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Radosnych Świąt Wielkanocnych 
wypełnionych nadzieją, 
a także wiele 
pogody w sercu i za oknem 
oraz dobroci płynącej 
ze Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkim mieszkańcom Gminy

życzą

wójt Andrzej Wieczyński,
przewodniczący Rady Gminy -
Krzysztof Michalski 
oraz Rada Gminy Obrowo
wraz z pracownikami
urzędu
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Karnawał to idealny czas na 
zabawę podczas, którego bawić 
się mogą nie tylko dorośli ale 
także dzieci. Dlatego kierowa-
ne chęcią sprawienia aby przy-
najmniej jeden dzień w  roku 
był dla dzieci dniem magii 
i  czarów zorganizowałyśmy 
w  Przedszkolu Samorządo-
wym w Osieku nad Wisłą bal 
karnawałowy pod hasłem „Ba-
śnie z  czterech stron świata”.                                                                          
Bal odbył się 11 stycznia 2013. 
Swoją obecnością zaszczyci-
ło nas wiele postaci baśnio-
wych: królewny i  królowie, 
księżniczki, wróżki, czarno-
księżnicy,  czarownice, ryce-
rze, Piotruś Pan, Batman. Nie 
zabrakło również zwierzątek: 
biedronek, motylków, pie-

sków, kotków, pszczółek oraz 
służb ratowniczych:  policjan-
tów, strażaków i wielu innych. 
Zabawa karnawałowa została 
poprowadzona przez aktorki 
z  teatru „Zaczarowany świat”. 
Całość uświetniły konkursy 
i  pląsy. Dzieci żegnały karna-
wał w rytmie skocznej i weso-
łej muzyki. Wielu uczestników 
Balu z  pewnością na długo 
zapamięta ten radosny dzień 
i  z  niecierpliwością czeka już 
na nowy rok, w  którym to 
znów będzie można przenieść 
się do zaczarowanego świata 
pełnego magii i  spędzić nie-
zapomniane chwile w  gronie 
niezwykłych postaci.                      

                                                                                   
Ilona Kończak

Karnawał 2013

15 marca w  Galerii Sztuki 
„u Chopina” odbyła się pople-
nerowa wystawa fotograficzna 
ukazująca Ziemię Michałow-
ską. Wystawa jest rezultatem 
pleneru fotograficznego, który 

został zorganizowany przez 
Wojewódzki Ośrodek Ani-
macji Kultury w  Toruniu. 
W  plenerze wzięło udział 15 
uczestników z  różnych miej-
scowości powiatu toruńskie-

go. Wśród nich znalazła się 
silna grupa z  gminy Obrowo: 
Iwona Kubik,  Ewa Rostkow-
ska, Paulina Szyplik i  Jacek 
Melerski. W  spotkaniach fo-
tograficznych wzięli również 
udział: Marta Grabowska, 
Piotr Kriesel, Olga Lipska, 
Joanna Nacfalska, Barbara 
Owsian, Maciej Pasieka, Mi-
rosław Radciniewski, Marze-
na Samborska, Zbigniew Za-
sada. Opiekę artystyczną nad 
uczestnikami spotkań objęli 
Kamil Hoffmann i  Stanisław 
Jasiński – instruktorzy foto-
grafii w Wojewódzkim Ośrod-
ku Animacji Kultury. W trak-
cie pleneru powstało około 7 
tysięcy zdjęć. Fotograficy mieli 
za zadanie ukazanie krajobra-
zu kulturowego oraz historycz-
nego Ziemi Michałowskiej. 

Uczestnicy przemierzyli set-
ki tysięcy kilometrów w  celu 
udokumentowania pięknego 
wiejskiego krajobrazu, średnio-
wiecznych zamków, zabyt-
kowych  kościołów i  cmen-
tarzy.  Wystawa w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Obrowie 
prezentuje 40 prac artystów 
fotografików – amatorów 
ukazuje ich różne spojrze-
nia fotograficzne na piękno 
otaczającego nas krajobrazu, 
który oglądamy na co dzień 
jednak często w  natłoku co-
dziennych spraw przecho-
dzimy obojętnie wobec pięk-
na otaczającej nas przyrody. 
Wystawa będzie czynna do 
końca kwietnia 2013 roku. 
                     

Anna Strzelecka

Wystawa fotografii ukazująca Ziemię Michałowską

W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież z Zawał wpadły na 
fajny pomysł, przygotowania na Dzień Babci i Dzień Dziadka 
przedstawienia teatralnego pt. „Czerwony Kapturek”. 

20 stycznia odbyła się premiera przedstawienia, które spodo-
bało się przybyłym gościom tak bardzo, że był nawet bis. Pod-
czas uroczystości nie zabrakło również wierszyków dla naszych 
kochanych dziadków, które były recytowane zarówno przez 
małe jak i te trochę większe dzieci. Na koniec babcie i dziadko-
wie otrzymali „bibułowe” kwiaty od swoich wnucząt.  

Dzięki pomocy pań z rady sołeckiej dzieci oraz ich dziadko-
wie mogli skosztować przepysznych pączków i  faworków wła-
snego wypieku.

                                                                        Alicja Tarkowska

Artystyczne występy 
z okazji Dnia Babci i Dziadka
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SZANSA NA KOLEJNĄ 
WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Zespół Szkół w Dobrzejewicach ma szansę na realizację ko-
lejnych projektów międzynarodowych.W dniach 28.11 - 02.12. 
2012 pani Aneta Dobrzyńska uczestniczyła w  wizycie przy-
gotowawczej do realizacji nowego projektu w  ramach progra-
mu "Uczenie się przez całe życie". W spotkaniu, które odbyło 
się w Turcji (Adana), uczestniczyli także przedstawiciele szkół 
z  Niemiec, Włoch i  Litwy. Efektem tego spotkania było przy-
gotowanie nowego projektu w ramach programu Comenius dla 
uczniów Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach. Odrębny projekt 
planowany jest dla uczniów LO. Jeśli zostanie zaakceptowany, 
partnerami szkoły średniej z Dobrzejewic zostaną: Łotwa, Ru-
munia, Turcja, Włochy, Francja i Grecja.

Aneta Dobrzyńska podczas wizyty przygotowawczej do programu 
Comenius w Turcji.

W  zeszłym roku szkolnym uczniowie pod opieką nauczy-
cieli spotkali się ze swoimi kolegami i koleżankami w Szwecji 
oraz Chorwacji. W tym roku partnerzy projektowi spotkają się 
w maju w Dobrzejewicach. Podobnie jak w czasie poprzednich 
spotkań międzynarodowych, uczniowie będą prowadzić nego-
cjacje dotyczące statku kosmicznego "Santa Maria", a także po-
znawać Polskę, nasze zwyczaje i tradycje.

26 listopada 2012 r. w godz. 11.00 - 15.00, w Kujawsko - Po-
morskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, odbyła się wojewódzka 
konferencja informacyjno – promocyjna programu "Uczenie się 
przez całe życie", której organizatorem był Kujawsko-Pomorski 
Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Narodowej Agencji Pro-
gramu "Uczenie się przez całe życie".

W konferencji tej wzięli udział nasi uczniowie, uczestniczący 
w realizacji projektu Spaceship Santa Maria. Zaśpiewali oni dla 
zgromadzonych na spotkaniu gości, opowiedzieli po angielsku 
o swoich wrażeniach i udzielili wywiadu dla radia PiK, opowia-
dając o tym, jakie korzyści czerpią z uczestnictwa w programie.

Występ uczniów ZS w Dobrzejewicach na wojewódzkiej konferen-
cji informacyjno – promocyjnej programu „Uczenie się przez całe 
życie” w Bydgoszczy.

Uczestnicy konferencji informacyjno – promocyjnej progra-
mu „Uczenie się przez całe życie” w Bydgoszczy wraz z panem 
Andrzejem Siemianowskim - kujawsko-pomorskim wiceku-
ratorem oświaty oraz panią Lilianą Budkowską z  Narodowej 
Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”.
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Żywność dla osób potrzebujących 
w ramach współpracy GOPS i PKPS

W lutym 2013r. GOPS w Obrowie otrzymał ostatnią dostawę 
żywności w ramach  programu PEAD za 2012r. GOPS w Obro-
wie objął pomocą 1345 osób z  terenu Gminy Obrowo. Rozdy-
sponowano 57 ton artykułów spożywczych w takich asortymen-
tach jak: klopsiki, mielonka,  mąka, sery, makaron, ryż, płatki 
kukurydziane, olej rzepakowy, herbatniki, kasza gryczana, gro-
szek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem, cukier, mleko 
i masło.

Z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego

GOPS w Obrowie informuje, że w ramach pracy Zespołu  In-
terdyscyplinarnego prowadzone są działania na rzecz ofiar prze-
mocy w rodzinie z terenu Gminy Obrowo.

Działania prowadzone są we współpracy ze wszystkimi insty-
tucjami powołanymi do pracy 

w zespole w ramach profilaktyki  i rozwiązywania problemów 
rodzinnych. W   uzasadnionych  przypadkach  kierowane są 
sprawy do Sądów, Prokuratury, Policji. Prowadzony jest moni-
toring środowisk zagrożonych przemocą, co wpływa na skutecz-
ność podejmowanych działań  i  zmniejszenie tego zjawiska na 
terenie Gminy Obrowo. 

W 2012r. pomocą objęto 26 środowisk, które wymagały in-
terwencji.

Osoby, które czują  się zagrożone przemocą domową, są bez-
silne i  bezradne proszone są o  kontakt  z    pracownikami so-
cjalnymi, pedagogiem szkolnym, dzielnicowym  lub terapeutą 
ds. uzależnień w punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym  d.s. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pamiętaj! Nie jesteś sam i  nie musisz być ofiarą przemocy 
domowej!

Rozpoczynamy V edycję projektu systemowego pn. „Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Obrowie, w ramach Priorytetu VII. Promocja 
integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnia-
nie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. 
Pracownicy socjalni GOPS przeprowadzili rekrutację 34 uczest-
ników, którzy w 2013 roku rozpoczną zajęcia w ramach Centrum 
Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej. Do projek-
tu zgłosiło się bardzo dużo osób chętnych do odbycia szkoleń i 
zmiany swojej sytuacji życiowej. 
Grupa 13 osób w kwietniu rozpocznie szkolenia zawodowe w 
zawodzie brukarz płytkarz i hotelarsko gastronomicznym. 21 
osób będzie uczestniczyło w szkoleniach społecznych, z czego 
z 8 osobami podpisane zostaną umowy w ramach Programu 
Aktywności Lokalnej. Działania środowiskowe zorganizują pra-
cownicy socjalni i odbędą się one na terenie Gminy Obrowo.
Realizatorem szkoleń jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo 
Społeczne w Toruniu.
Pracownicy socjalni podpisują kontrakty socjalne z uczestnika-
mi, którzy  mają zapewnione środki na dojazdy w ramach udzia-
łu własnego Gminy w projekcie. 

Anna Domańska 
Kierownik GOPS w Obrowie 

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

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Informacja dla mieszkańców gminy
Na terenie gminy Obrowo działa Punkt

 Informacyjno-Konsultacyjny   
dla  Osób  i  Rodzin z Problemami Alkoholowymi

                                        TEL. 56 674 70 65

URZĄD   GMINY W OBROWIE
ul. Aleja Lipowa 27

(pomieszczenie przy świetlicy wiejskiej w Obrowie)

Punkt prowadzi Pani Wiesława Tatera Certyfikowany Tera-
peuta Uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Obrowie, pracownik Wojewódz-
kiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień w To-
runiu Oddział Odwykowy Całodobowy w Czerniewicach.

MEETINGI GRUPY AA ,,WOLA” – KAŻDY CZAWRTEK 
GODZ. 18.00

(pomieszczenie przy świetlicy wiejskiej w Obrowie)
W OSTATNI CZWARTEK KAŻDEGO MIESIĄCA 

MEETING OTWARY!

KWARTALNIK „KURIER OBROWA”
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Wydawca: Urząd Gminy Obrowo, 
ul. Aleja Lipowa 27,
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Zajęcia w nowym roku 2013, dzieci z przedszkola w Brzo-
zówce rozpoczęły nietypowo. Cały tydzień poświęcony został 
tematyce zdrowego stylu życia. Dzieci miały szansę na posze-
rzenie wiedzy o czystości, bezpieczeństwie, zdrowym odżywia-
niu oraz o  sporcie. Nie obyło się również bez niespodzianek. 
W  zajęciach z  najmłodszymi wzięli udział zaproszeni goście. 
Byli nimi: przedstawiciel farmaceutyczny oraz zawodnik Pił-
karskiego Klubu Elana Toruń Wojciech Świderek, pełniący jed-
nocześnie funkcję trenera Piłkarskiego Klubu Orzeł Głogowo.

Pierwsze spotkanie pod hasłem „czystość na co dzień” miało 
na celu przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad higie-
ny. Dzieci nazywały przedmioty służące zachowaniu czystości 
i  określały jego przeznaczenie. Wykonywały również różnymi 

technikami prace plastyczne przedstawiające przybory toaletowe.
Zajęcia o  bezpiecznym zachowaniu w  różnych sytuacjach 

pozwoliły na zweryfikowanie i  poszerzenie wiedzy dzieci do-
tyczących zasad poruszania się po drogach, poprawnego za-
chowania w sali przedszkolnej, jak i podczas zabaw na śniegu.

Wyjątkowo interesujące okazało się spotkanie z przedstawi-
cielem farmaceutycznym, który swoim wystąpieniem w cieka-
wy sposób opowiedział o historii rozwoju aptek. Przedstawiona 
prezentacja multimedialna wyjaśniała zadania i role farmaceuty 
pracującego w aptece. Szczególną uwagę zwrócił na konieczność 
przyjmowania leków gdy chorujemy, zaznaczając, że przyjmo-
wać je można tylko na zlecenie lekarza i w obecności rodziców.

Kolejnym etapem zajęć edukacyjnych poświęconych zdro-
wiu było uświadomienie roli racjonalnego odżywiania. Dzieci 
mogły wykazać się samodzielnością a  przy tym fantazją i  po-
mysłowością podczas wykonywania przez siebie witaminowych 
kolorowych kanapek.

Z niecierpliwością najmłodsi czekali na ostatni dzień tygo-
dnia zdrowia.  Z  uśmiechami na twarzy, zwarte i  gotowe 
ruszyły pod wodzą Pana Wojciecha Świderka na salę gimna-
styczną.  Dzieci uczestnicząc w treningu poznały podstawy gry 
w piłkę nożną. Po ćwiczeniach Pan Wojciech rozmawiał z nimi 
o potrzebie codziennej aktywności ruchowej i jej pozytywnym 
wpływie na samopoczucie i dobry stan zdrowia. Nietypowość 
zajęć sprawiła, że pomimo uczestniczącej w  nich dużej gru-
py dzieci, wszystkie były zaangażowane i chętnie wykonywały 
wszystkie polecenia.

Tydzień zdrowia w przedszkolu w Brzozówce był owocnym 
czasem dla dzieci jak i  dla dorosłych. Przedstawione tematy 
odnoście zdrowego stylu życia ubogaciły wiedzę wszystkich 
uczestników zajęć. Podczas tygodnia zdrowia przedszkolaki 
dowiedziały się, że lepiej zapobiegać chorobom niż je leczyć. 
Prawidłowe odżywianie, bezpieczne zachowanie i  aktywność 
fizyczna są podstawą w zachowaniu zdrowia fizycznego, a także 
psychicznego. Potwierdzone zostało znane przysłowie „w zdro-
wym ciele, zdrowy duch”.

        
 Anna Wieczerzak

TYDZIEŃ ZDROWIA W PRZEDSZKOLU W BRZOZÓWCE
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Dnia 19.02.2013 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Łąży-
nie II uroczystość Święta Patrona Szkoły - Mikołaja Kopernika. 
Akademię rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i  odśpiewa-
niem Hymnu Szkoły. Następnie uczniowie przedstawili biogra-
fię Mikołaja Kopernika i złożyli kwiaty pod portretem sławnego 
astronoma. Uczniowie obejrzeli również krótką improwizację 
muzyczną, która opowiadała o  kosmosie i  wielkim odkryciu 
naszego patrona.

Po zakończeniu części oficjalnej odbył się Szkolny Konkurs 
Wiedzy o Życiu i Twórczości Mikołaja Kopernika oraz Konkurs 
Wiedzy o Kosmosie. Wszystkie dzieci były bardzo dobrze przy-
gotowane jednak najlepsze okazały się dzieci z klasy VI. Pierw-
sze miejsce zajęła Oliwia Marcinkowska. Drugie Mateusz Glock 
a trzecie Lidka Brzustewicz.Dzieci zostały nagrodzone piękny-
mi dyplomami a główną nagrodą był wspólny wyjazd do Mu-
zeum Kopernika.

Tego dnia został rozstrzygnięty także konkurs plastyczny do-
tyczący kosmosu. Nagrody i wyróżnienia otrzymały następują-
ce osoby:

     KATEGORIA WIEKOWA KLASA „O”

     I Miejsce - Agata SwatkoII Miejsce - Anna Brodowska
     III Miejsce - Mateusz Karpiński

KATEGORIA WIEKOWA KLASA „I - II”

I Miejsce - Tomasz Szczygieł
II Miejsce - Wiktoria Dąbrowska
III Miejsce - Martyna Grosman

Wyróżnienia:

Laura Wiśniewska
Dominika Przewięźlikowska

KATEGORIA WIEKOWA KLASA „III”

I Miejsce - Jakub Hopke
II Miejsce - Martyna Kaczmarkiewicz
III Miejsce - Marek Brodowski

Wyróżnienia:

Oliwia Siecińska
Jakub Jabłoński
Natalia Grąbczewska

KATEGORIA WIEKOWA KLASA „IV - VI”

I Miejsce - Julia Cieszkowska
II Miejsce -Krystian Dąbrowski

Wyróżnienie:

Nadia Jędrzejewska

Dodatkowo pierwsze miejsce otrzymały wszystkie dzieci, 
które wykonały prace przestrzenne:

Radosław Lipka
Rayan Zapałowski
Krystian Urbański
Grzegorz Urbański
Weronika Wiśniewska
Oliwia Marcinkowska

Wspólny wyjazd dzieci biorących udział w Szkolnym Kon-
kursie Wiedzy o  Mikołaju Koperniku i  Kosmosie oraz laure-
atów konkursu plastycznego „Kosmos” do Domu Mikołaja Ko-
pernika odbył się 27.02.2013r. Dzieci nie tylko zwiedzili dom, 
w którym mieszkał patron ich szkoły ale również mieli możli-
wość  zobaczyć wystawę „Świat Toruńskiego Piernika” i  wypiec 
swoje własne pierniki.

Tego dnia uczniowie również zwiedzili najważniejsze za-
bytki Torunia: Krzywą  Wieżę, Ratusz, Dwór Artusa, Fontannę 
z żabkami i flisakiem oraz pomnik Mikołaja Kopernika. Dzieci 
poznały też niektóre legendy związane z Toruniem i jego zabyt-
kami.

Dzieci uśmiechnięte, radosne i  pełne wrażeń  wróciły do 
szkoły.

Monika Zamojska

Święto Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika
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Stawki podatku od nieruchomości w roku 2013 wynoszą:

1.  od gruntów:
1) związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 

bez względu na sposób sklasyfikowania w  ewidencji gruntów 
i budynków – 0,76 zł od 1m2  powierzchni,

2.  pod jeziorami, zajętymi na zbiorniki wodne, retencyjne 
lub elektrowni wodnych – 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3.   od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego przez or-
ganizacje pożytku publicznego – 0,22 zł od 1 m2 powierzchni,

4.    od budynków i ich części:
1)    mieszkalnych – 0,58 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej
2)  związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej 

oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej 
prowadzenie – 18,90 zł od 1 m2  powierzchni użytkowej,

3)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,65 zł 
od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4)    zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

5)    od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłat-
nej statusowej działalności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

5.   od budowli – 2% ich wartości.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXI/130/2012 Rady Gminy w  Obrowie z  dnia 
27 listopada 2012 roku w sprawie podatku od nieruchomości na 
2013 rok.

Stawki podatku rolnego w 2013 roku wynoszą:

1.    dla gruntów gospodarstw rolnych:
- 2,5  x 47,00 zł/q = 117,50 zł (od 1 ha przeliczeniowego 

gruntów),
2.   dla pozostałych gruntów:
- 5 x 47,00 zł/q = 235,00 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów prze-
liczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas 

użytków rolnych wynikających z  ewidencji gruntów i  budyn-
ków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

-dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewi-
dencji gruntów i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się 
gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych 
i produkcyjno-klimatycznych.

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:

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

- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość 
pieniężną 5 q żyta.

Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 2012 
r. Cena ta wynosi 47,00 zł za q żyta.

Podstawa prawna:

Uchwała Rady Gminy w  Obrowie nr XXI/129/2012 
z 27.11.2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wy-
miaru podatku rolnego

Stawka podatku leśnego w 2013 roku wynosi:

0,220 m3drewna x 186,42 =  41,0124 zł.

Podstawa prawna:

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z  dnia 
19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drew-
na, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nad-
leśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 roku (M. P. 2012, poz. 
788).

Stawki podatku od środków transportowych na 2013 rok

Obowiązująca uchwała nr XXI/131/2012 z dnia 27 listopa-
da 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych, traci moc uchwała nr XI/61/2011 
z dnia 8 grudnia 2011 roku.

Szczegółowe zestawienie dotyczące stawek w  podatku od środków 
transportu, które  obowiązują w 2013 roku, znajduje się na stronie www.
bip.obrowo.pl w  zakładce stawki podatkowe obowiązujące w  2013 r. 
w Gminie Obrowo wraz ze wzorami deklaracji.

      Mirosława Skowrońska

Stawki podatkowe obowiązujące w 2013 r. w Gminie Obrowo

 Dnia 06.03.2013 roku pomiędzy Wójtem Gminy Obrowo 
– Andrzejem Wieczyńskim, a   Zastępcą  Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w  Bydgoszczy – Wiesławem Andrzejem 
Domańskim podpisano akt notarialny dotyczący przekazania 
przez Gminę Obrowo nieruchomości gruntowej oznaczonej                     
nr geod. dz. 113/5  o powierzchni 0,50 ha położonej w Dobrze-
jewicach Skarbowi Państwa – Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w  Bydgoszczy pod budowę komisariatu policji obsługującego 
trzy sąsiednie gminy Lubicz, Obrowo i Czernikowo.

    Małgorzata Wierzbowska

Posterunek policji
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Kolejny rok realizacji programu ekologiczno – łowieckiego 
realizowanego przez  dzieci i uczniów Zespołu Szkół w Osieku 
n/Wisłą wraz z Kołem Łowieckim „ZLOT”. 

W ramach programu prowadzone są lekcje dla każdej grupy 
wiekowej (przedszkole i szkoła) w oparciu o dostarczone scena-
riusze i pomoce dydaktyczne (plansze przedstawiające zwierzę-
ta, puzzle, kolorowanki, krzyżówki). 

Po raz drugi został ogłoszony konkurs fotograficzny. Sześcio-
ro uczniów zdobyło wyróżnienie. 

Na uroczystym spotkaniu 22 grudnia 2012 roku laureaci 
otrzymali dyplomy i karmniki, a dla szkoły ufundowano lornet-
kę. Nagrodę wręczył Prezes Koła Łowieckiego ZLOT Pan Sta-
nisław Wierzbowski i Pan Henryk Kowalski odpowiedzialny za 
realizację programu. 

Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do udziału w kolej-
nych konkursach.

 Katarzyna Wachowska

„MYŚLIWI DZIECIOM – DZIECI – ZWIERZĘTOM”

Umowa już podpisana, 
wiosną ruszają prace w terenie

W dniu 11.02.2013 r. wójt - Andrzej Wieczyński i skarbnik gminy – Joanna Faleńska podpisali umowę z wykonawcą tj. z panem 
Erazmem Chojeckim prezesem firmy ROLLSTICK-TORUŃ Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gło-
gowo – Brzozówka – etap II. Zakres rzeczowy robót obejmuje:

      1) Kanalizację sanitarną grawitacyjną:

           - studnie z PCV fi 425mm – 119 szt.,
           - przyłącze z rur PCV fi 150mm - 952 m,
           - sieć grawitacyjna z rur PCV fi 200mm - 2814 m,

       2) Kanalizację ciśnieniową:

           - przyłącze z rur PCV fi 63mm - 284 m,
           - przepompownie sieciowe – 3 szt.,
           - przepompownie przydomowe - 44 szt.,
           - sieć ciśnieniowa z rur PCV fi 90mm - 284 m,
           - sieć ciśnieniowa z rur PCV fi 119mm – 744 m,
           - sieć ciśnieniowa z rur PCV fi 160mm – 1008 m.

Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na dzień 31.03.2014 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1,7 mln. zł, 
z czego 75% stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych, które gmina pozyskała w ramach działania „Podstawowe 
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.

           Marzena Słupczewska    
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W dniach 16-17 lutego 2013 r. 
w Toruniu odbyła się XXVII wy-
stawa gołębi rasowych i  drobiu 
ozdobnego, która po raz trzeci 
miała zasięg całego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego. Ta 
wystawa to między innymi do-
robek istniejącego już 30 lat Sto-
warzyszenia, do którego należą 
hodowcy z naszego regionu. Jed-
nym z patronów tej wystawy był 
Andrzej Wieczyński - wójt gminy 
Obrowo, który był fundatorem 
pucharów dla zwycięzców wy-
branych w  poszczególnych kate-
goriach  ras gołębi i kur.

W  wystawie uczestniczyło 51 
wystawców. Zaprezentowano 605 
szt. gołębi  w 48 rasach i 93 szt. 
drobiu ozdobnego w  19 rasach. 
Rozstrzygnięto 20 konkursów, 
w  których wyłoniono 20 zwy-
cięzców  oraz  wyróżniono  8 ras 
gołębi. Tytuł  najlepszych w rasie  
otrzymało 19 hodowców  gołębi. 
W drobiu ozdobnym przyznano  

2 zwycięstwa  oraz 12  wyróżnień. 
Wśród wyróżnionych (i  to trzy-
krotnie) znalazł się pan Leszek 
Juraszek, nauczyciel ze szkoły 
Podstawowej w Dobrzejewicach. 
Otrzymał laury za trzy rasy kur: 
POLBAR, CZUBATKA DWOR-
SKA oraz  ZIELONONÓŻKA 
POLSKA.

Kury hodowane przez p. 
Juraszka to przede wszystkim 
rodzime rasy o  bardzo starym 
rodowodzie. Czubatka polska 
jest jedną z  najstarszych rodzi-
mych ras, charakteryzująca się 
ogromną wytrzymałością na wa-
runki atmosferyczne oraz dużą 
nieśnością jaj. Mięso jest bardzo 
delikatne. Zielononóżka pol-
ska to także rasa bardzo nieśna, 
ale co ważne, produkująca jaja 
o bardzo małym poziomie chole-
sterolu ujemnego, a więc bardzo 
zdrowe. Kury tej rasy są bardzo 
samodzielne i  łatwe w  hodow-
li. Natomiast polbary to polska 

rasa kur, która powstała w okre-
sie powojennym i ma znamiona 
zarówno dobrego mięsa jak i do-
skonałej nieśności. W hodowli p. 
Leszka Juraszka jest jeszcze wiele 
innych ras kur, z  których to na 
uwagę zasługuje nowotworzona 
(próba odtworzenia starej pol-
skiej rasy) rasa „nioski tęczowej”. 
Kury te charakteryzują się dużą 
masą ciała oraz niesamowitą nie-
śnością. Potrafią znieść do 300 jaj 
w roku. W zagrodzie pana Leszka 
biegają też jedne z  największych 
kur świata – brahmy gronostajo-
we, których koguty osiągają masę 
nawet 7 kg.  Obok tych „wielkolu-
dów” hodowca ma również jedne 
z najmniejszych kurek rasowych 
– sebrytki. To kureczki wielko-
ści małego gołąbka, są bardzo 
towarzyskie i  dumnie chodzą 
po zagrodzie. Dla urozmaicenia 
swojej zagrody, nasz hodowca 
ma również kury japońskie – 
jokohamy. Miłe, sympatyczne 
i  bardzo urodziwe, bo mające 
piękne długie ogony i składające 
jajka o   nietypowym kształcie – 
typu podłużnych śliwek. Obok 
kurek pan Juraszek ma jeszcze 6 
gatunków pięknych bażantów.

„Wszystko traktuję jako hob-
by, które jest moją wielką pasją. 
Cieszę się, że coraz więcej osób za-
kupując u mnie kurczaczki, robi 
przydomowe wolierki, ciesząc się 
ze swoich zdrowych , ekologicz-
nych oraz własnych jajek – takich 
bez pieczątek. W  społeczeństwie 
ekologia odgrywa coraz większe 
znaczenie a zdrowa żywność na-
biera rozmachu. Nasze rodzime 

rasy zasługują na popularyzacje, 
chociażby ze względu na odpor-
ność na warunki atmosferyczne  
oraz ich bardzo smaczne mięso. 
Jakiś czas zachwycaliśmy się tym, 
co obce, nie znając do końca cech, 
które noszą nasze kury. Powrót 
„do korzeni” nie tylko w hodow-
li kur ale i  w  innych gatunkach 
zwierząt, pozwoli nam upiększyć 
nasz rodzinny, polski krajobraz 
oraz uchronić przed zapomnie-
niem to, co było kiedyś u nas takie 
„nasze”, takie polskie. Wszystkich 
chętnych zapraszam do swojej 
hodowli, żeby mogli zobaczyć ile 
piękna jest w  tym hobby”- wy-
znaje Leszek Juraszek.

Dodatkową  atrakcją toruń-
skiej wystawy był występ ar-
tystyczny amatorskiego teatru 
„Igraszka”, założonego przez 
nauczycielkę języka polskiego 
ze Szkoły Podstawowej w  Brzo-
zówce – p. Barbarę Mońko-Jura-
szek. Aktorami są rodzice dzieci 
uczących się w  SP w  Brzozów-
ce. Na wystawie przedstawiono 
spektakl pt. „Rozmowa kur”, 
w  którym wystąpiły panie: Iza-
bela Butwid, Joanna Łęgowska, 
Magdalena Klyszcz, Anna Kry-
gier-Kulasińska, Danuta Nowak, 
przebrane w różnobarwne stroje 
kur, czym zachwyciły wszyst-
kich zgromadzonych. Występ 
nagrodzono gromkimi brawami.

Życzymy hodowcom, a  także 
artystom wielu sukcesów i czeka-
my na kolejne wystawy tego typu.

    
   

Marzena Słupczewska 

I I I   WYSTAWA GOŁĘBI  RASOWYCH  I  DROBIU OZDOBNEGO 
O ZASIĘGU CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
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Nagroda  za wieloletnie 
zaangażowanie w sprawy ekologii

30.01.2013 r. w Poznaniu odbyła się uroczysta gala wrę-
czenia Kielni Profilów oraz dyplomów uznania, w różnych 
kategoriach.

Kapituła VIII edycji konkursu „Przetargi dla Najlep-
szych – Lider Eko Inwestycji” wraz z  wydawcą Ogólno-
polskiego Dwutygodnika Budowlanego „PROFILE” uho-
norowała Wójta Gminy Obrowo dyplomem uznania za 
wieloletnie zaangażowanie w sprawy ekologii.

Inwestycje wodno-kanalizacyjne, które gmina realizu-
je od początku kadencji wójta Andrzeja Wieczyńskiego, 
przyczyniają się nie tylko do rozwoju gminy, ale także 
zostały zauważone na arenie ogólnopolskiej, dlatego też 
to wyróżnienie. Takie wyróżnienia cieszą i mobilizują do 
dalszych działań nie tylko w tym kierunku – dodaje wójt 
Wieczyński. 

Koncert kolęd z filharmonijnym brzmieniem 
Grupa muzyków z  Filharmonii Pomorskiej w  Bydgoszczy 

i  Orkiestry Symfonicznej w  Toruniu wraz z  utalentowanymi 
młodymi śpiewakami z Bydgoszczy i Wrocławia,  Osieka n/Wi-
słą i okolic, spotkała się 27 stycznia 2013 roku w kościele para-
fialnym pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku n/Wisłą 
na dziesiątym już koncercie kolęd i pastorałek. 

Filharmonijne brzmienie 12-to osobowej grupy muzyków 
Capella Ex Silva i operowy śpiew corocznie przyciąga na kon-
cert dużą rzeszę mieszkańców Osieka i okolic. 

Niedzielne popołudnie spędzone w gronie rodziny i znajo-
mych, a także niepowtarzalne brzmienie instrumentów i świa-
towej klasy głosów operowych powoduje, że tradycyjne polskie 
kolędy, chwalące narodziny Pana Jezusa, są nie tylko miłym 
przeżyciem, ale też odskocznią od szarości dnia codziennego.    

Koncert otwierał w tym roku ks. Andrzej Prokopowicz, pod-
trzymujący chwalebne dzieło swojego  poprzednika śp. ks. Jana 
Anklewicza.   

Prowadzącym był Jacek Beszczyński, a muzykę rozpisał Wal-
demar Urbański.

Wykonawcy:
1. Jacek Beszczyński  - prowadzący koncert i śpiewający
2. Wojciech Dyngosz - baryton
3. Maciej Musiał - tenor
4. Adam Zaremba - baryton
5. Danuta Molenda – pedagog, muzyk 
6.  Magdalena Motyka – nauczycielka muzyki
7. Schola Parafialna „Anioły Nadziei” 
8. Schola „Osieckie Słowiki” – chór dziecięcy
9. Ryszard Cąbrowski 

Zespół instrumentalny „CAPELLA EX SILVA”.
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XXI Finał WOŚP 
w Osieku nad Wisłą

Zespół Szkół w  Osieku nad Wisłą kolejny raz przystąpił 
do wielkiego grania z  najsławniejszym dyrygentem Jurkiem 
Owsiakiem podczas XXI FINAŁU WOŚP.

 Pracownicy naszej szkoły oraz społeczność lokalna aktyw-
nie włączyli się do akcji. Nie zabrakło wielu atrakcji m.in. wy-
stępów dzieci z naszej szkoły, loterii fantowej oraz licytacji wie-
lu wartościowych przedmiotów.

 Wszystko to odbywało się w miłej atmosferze przy dobrej 
muzyce, kawie, ciastku, a dla smakoszy swojskim chlebie okra-
szonym smalcem i ogórkiem. 

W tym dniu wspierała nas Straż Gminna oraz Ochotnicza 
Straż Pożarna z Osieka nad Wisłą.

 Wolontariusze od samego rana kwestowali na terenie Osie-
ka. Udało nam się zebrać razem 6305 zł.

 Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy w tym dniu zagrali razem z nami i posłali tradycyj-
ne światełko do nieba.

Beata Rumińska-Ćwik
Agnieszka Fabiszewska

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. mieszkańcy Gminy Ob-
rowo hojnie wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, 
która zagrała w tym roku dla ratowania życia dzieci 

i godnej opieki medycznej seniorów. 

Zebraliśmy razem ponad 22 tysiące złotych!

Akcję zbiórki pieniędzy na terenie Gminy Obrowo organi-
zowały i koordynowały sztaby w Szkole Podstawowej i Zespole 
Szkół w Dobrzejewicach, a także w Zespołach Szkół w Osieku 
n/Wisłą i w Obrowie. Łącznie zebrano niebagatelną sumę 
22.168,45 zł, z czego:

•	 SP	+	ZS	w	Dobrzejewicach	-	10.832,00	zł,
•	 ZS	w	Osieku	n/Wisłą	-	6.305,00	zł,
•	 ZS	w	Obrowie	-	5.031,45	zł.	
W tym roku mimo mroźnego dnia frekwencja ludzi wspo-

magających szlachetny cel była bardzo duża. Datki do puszek 
zbierali wolontariusze - uczniowie szkół podstawowych i gim-
nazjalnych, pod czujnym okiem opiekunów i organizatorów.

 
Na uczestników imprez w szkołach czekało dużo atrakcji 

min. loterie fantowe  czy kawiarenki, w których można było 
kupić pyszne ciasto, kawę, herbatę oraz soki. Można było także 
wziąć udział w licznych licytacjach w tym serduszek.

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

WOŚP - teren gminy Obrowo
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Kolejny sukces naszych czytelników w konkursie powiatowym
Dnia 20 lutego 2013r w Chełmżyńskim Domu Kultury odbył się powiatowy konkurs „Potyczki językowe”. W konkursie udział brali 
uczniowie  kl. VI szkół podstawowych. Młodzież z 8 gmin powiatu toruńskiego musiała  wykazać się wiedzą  obejmującą zasady 
gramatyki i ortografii.
Gminę Obrowo i Gminną Bibliotekę Publiczną w Dobrzejewicach reprezentowali uczniowie Klasy VI b ze Szkoły Podstawowej im. 
gen. J.H. Dąbrowskiego w Dobrzejewicach: Zosia Śliwińska, Wiktoria Sztankowska i Krzysztof Smoliński.
Nasza drużyna zajęła IV miejsce !!!
          Grażyna Jurkiewicz

„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywają-
cych w rodzinach zastępczych i je opuszczających” – edycja 
2013 - Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rekrutacja – Poszukujemy uczestników do kolejnej edycji 
projektu systemowego POKL

W 213 roku zaplanowano 3 ścieżki szkoleń:
I. Ścieżka Metodyczna dotycząca ekonomii 

społecznej dla 30 osób
II. Pakiet Startowy dla 15 osób

III. Program Szkoła Rodzica dla 8 osób
oraz

- piknik rodzinny*
- wyjazdy integracyjne i studyjne*

- 14 – dniowy turnus rehabilitacyjny w tereny nadmorskie*

*w zależności od wybranej ścieżki szkoleń

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIA-
ŁALNOŚCIACH PROJEKTOWYCH 

Biuro projektu PCPR
Iwona Fabich

Tel. 56 662 87 67
projekty.efs@pcpr-torun.pl

Państwo Krystyna i Czesław Dębiccy z Zawał dostali me-
dale za długoletnie pożycie małżeńskie. 50-ta rocznica 
ślubu to wielkie wydarzenie nie tylko dla tej pary, ale i ro-

dziny – podkreślał wręczając medale wójt Andrzej Wieczyński. 
Państwo Dębiccy doczekali 4 dzieci (dwóch synów i dwie córki), 
a także 5 wnucząt i 1 prawnuczki.
Życzymy kolejnych jubileuszy, a także dużo zdrowia i szczęścia 
w zaciszu domowego ogniska.

Medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie REKRUTACJA - POKL
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Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR zaprasza osoby niepełnosprawne ruchowo do udziału w projekcie „Wsparcie osób nie-
pełnosprawnych ruchowo na rynku pracy III”. Beneficjentami programu mogą zostać nieaktywna zawodowo osoby z nie-
pełnosprawnością ruchową w stopniu znacznym, lub umiarkowanym ze sprzężeniem. Głównym celem projektu jest wsparcie i 
przygotowania do wejścia lub powrotu na rynek pracy.

Działania projektowe obejmują: poradnictwo zawodowe, szkolenia warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy, staże, pomoc przy 
znalezieniu i utrzymaniu zatrudnienia, wsparcie pracodawców przy uzyskaniu ulg przysługujących z tytułu zatrudnienia osoby 
niepełnosprawnej. Podczas trwania wszystkich działań projektowych zapewniamy indywidualne wsparcie doradcy zawodowe-
go i trenera pracy.

Warunki uczestnictwa w projekcie: osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności ruchowej – znacznym lub umiarkowa-
nym ze sprzężeniem, wieku: od 16 do 60 lat ( kobiety) i od 16 do 65 lat ( mężczyźni), osoby nieaktywne zawodowo.

Jeżeli nie jesteś pewny, czy możesz wziąć udział w projekcje, zadzwoń do nas i zapytaj! Pomożemy. Zadzwoń, napisz, odwiedź 
nas w regionalnych biurach FAR na terenie całej Polski. Wszystkie działania FAR skierowane do beneficjentów są bezpłatne.

Biuro Regionalne FAR     poniedziałek-środa  08:00-16:00
ul. Markwarta  4-6     czwartek 10:00-18:00
85-015 Bydgoszcz     piątek 08:00-16:00
biuro.kujawsko-pomorskie@far.org.pl   www.far.org.pl

Kapitał Ludzki
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 W  niedzielny, mroźny, ale słoneczny dzień 17 marca 2013 
r. w sali sportowej w Osieku nad Wisłą rozegrano turniej piłki 
nożnej w hali z okazji 10-lecia Klubu Sportowego „Wisły Osiek”. 
Rywalizacja była zacięta do samego końca. O wygranej w fina-
łowym meczu zadecydowały rzuty karne, które przyniosły tym 
razem szczęście dla drużyny z Obrowa. Wisełka z Osieka, cho-
ciaż nie zdobyła najwyższego trofeum w tym turnieju walczyła 
z poświęceniem do końca. Duch walki towarzyszył wszystkim 
drużynom, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński, zagorzały gracz 
i kibic. 

Tradycja piłki kopanej w Osieku nad Wisłą, to nie tylko mi-
nione 10 lat, podkreśla Zbigniew Lech, mieszkaniec Osieka 
i emerytowany działacz piłkarski. Kiedyś nie było pięknych sal 
sportowych, jak obecnie, ale wystarczyły dwie bramki i kawałek 
pola, żeby ćwiczyć i grać w piłkę nożną. To były piękne chwile, 
dodaje pan Zbigniew w łezką w oku. Dobrze, że tradycja piłkar-
ska wsi Osiek nad Wisłą trwa nadal i cieszy się takim zaintereso-
waniem mieszkańców i władz samorządowych, z wójtem i panią 
sekretarz na czele.   
 Cała impreza była wielkim organizacyjnym sukcesem co 
podkreślali zawodnicy i dość licznie zebrani kibice, którzy cały-
mi rodzinami przybyli wspierać ulubionych piłkarzy. 
A o to szczegółowe wyniki turnieju:

Grupa A:
Bękarty - Obrowo 2:4
Kawęczyn - Bękarty 3:2
Obrowo - Kawęczyn 4:3
Grupa B:
Wisła Osiek - KS Osiek 5:1
Wisła Osiek - Polman 2:1
Polman - KS Osiek 6:0
Półfinały:
Obrowo - Polman 1:1 karne 3:1
Wisła Osiek - Kawęczyn 3:1
Mecz o 3 miejsce:
Polman - Kawęczyn 1:3
Mecz o 1 miejsce: 
Wisła Osiek - Obrowo 0:0 karne 0:2

Nagroda dla najlepszego strzelca trafiła do Bartosza Gęsickiego 
z Kawęczyna, który zdobył 7 bramek. Drużyna z Kawęczyna zo-
stała drużyną Fair Play. 
Najlepszym bramkarzem turnieju został zawodnik Wisły Osiek 
– Mateusz Kurkowski. 

     Marzena Słupczewska

„Turniej piłki nożnej w hali na 10-lecie „Wisły - Osiek”
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UKS „Feniks Obrowo” od 1 
kwietnia do 30 czerwca będzie 
realizował projekt pt. „Sport 
– Zabawa – Bezpieczeństwo”. 
Pierwsza część projektu zakła-
da przeprowadzenie szkolenia 
„Mały Ratownik”, które skie-
rowane jest w  szczególności 
do około 90 dzieci i młodzieży 
z  Zespołu Szkół w  Obrowie. 
Profesjonalni ratownicy me-
dyczni  nauczą dzieci i  mło-
dzież  właściwych zachowań, 
zasad bezpieczeństwa oraz 
wrażliwości na złe samopoczu-
cie innych. Mamy nadzieję, że 
za kilka lat każdy przypadkowy 
człowiek na ulicy będzie potra-
fił udzielić pierwszej pomocy 
przedmedycznej i  nie będzie 
obojętny na potrzeby innych.

Druga część naszego pro-
jektu to impreza sportowo-
-rekreacyjna pod hasłem 
„Zdrowo i Sportowo”. Program 
imprezy zakłada integrację 
wielopokoleniową, rozegranie 
szeregu sportowych konku-
rencji, pokazów tanecznych, 
a  także turniej pomiędzy mło-
dymi piłkarzami ze Szkółki 
Piłkarskiej a  ich rodzicami.

Oczywiście projekt to nie 
wszystko co robiliśmy i robimy.... 

Jako stowarzyszenie wspie-
raliśmy Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy nie tylko w po-
staci przekazanej na licytację 
piłki z  autografami naszych 
zawodników i  trenera, ale tak-
że poprzez występy artystycz-
ne dzieci ze szkółki tanecznej.

Nasi podopieczni przez 
cały czas systematycznie tre-
nują. Pojawiły się już pierw-
sze małe sukcesy. Chłopcy ze 
Szkółki piłkarskiej rozegrali 
swoje pierwsze zwycięskie me-
cze sparingowe z  DAP Brzo-
zówka i DAP Lubicz! Wygrana 
to w  dużym stopniu zasługa 
trenera Jacka, który świetnie 
przygotował chłopców. Radość 
dzieci była ogromna! Przed 
nimi w  najbliższym czasie ko-
lejne sparingi oraz turnieje.

Natomiast dziewczynki 
i  chłopcy ze Szkółki tanecz-
nej, pod okiem pani Beaty, 
z  zapałem i  radością ćwiczą 
układy taneczne, uświetniając 
swoimi występami  uroczysto-
ści szkolne i  klubowe. Każda 
kropelka potu pozostawiona 
czy to na parkiecie czy na bo-
isku, przekłada się na sukcesy.

W kwietniu planujemy tak-
że wspólny wyjazd do Gdań-
ska na stadion PGE Arena aby 
dzieci mogły poczuć „na wła-
snej skórze” atmosferę praw-
dziwego „dorosłego” meczu.

W  Klubie atrakcyjne zaję-
cia sportowo-rekreacyjne znaj-
dzie dla siebie także młodzież 
a  nawet dorośli. Panie wy-
trwale ćwiczą w  grupach step-
-aerobiku a  od początku roku 

mają możliwość uczestniczenia 
w  bardzo ciekawych zajęciach 
zumby. Zumba to połączenie 
tańca i  aerobiku w  rytmach 
Latino! Niesamowicie dyna-
miczne zajęcia pozwalają nie 
tylko spalić kalorie, ale świet-
nie się pobawić. Jest to bar-
dzo przyjemny sposób dbania 
o  własną kondycję i  zdrowie 
a także na pozbycie się stresów 
i  złapanie pozytywnej energii.

W  naszym Klubie dzie-
je się wiele i  mamy nadzie-
ję, że uda nam się sprawić, że 
będzie to miejsce atrakcyjne 
dla dzieci, do którego cho-
dzą z  radością i  entuzjazmem.

Dziękujemy wszystkim,  któ-
rzy nas wspierają, a w szczegól-
ności wójtowi gminy Obrowo 
Panu Andrzejowi Wieczyńskie-
mu za ufundowanie koszulek 
dla dzieci ze Szkółki Tanecznej, 
Panu Mirosławowi Nawrotko-
wi – Członkowi Zarządu Po-
wiatu Toruńskiego, za ufundo-
wanie koszulek piłkarskich dla 
wszystkich chłopców, a  także 
Dyrektorowi Szkoły w Obrowie 
Panu Arturowi Affelt za oka-
zywane wsparcie i  życzliwość!

    
            Agnieszka Ott, Ewa Madej

„Sport – Zabawa – Bezpieczeństwo”


