedszkolu.
2.Czy masz swoją ulubioną technikę malarską?
Stosuję wiele technik, choć najczęściej powtarzają się szkice 
ołówkiem. 

Wywiad z Aleksandrą Trzpiot

Uznanie dla Gimnazjum w Dobrzejewicach
 W czwartek 17.04.2013 r. w Toruniu od-
była się Gala Laureatów konkursów przed-
miotowych  Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w Bydgoszczy, na której uczniowie 
gimnazjum otrzymali  specjalne statuetki  
i  zaświadczenia zwalniające z  odpowied-
niej części egzaminu gimnazjalnego, wrę-
czone	przez	Annę	Łukaszewską	–	Kuratora	
Oświaty i   Zbigniewa Ostrowskiego - Wi-
cewojewodę. Z Gimnazjum nr 2 w Dobrze-
jewicach laury odebrało czworo laureatów 
z chemii: Anna Gerus, Michalina Nagórka, 
Sandra Urbańska i  Radosław Stefaniak. 
W/w uczniów do konkursu przygotował Ja-
nusz Iwański  nauczyciel chemii, który jako 
jedyny z Rejonu Toruńskiego  na tej uroczy-
stości otrzymał list gratulacyjny  i nagrodę 
rzeczową od Pani Kurator i   Pana Wice-
wojewody za największą liczbę laureatów.

Moim zdaniem, jest to najprostszy  sposób uchwycenia chwili . Jednak 
największą satysfakcję sprawia mi eksperymentowanie z kolorami.
3.Czym charakteryzuje się Twój styl?
Moje prace są zróżnicowane tematycznie. Najczęściej pojawiają się 
na nich konie. Są moją pasją i tematem przewodnim mojej małej 
twórczości. Szkicuję także postacie znanych osób. Mój styl cały czas 
się zmienia, ulega ciągłym przeobrażeniom, ponieważ nadal się uczę.
4.Wiem, że Twoje prace zostały docenione w wielu konkursach, 
czy mogłabyś wymienić najważniejsze osiągnięcia?
Nie było ich wiele. Wszystkie udziały w konkursach były dla mnie 
ważne, choć największym sukcesem zakończyły się m.in. konkurs 
dotyczący twórczości Czesława Miłosza oraz konkurs „Tobie Pol-
sko” z okazji Święta Niepodległości.
5.  Jesteś bardzo skromna. Często młodzi malarze czerpią inspi-
racje z prac wielkich artystów, czy i Ty posiadasz swoich „idoli’’, 
których twórczością się inspirujesz?
Najbardziej inspirują mnie obrazy Juliusza Kossaka. Jego ulubionym 
tematem były konie, przedstawiane na obrazach z wielką dbałością 
o szczegóły. Każdy z nich wygląda bardzo realistycznie, jakby zatrzy-
many w ruchu. Malowane przez samego mistrza, wciąż są żywe.
6. Potrafiłabyś wskazać osoby, na które zawsze możesz liczyć, 
u których znajdujesz największe oparcie?
Moja rodzina. Niezależnie od jakości moich prac, wiem że zawsze 
szczerze wyrażą swoją opinię, nawet tę mniej pochlebną. Bywa, że 
sięgam po ich rady, zwłaszcza gdy chodzi o  ważniejsze przedsię-
wzięcia. Gdy mam wątpliwości, wspierają mnie.
7. I co dalej? Sztuka będzie Twoją pasją, czy wiążesz z jej uprawia-
niem zawodową przyszłość?
Sztukę traktuję tylko jako hobby. Chcę dalej rozwijać swoje umie-
jętności, ale to nie jest moim priorytetem. Odkładam malarstwo na 
dalszy plan, aby bez przeszkód zająć się dalszą nauką w kierunku 
humanistycznym.
Dziękuję serdecznie za rozmowę, życzę wielu sukcesów i satysfakcji 
na drodze edukacyjnej jak i artystycznej. 
 

Aleksandra Kwaśnicka 

Dyrektor jako jedyny otrzymuje gratulacje od p. Kurator i p. 
Wicewojewody za największą liczbę laureatów (4) z chemii

Laureacie konkursu z chemii. Od lewej: Michalina Nagór-
ka, Radosław Stefaniak, Anna Gerus i Sandra Urbańska

Dyrektor - opiekun naszych chemików z p. Kurator Anną
Łukaszewską	i	p.	Wicewojewodą	Zbigniewem	Ostrowskim

Zdjęcie pochodzi ze strony Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy
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Przez pięć ostatnich miesięcy mieszkańcy powiatu toruńskiego 
(w tym także Gminy Obrowo) brali udział w projekcie „Dłużej ży-
jemy, bo więzi budujemy”. Projekt zakładał budowanie więzi we-
wnątrz- jak i  międzypokoleniowych wśród seniorów i  juniorów. 
Budowanie mostu między pokoleniami było możliwe poprzez 
wspólne zajęcia i zadania do zrealizowania. Od stycznia grupy ju-
niorsko-seniorskie przygotowywały się do turnieju o „Tytuł gminy 
przyjaznej seniorom” w następujących kategoriach: ćwiczenia tai-
-chi, scenka teatralna, taniec, kulinaria i  blog internetowy. Zma-
gania zakończyły się 1 czerwca 2013r. w Chełmży. Reprezentacja 
naszej gminy zajęła II miejsce, przegrywając tylko o  pół punktu 
z Gminą	Łysomice,	 która	w nagrodę	pojedzie	 do	Topical	 Island.	
Nasz smutek z powodu przegranej (tak nieznaczną ilością punk-
tów) trwał krótko, do momentu, kiedy Wójt Gminy Obrowo – p. 
Andrzej Wieczyński nie powiedział, że dla niego i  tak byliśmy 
najlepsi i że za taki wysiłek włożony w przygotowanie do turnie-
ju sponsoruje przejazd na wycieczkę dla wszystkich uczestników 
w dowolne miejsce w Polsce. Jesteśmy bardzo wdzięczni za uzna-
nie ze strony p. wójta i p. sekretarz jak i za wsparcie, które otrzy-
mywaliśmy podczas tych pięciu miesięcy pracy (wyjazd na basen, 
przejazd na turniej, itp.). Szczegóły, fotorelacje, filmy, jak i cała do-
kumentacja projektu znajduje się na naszym blogu internetowym 
pod adresem: www.gminaobrowo.bloog.pl.

Przemysław Piotrowski

„Dłużej żyjemy, bo więzi budujemy”

„Bezrobocie – To Nie Dla Nas”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Trwa V edycja projektu systemowego pn. „Bezrobocie – To Nie Dla 
Nas”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecz-
nej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 
W zajęciach aktualnie bierze udział grupa 34 osób. 10 kobiet bierze 
udział w szkoleniach zawodowych gastronomiczno - hotelarskich, 
3 mężczyzn odbywa szkolenie budowlane i  praktyki w  zawodzie 
płytkarz, brukarz. Grupa 21 osób uczestniczy w Klubie Integracji 
Społecznej, z czego 8 osób w Programie Aktywności Lokalnej. Zaję-
cia realizuje CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne w To-
runiu w okresie od 02 kwietnia 2013 r. do 07 października 2013 r.  
Pracownicy socjalni GOPS w  Obrowie zorganizowali działania 
środowiskowe w  ramach realizacji projektu. 30 kwietnia 2013 r. 
odbyła się impreza pod nazwą „Wspólne czytanie bajek”. Dzięki go-
ścinności  Biblioteki w  Obrowie rodzice z dziećmi mogli spotkać 
się w  gminnej czytelni.  
29 maja 2013 r. uczestnicy projektu w ramach Programu Aktywno-
ści Lokalnej skorzystali z seansu w kinie CINEMA w Toruniu. Na 
bajkę pt. „Krudowie” przybyli rodzice wraz z dziećmi. Zajęcia w ra-
mach działań środowiskowych cieszą się dużym zainteresowaniem 
szczególnie ze strony dzieci.

     Aleksandra Zdrojewska

Żywność dla osób potrzebujących 
w ramach współpracy GOPS i PKPS

Ruszyła kolejna edycja programu PEAD – dostarczanie żywności 
dla najuboższych rodzin Unii Europejskiej. Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Obrowie we współpracy z Zarządem Rejono-
wym PKPS w Toruniu prowadzi dystrybucję artykułów żywno-
ściowych na rok 2013.  Dostarczone będą artykuły w następującym 
asortymencie: mąka, makaron, ryż, kasza, płatki kukurydziane, 
herbatniki, koncentrat pomidorowy, groszek z marchewką, dżem, 
olej, ser, mleko,  mielonka wieprzowa, cukier i klopsiki w sosie.

POSŁANKI Z DOBRZEJEWIC!

Chronią przyrodę działaczki młode, a potem 
do Sejmu jadą w nagrodę.

4 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Dobrzejewicach odby-
ła się debata zorganizowana w  ramach XIX Sesji Sejmu Dzieci 
i Młodzieży. Spośród około sześciuset zespołów zakwalifikowały 
się 152 drużyny, w tym przedstawicielki naszej szkoły. Debatę pt. 
„Myśl globalnie, działaj lokalnie – jak segregować i wykorzystać 
odpady w  szkole i najbliższym środowisku?” przygotowały Pau-
lina Piątkowska i Monika Słomkowska z klasy drugiej gimna-
zjum. To właśnie one pojechały w nagrodę do Warszawy na Se-
sję Sejmu Dzieci i Młodzieży, która odbyła się 1 czerwca 2013 
roku. W  dyskusji uczestniczyli uczniowie z  naszej szkoły, ze SP 
z Brzozówki, jak również zaproszeni gości: Wójt Gminy Obrowo 
- p. Andrzej Wieczyński, Ksiądz Andrzej Pogorzelski - Proboszcz 
parafii św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach, p. Mirosława Kłosińska 
- Radna Powiatu, p. Anna Koźlikowska - Dyrektor Zespołu Szkół 
w  Brzozówce i  oczywiście gospodarz Dyrektor Janusz Iwański.
Do debaty przygotowały: p. Agnieszka Trojan – j. polski
                                             p. Agnieszka Koepke - wos
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Laureatka Konkursu Kuratoryjnego z Przyrody

W środę 27 marca 2013 roku w Byd-
goszczy odbyła się uroczysta Gala 
dla Laureatów Konkursu Kurato-
ryjnego z  Przyrody. Nie zabrakło 
na niej przedstawicieli naszej 

szkoły-uczennica klasy VI B - 
Sandra Zakrzewska miała przy-
jemność odebrać statuetkę wraz 
z  dyplomem za rewelacyjny 
wynik na olimpiadzie przyrod-
niczej. Przygotowywała ją na-
uczycielka przyrody - pani Anna 
Pędzierska. Dzięki temu Sandra 
jest zwolniona ze sprawdzianu 
szóstoklasisty i  nie musi się już 
martwić o  wynik, ponieważ ma 
40 punktów zapewnionych!!
Gratulujemy Sandrze i  czekamy 
na następnych laureatów w przy-
szłym roku!!

Dyrektor Zespołu Szkół 
                              w Brzozówce 

Anna Koźlikowska

Szóstoklasiści nie zawiedli!
4 kwietnia 2013 roku odbył się 
ogólnopolski sprawdzian klas 
szóstych. Uczniowie Gminy 
Obrowo nie zawiedli – uzyska-
li średni wynik 24,99, podczas 
gdy średnia dla kraju wyniosła 
24,03, dla województwa kujaw-
sko-pomorskiego – 23,60, nato-
miast dla wsi – 23,01. Wyniki 
wskazują jasno po raz kolejny 
nasza gmina uzyskała lepszy 
wynik niż średnia kraju, powia-
tu, województwa. Okazuje się 
jednak, że klasa szósta ze Szkoły 
Podstawowej	 w  Łążynie	 II	 nie	
miała sobie równych, spisała 
się na medal, bowiem osiągnęła 
wynik znacznie przekraczający 
powyższe średnie, mianowicie 

– 29,65! To najwyższy wynik 
w  naszej gminie i  w  historii 
naszej szkoły. Nie ulega wątpli-
wości, że to ogromny sukces.  
Z  pewnością przyczyniła się 
do niego ciężka praca szósto-
klasistów i  ich nauczycieli. Do-
brze wyposażone sale lekcyjne 
i udział w projektach edukacyj-
nych, które rozwijają kompe-
tencje naszych wychowanków. 
Cieszymy się, że mamy tak 
ambitnych uczniów, jesteśmy 
z  nich dumni  i   życzymy im 
dalszych sukcesów!

Agnieszka Kilińska, 
nauczycielka	SP	w Łążynie	II

 Spotkania rodzinne i  imprezy 
okolicznościowe cieszą sięw du-
żym zainteresowaniem. Taka for-
ma kontaktu, choć nie łatwa do 
zorganizowania przez szkołę jest 
bardzo atrakcyjna dla wszystkich. 
Wspólne festyny, turnieje, pikniki 
dają dzieciom i  rodzicom wiele 
radości i  satysfakcji. Zapewnie-
nie dziecku poczucia wspólnoty 
przestrzeni, swobodnej atmosfery 
i  oczywiście bliskości rodziców, 
co wydaje się być najważniejsze. 
 Jednym z zadań szkoły i  przed-
szkola jest integrowanie się i współ-
praca ze środowiskiem lokalnym. 
 Aby wyjść naprzeciw potrze-
bom dzieci i  ich rodzin zorgani-
zowaliśmy w naszej szkole w dniu 
11 maja 2013 r. festyn rodzinny 
pod hasłem „Postaw na rodzinę”, 
którego głównym celem było zin-
tegrowanie rodziców ze swoimi 
dziećmi, zaspokojenie potrzeby 
emocjonalnego związku z  ro-
dziną, wdrażanie do aktywnego 
wypoczynku przez ruch, pod-
niesienie wiary we własne siły, 
ukazanie wielkiej siły, jaką jest 
integracja, gdzie każdy uczy się 
od każdego, gdzie indywidualizm 
jednostek to wielkie JA, gdzie 
wspólnota to MY, gdzie głów-
nym hasłem jest BYĆ a nie mieć. 

 Kolejny cel jaki przyświecał 
nam podczas festynu to przypo-
mnienie i  uświadomienie sobie 
jak ważne jest poczucie bezpie-
czeństwa i zdrowo funkcjonująca 
rodzina, bo tylko wtedy możemy 
mówić o  właściwym rozwoju 
i  prawidłowym funkcjonowaniu 
naszych dzieci.
 U  progu XXI wieku jesteśmy 
świadkami coraz większych ak-
tów przemocy wobec drugiego 
człowieka.  Niepokojący jest fakt, 
że zjawisko to dotyka również 
rodzinę, osoby najbardziej sobie 
bliskie. Dotychczasowe badania 
dowodzą, że w  wielu polskich 
rodzinach dochodzi do różnych 
form przemocy. W celu pomocy 
ofiarom zostały powołane Zespo-
ły Interdyscyplinarne działające 
przy gminach, w  skład których 
wchodzą przedstawiciele różnych 
instytucji tj. szkoła (pedagodzy), 
policja, sąd (kuratorzy), pracowni-
cy służby zdrowia oraz pracowni-
cy komisji ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych. Do zadań 
zespołu należy miedzy innymi 
działalność informacyjna i  edu-
kacyjna dla społeczności lokalnej.
 Korzystając z  okazji zapro-
siliśmy przedstawicieli Gops-
-u, policji, sądu, służby zdrowia 

i  wspólnie spędziliśmy majowe 
popołudnie.
Pani Jolanta Hajdas pracownik 
Gops-u  zabrała głos infor-
mując o   sytuacji rodzin do-
tkniętych przemocą i  możli-
wościach pomocy jakie mogą 
te rodziny uzyskać od gminy.
 Po części informacyjnej moż-
na było zobaczyć występy tanecz-
ne, występy zespołu muzycznego, 
pokaz pierwszej pomocy zabawy 
dla dzieci i ich rodziców, pokazy – 
doświadczenia przyrodnicze, pio-
senki w  języku angielskim i nie-
mieckim. Były też przejażdżki 
kucykiem, trampolina, konkursy, 
rozgrywki szachowe dla rodzin, 
konkurencje sportowe, loteria 
fantowa oraz wariacje plastyczne. 
 Zainteresowani mogli obejrzeć 
ciekawe przedstawienie naszego 
teatrzyku przygotowanego przez 
klasę IIIb pod kierunkiem p. Iza-
beli Urban. Była to inscenizacja 
na podstawie znanej baśni An-
dersena „Nowe szaty 
cesarza” zatytułowana 
„Na cesarskim dworze”.
Odwiedziła nas także 
pani dietetyk, która 
służyła radą i pomocą 
w tematyce związanej 
ze zdrowym odży-

wianiem i pani pielęgniarka, która 
mierzyła ciśnienie. 
 Nie zabrakło też stanowisk 
gastronomicznych, przy których 
można było wypić kawę, her-
batę, zjeść pyszne ciasto, lody,  
grochówkę, chleb okraszony 
smalcem i  ogórki małosolne jak 
również dietetyczne kanapki 
przygotowane przez uczniów na-
szej szkoły w  ramach realizowa-
nego programu „Trzymaj formę”.
 Nad bezpieczeństwem czu-
wała zaprzyjaźniona ze szkołą 
Ochotnicza Straż Pożarną z Osie-
ka nad Wisłą. Nie zabrakło też do-
brej muzyki.
 Festyn cieszył się dużym za-
interesowaniem ze strony miesz-
kańców Osieka i okolic. Na stałe 
wpisze się  w  kalendarz imprez 
szkolnych i środowiskowych. Do 
zobaczenia za rok.

Pedagog szkolny
Beata Rumińska-Ćwik

FESTYN RODZINNY POD HASŁEM „POSTAW NA RODZINĘ” W OSIEKU N/WISŁĄ
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Miło, zaskakująco, wesoło, sympatycznie. Tymi słowami można określić 
Dzień Dziecka w Zawałach. Nie można było narzekać na nudę. Na dzieci 
czekało wiele atrakcji takich jak: dmuchane zamki, trampolina, przejażdż-
ka samochodzikiem, ping-pong, piłkażyki, konkursy z nagrodami i za-
bawy oraz mnóstwo smakołyków jak gofry, lody, słodycze, ciasta, napoje, 
pizza, wata cukrowa czy kiełbaska i kaszanka z grilla, za które dzieci nic 
nie płaciły i dzięki, którym ten dzień zapamiętają na długo. Nie tylko naj-

młodsi tego dnia miały frajdę, ale i dorośli bawili się przednio. Przeciąga-
nie liny po raz kolejny zrobiło furorę wśród maluchów ale i tych większych 
dzieci, bo przecież każdy z nas jest dzieckiem naszych rodziców. Kolejny 
rok z rzędu dzięki Urzędowi Gminy w Obrowie, pani Sołtys Alicji Tar-
kowskiej, Radzie Sołeckiej, pomocy strażaków z OSP Zawały, mieszkań-
ców naszej wsi oraz dobrego serca sponsorów udało nam się stworzyć wy-
jątkowy dzień dla wszystkich obecnych, tych młodszych i tych starszych.

Dzień dziecka w Zawałach

4 maja w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana, 
patrona strażaków obchodzony był Międzynarodowy Dzień Strażaka. 
Święto zainicjował australijski strażak J.J. Edmondson z  Melbo-
urne na pamiątkę tragicznie zmarłych pięciu kolegów-straża-
ków 2 grudnia 1998 roku w  Linton. Próbowali ratować czyjeś ży-
cie i mienie w czasie pożaru, jak robią to strażacy na całym świecie. 
W  Polsce dzień strażaka jest świętem zawodowym ustanowionym 
przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2003 roku. W tym dniu także 
druhny i druhowie z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu 
Gminy Obrowo uroczyście uczestniczyli w mszach świętych, celebro-
wanych w ich imieniu.           

                                                                             Marzena Słupczewska 

Międzynarodowy Dzień Strażaka
W naszej placówce w dniu 9 czerwca 2013 r. było wiele niespo-
dzianek dla wszystkich małych i  dużych. Uśmiechnięte buzie 
naszych uczniów i zadowolone oczy ich rodziców sprawiały, że 
cieszyliśmy się wszyscy: dyrekcja, pracownicy, sponsorzy, rada 
rodziców i zaproszeni goście. Piknik rozpoczął się występami  
uczniów, następnie odbywały się zawody sportowe uczniowie 
kontra rodzice. Były atrakcje w  postaci zamku dmuchanego, 
kucyka, balonika czy też samochodzika. Najwięcej frajdy spra-
wili strażacy, którzy pokazali tajniki swojej pracy oraz nauczyli 
nas jak udzielać pierwszej pomocy przed medycznej. Można 
było też posilić się zapiekanką, ciastem, gofrem, ochłodzić się 
lodem, wypić kawę i zabawić się przy muzyce na żywo. Wszyst-
kim, którzy przyczynili się do tak wspaniałej zabawy i niezapo-
mnianej przygody dziękujemy. 

Hanna	Affelt	SP	Łążyn	II

Święto Rodziny w Łążynie II

Spartakiada w Osieku nad Wisłą
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 To już VII edycja „Małego Olimpijczyka” dla najmłodszych 
pod patronatem Urzędu Gminy w Obrowie. Impreza została zor-
ganizowana przez Szkołę Podstawową w Dobrzejewicach. W śro-
dę, 16 kwietnia 2013 r. nasza szkoła  gościła około stu dzieci wraz 
z opiekunami. Wszystkie drużyny dzielnie walczyły o puchar Wój-
ta Gminy Obrowo i pyszny tort. Honorowy gość obserwował po-
tyczki na trybunach.
 I miejsce po zaciętej walce wywalczyli uczniowie  SP z Brzo-

zówki, II miejsce uczniowie z Dobrzejewic, a III miejsce przypa-
dło szkole z Osieka. Zwycięzcy wygrali 1 punktem, sportowy duch 
walki nie odpuszczał do ostatniej minuty.
 Puchar znowu jest przechodni. Obecnie zagości w Brzozówce.
Mamy nadzieję, że  poprzez wspaniałą zabawę, rywalizację wdra-
żamy naszych najmłodszych do czynnego, systematycznego upra-
wiania sportu.
HEJ-HEJ!!! HURA, HURA, HURA!!!

Agnieszka Kacprowicz

Trochę historii
2007 r.- I miejsce S.P. w Dobrze-
jewicach
2008 r.- I miejsce S.P. w Dobrze-
jewicach
2009 r.- I  miejsce S.P. w  Brzo-
zówce
2010 r.- I miejsce S.P. w Dobrze-
jewicach (3 zwycięstwo, puchar 
na stałe zagościł w szkole)
2011 r.- I  miejsce S.P. w  Brzo-
zówce
2012 r.- I miejsce S.P. w Dobrze-
jewicach
2013r.- I miejsce SP w Brzozówce
2014r. -Oto jest pytanie (?)

„MAŁY OLIMPIJCZYK 2013”

UCHWAŁA NR XXVII/175/2013
RADY GMINY OBROWO

z dnia 7 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 

od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2014r. dla odbiorców gminy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, 
Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747; z 2006r. Nr 123, poz. 858; z 2007r. 147, 
poz. 1033; z 2009r. Nr 18, poz. 97; z 2010r. Nr 47, poz. 278, Nr 238, poz.1578; z 2012r. poz. 951, 1513) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1.  Zatwierdza się opłaty zawarte dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących wysoko-
ściach: 
1) za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości - 2,87 zł + 
VAT (3,10 zł z VAT); 
2) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości - 3,33 
zł + VAT (3,60 zł z VAT);
3) za 1m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych za pomocą elektrycznych przydomowych przepompowni 
ścieków - 3,15 zł +VAT (3,40 zł z VAT);
4) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 7,50 zł + VAT (8,10 zł z VAT);
5) za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Obrowo do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 10,00 zł + VAT ( 10,80 zł 
z VAT);
6) za 1 m3 ścieków z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych 
położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości - 5,00 zł + VAT (5,40 zł z VAT);
7) za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo 
w wysokości - 8,00 zł + VAT ( 8,64 zł z VAT).
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i sołectwach oraz miejscowej prasie. 
 

Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą Rada Gminy ma obowiązek raz w roku ustalić odpłatność za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie gminy.
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 27.03.2013 r. odwiedzili nas niezwykli goście - drużyna SIDEN 
TORUŃ.  Wizyta ta nie była przypadkowa – koszykarze przy-
jechali pogratulować naszym uczniom sukcesów sportowych, 
przede wszystkim tych koszykarskich: mistrzostwo powiatu to-
ruńskiego i udział w ćwierćfinałach wojewódzkich, gdzie drużyna 
dziewcząt z  naszej szkoły zajęła III miejsce. Wszyscy uczniowie 
z  zainteresowaniem oglądali typowo koszykarską rozgrzewkę, 
mistrzowskie rzutu do kosza. Prawdziwe emocje wzbudził mecz, 

w  którym zagrali też uczniowie naszej szkolnej reprezentacji.
 Po meczu dzieci otrzymały pamiątkowe zdjęcia i szaliki, a nasi 
goście cierpliwie rozdawali autografy. 
 Mamy nadzieję, że takich spotkań i okazji do sportowego świę-
towania będzie w naszej szkole znacznie więcej.

          Sławomira Cedro

GWIAZDY KOSZYKÓWKI W OSIEKU

 Wójt Gminy Obrowo Pan Andrzej Wieczyński wyraził zgodę 
na utworzenie oddziału sportowego ze specjalnością piłka nożna 
przy Zespole Szkół  w Dobrzejewicach.
 Oddział sportowy w szkołach ogólnodostępnych organizuje się 
na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 15 października 2012 
r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas 
i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego oraz zgod-
nie z Programem szkolenia sportowego w ramach oddziałów spor-
towych w szkołach ogólnodostępnych Gminy Obrowo z  2013 r.
 Zachęcamy uczniów obecnych klas szóstych szkoły podstawo-
wej, uzdolnionych sportowo, o bardzo dobrym stanie zdrowia, 
do wzięcia udziału w próbach i sprawdzianach sportowych, or-
ganizowanych przez  Zespół Szkół w Dobrzejewicach.
 Głównym zadaniem związanym z funkcjonowaniem oddzia-
łów sportowych w  Gminie Obrowo jest wdrożenie i  realizacja, 
począwszy od szkół podstawowych, programu szkolenia spor-
towego dla uczniów uzdolnionych sportowo, preferujących wio-
dące dyscypliny sportowe w naszej gminie. Szkolenie sportowe 
w formie oddziałów sportowych będzie  realizowane  przy ścisłej 
współpracy  z klubami sportowymi, reprezentującymi daną dys-
cyplinę sportu z  Torunia i  okolicy, w  tym szczególnie klubami 
z terenu Gminy Obrowo. System edukacji w naszej Gminie dzię-
ki p. Wójtowi zapewnia ciągłość kształcenia sportowego poprzez 
kontynuację  programów szkolenia sportowego, realizowanego 
w  szkole podstawowej, gimnazjalnej i  ponadgimnazjalnej oraz 
klubach.
        

Dyrektor Gim. i LO
                                                                               Janusz Iwański

Klasa sportowa w Dobrzejewicach       
 2013 rok dla uczniów ZS w Osieku nad Wisłą stoi sportowymi 
wydarzeniami. Już 5-ego stycznia dziewczęta uczestniczyły w Mi-
strzostwach Powiatu w halowej piłce nożnej w Chełmży, gdzie po-
konały siedem drużyn zajmując ostatecznie II zaszczytne miejsce. 
Kalendarz międzyszkolnych rozgrywek był bardzo napięty. Nie-
malże od rozpoczęcia roku dziewczęta i chłopcy przygotowywali 
się do zawodów w  mini siatkówkę. Talent, systematyczna praca 
i  duże zaangażowanie uczniów w  zajęcia sportowe i  tym razem 
dały wspaniały rezultat. Zarówno drużyna dziewcząt jak i chłop-
ców wygrali zawody gminne i reprezentowali szkołę na zawodach 
powiatowych w Grzywnie i Czernikowie, gdzie zdobyliśmy tytuły 
vice – mistrzyń i vice mistrzów powiatu.  
 Kolejne rozgrywki  i kolejna wygrana - tym razem w koszyków-
kę dziewcząt w Brzozówce, zaprowadziła moje uczennice na naj-
wyższe podium podczas Mistrzostw Powiatu Toruńskiego w mini 
koszykówkę w Chełmży.
 Ktoś kiedyś uznał „13„ za bardzo pechową liczbę – MY w Osie-
ku nad Wisłą  uważamy inaczej – tym bardziej, że kończąc spor-
towy rok szkolny zdobyliśmy również cztery mistrzowskie tytuły 
w trójboju LA dziewcząt i chłopców oraz w czwórboju LA dziew-
cząt i  chłopców podczas Mistrzostw Gminy Obrowo . Na lekko-
atletycznych zawodach powiatowych w Czernikowie moi trójbo-
iści zajęli III miejsce zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców, 
a ich starsi koledzy i koleżanki podczas sportowych zmagań w Pig-
ży miejsce IV. 
 Osiągnięcia sportowe uczniów z Osieka nad Wisłą dały jeszcze 
jeden wspaniały rezultat – szkoła znalazła się w  pierwszej trójce 
prowadzonego przez PSZS rankingu szkół podstawowych.
  
                                                                                   Sławomir Cedro

SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA


