
Bezpieczny urlop, to podstawa 
udanego wypoczynku, dlatego 
też wzorem poprzednich lat, 
kąpiących się w jeziorze w Osie-
ku nad Wisłą ludzi będą strzegli 
zawodowi ratownicy. 
 - Zależy nam na bezpieczeń-
stwie wszystkich osób wypoczy-
wających nad jeziorem w  Osie-
ku – mówi wójt gminy Obrowo, 
Andrzej Wieczyński. - I  choć 
zatrudnienie ratowników jest ob-
ciążeniem dla budżetu gminy, to 
jednak uważam, że ich obecność 
na jeziorem jest konieczna.
 Jezioro będzie chronione co-
dziennie od 23.06.2012 r. do 
31.08.2012 r. w godz. od 10:00 do 
18:00. 

Bezpieczne 
jezioro

Od 1 czerwca 2012 r. zmieniają 
się kwoty przychodu decydujące 
o zmniejszeniu lub zawieszeniu 
emerytur i rent.
 W  związku z  ogłoszeniem 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego komunikatu o wy-
sokości przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w  pierwszym 
kwartale 2012 r., które wyniosło 
3.646 zł 09 gr, Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego in-
formuje, że od dnia 1 czerwca 
2012 r. zmieniają się kwoty przy-
chodu decydujące o zmniejszeniu 
lub zawieszeniu emerytur i rent.
Wynoszą one:
•	 70% przeciętnego miesięcz-

nego wynagrodzenia 2.552 
zł 30 gr (dot. emerytur, rent 
rolniczych z  tytułu niezdol-
ności do pracy oraz rent ro-
dzinnych)

•	 130% przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia 4.740 
zł 00 gr (dot. emerytur/rent 
rolniczych z  tytułu niezdol-
ności do pracy oraz rent ro-
dzinnych).

Zmiany w rentach
i emeryturach
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Rubinowa gmina Obrowo
Takiego wyróżnienia wie-
lu może pozazdrościć. Na 
ręce wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego trafiła nagroda 
w konkursie „Gospodarczo-
-Samorządowy HIT Kujaw 
i Pomorza”. Uroczysta gala 
rozdania nagród odbyła się 
w toruńskim Dworze Artusa. 
Gmina Obrowo była jednym 
samorządem powiatu toruń-
skiego, który został wyróż-
niony przez jury.
 - Jesteśmy dumni i szczę-
śliwi, że nasze działania, któ-
re konsekwentnie realizo-
waliśmy przez ostatnie lata, 
zostały dostrzeżone i znalazły 
uznanie niezależnego jury – 
mówi wójt gminy Obrowo, 
Andrzej Wieczyński. - To nie 
pierwsze laury, które zbieramy 
za naszą pracę. Uhonorowani 
zostaliśmy już w dziedzinie 
oświaty, kultury, a teraz otrzy-
maliśmy wyróżnienie „rubi-
nowe” - praktycznie najwyższe 
- w dziedzinie ochrony środo-
wiska (w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej).
 Konkurs „Gospodarczo-
-Samorządowy HIT Kujaw 
i Pomorza” to przedsięwzię-
cie organizowane od połowy 
lat 90. minionego wieku w 
Wielkopolsce, a od końca lat 

90. także w regionach kujaw-
sko-pomorskim, lubuskim i 
pomorskim. Organizatorem 
wszystkich dotychczasowych 
edycji konkursu jest Agencja 
Promocyjna „Punkt S”.
 Zarówno założenia jak i 
regulamin, kryteria konkurso-
we, metoda prac kapituły - to 
wszystko ulegało przez minio-
ne lata nieznacznym mody-
fikacjom. Cele konkursu nie 
uległy zmianie. Jest to przed-
sięwzięcie wyłaniające co roku 
i promujące szczególnie cenne 
dokonania rynkowe, samorzą-
dowe i ekologiczne. To rodzaj 
narzędzia promocyjnego ofe-
rowanego szefom firm, urzę-
dów, organizacji itp.
 Wyłonienie, uhonorowanie 
przez kompetentną kapitu-
łę i promocja wartościowych 
dokonań rynkowych, ekolo-
gicznych, samorządowych i 
organizacyjnych urzeczywist-
nionych w poszczególnych 
regionach wymaga szeroko 
zakrojonych prac przygo-
towawczych. Uczestniczą w 
nich samorządy terytorialne, 
zwłaszcza starostwa powiato-
we. To wielki atut konkursu, 
bo rekomendowane przez sta-
rostów stanowią rzeczywistą 
wizytówkę potencjału gospo-
darczego, samorządowego, ale 

też intelektualnego poszcze-
gólnych powiatów.
 Kapitułę tworzą przedsta-
wiciele urzędów, instytucji i 
stowarzyszeń statutowo za-
interesowanych rozwojem 
gospodarczym i promocją re-
gionu. Kapituła ocenia przede 
wszystkim poziom jakościo-
wy, nowatorstwo i zakres osią-
gniętych korzystnych efektów. 
Przyjęte kryteria ocen i zasa-
dy pracy kapituły wyrównują 
szanse małych, średnich i du-
żych firm i urzędów, zespołów 
i poszczególnych osób.
 Nagrody to nominacje do 
tytułu HIT oraz tytuły HIT - 
także Kryształowe i Rubino-
we. Ich symbolami są akty no-
minacji i akty nadania tytułów 
HIT oraz medale i statuetki. 
Laureaci otrzymują prawo do 
wykorzystywania tych sym-
boli w obiegu gospodarczym 
oraz prawo do promocyjnego 
wykorzystywania zastrzeżo-
nego znaku graficznego HIT. 
We wszystkich dotychczas ro-
zegranych edycjach konkursu 
w Wielkopolsce, w regionie 
kujawsko-pomorskim, w wo-
jewództwach pomorskim i 
lubuskim uczestniczyło około 
1350 firm, urzędów, instytucji 
i stowarzyszeń.
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Kolejna ewangelicka nekropolia 
w  Gminie Obrowo uprzątnięta 
i  odrestaurowana. O  porządek 
w  miejscu pamięci zadbali wo-
lontariusze z  organizacji „Tak 
Trzeba” oraz ludzie dobrej woli. 
 Za zgodą właściciela gruntu 
Nadleśnictwa Dobrzejewice uda-
ło się przeprowadzić prace po-
rządkowe na cmentarzu w  Obo-
rach. Nekropolia jest niewielka, 
usytuowana na płaskim wznie-
sieniu w  środku lasu. Nieopodal 
niej biegnie  ścieżka rowerowa. 
Zachowały się na nim  dwa całe  
nagrobki i  trzy cokoły po odła-
manych żeliwnych krzyżach.
 Podziękowanie za pomoc dla: 
Ryszarda Wasielewskiego, Grze-
gorza Słupczewskiego, Michała 
Kokota, Anny Zglińskiej, Marty 
Kaźmierczak, Michała Wiśniew-
skiego i Arkadiusza Uzarowicza.
 Więcej informacji o  akcjach 
porządkowania cmentarzy na 
www.facebook.com-Tak-Trzeba.

Jacek Melerski

Zapomniane 
cmentarze

Na terenie gminy Obro-
wo działa Punkt Infor-
mac y jno-Konsu ltac y jny    
dla  Osób  i  Rodzin z Proble-
mami Alkoholowymi. 
 Gmina zaprasza wszystkich 
z  problemami alkoholowymi 
do uczestnictwa w  spotka-
niach. 
 Meeting grupy AA „Wola” 
odbywa się w  każdy czwar-
tek o  godzinie 18. Zaś każdy 
ostatni czwartek miesiąca, 
to możliwość uczestniczenia 

w  otwartym meetingu. Punkt 
prowadzi pani Wiesława Ta-
tera Certyfikowany Terapeuta 
Uzależnień, członek Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
w  Obrowie i  pracownik Wo-
jewódzkiego Ośrodka Terapii 
Uzależnień i Współuzależnień 
w  Toruniu Oddział Odwyko-
wy Całodobowy w Czerniewi-
cach.
 Wszystkie spotkania odby-
wają się w pomieszczeniu przy 

świetlicy wiejskiej w Obrowie.
Tel. 56 674 70 65.

Pomoc w chorobie alkoholowej
Grupa AA „Wola” zaprasza na spotkania w każdy czwartek

W gminie Obrowo, podobnie 
jak w  innych samorządach 
powiatu toruńskiego została 
powołana straż gminna. De-
cyzja w  tej sprawie zapadła 
30 kwietnia 2012 r. na sesji 
Rady Gminy Obrowo. Straż 
weszła w skład struktury or-
ganizacyjnej Urzędu Gminy.  
 Do zadań straży gmin-
nej będzie należało przede 
wszystkim zapewnienie spo-
koju, ładu, porządku i czysto-
ści w  miejscach publicznych. 
Jest to jednym z  obowiązków 
gminy wynikającym ze sto-
sownych przepisów prawnych. 

Ponadto straż współdziałać 
ma z  właściwymi podmiota-
mi w  zakresie wywiązywania 
się obywateli z  ustawowych 
obowiązków. Pomagają także 
w usuwaniu skutków klęsk ży-
wiołowych i innych zagrożeń. 
 W  granicach obowiązków 
straży jest także zabezpiecza-
nie miejsca przestępstwa lub 
innych podobnych zdarzeń, 
do momentu przybycia wła-
ściwych służb. Współdziała 
z  organizatorami w  zabez-
pieczeniu porządku w  czasie 
imprez i zgromadzeń publicz-
nych. Chroni obiekty komu-

nalne i urządzenia użyteczno-
ści publicznej, a  także czuwa 
nad porządkiem i  kontrolą 
ruchu drogowego, w  zakre-
sie określonym w  przepisach 
o  ruchu drogowym. Ponadto 
straż gminna pomaga w reali-
zacji zadań własnych Gminy.
 Mam nadzieję, że działa-
nia obrowskiej straży gminnej 
znacznie przyczynią się do po-
prawy bezpieczeństwa i  jako-
ści życia mieszkańców gminy 
oraz przestrzegania przez nich 
przepisów prawa.   

Andrzej Wieczyński

Straż gminna w Obrowie

24 maja 2012 roku w  Świe-
tlicy Wiejskiej w  Obrowie 
odbył się XII Gminny Fe-
stiwal Piosenki Dziecięcej 
i  Młodzieżowej. W  Festiwa-
lu wzięło udział 69 młodych 
wykonawców z terenu Gminy 
Obrowo. 
 Wykonawcy wystąpili 
w  pięknie udekorowanej sali 
świetlicy wiejskiej w Obrowie, 
w  4 kategoriach wiekowych: 
klasy 1-2; 3-4; 5-6 ze szkół 
podstawowych  oraz klasy 
gimnazjum i  liceum.  Dodat-
kowo wystąpiło troje dzieci 
zamieszkujących gminę Obro-
wo, a uczących się w szkołach 
toruńskich. Jury w  składzie: 
przewodniczący Grzegorz 
Filut, Urszula Słupczewska 
oraz Waldemar Urbański wy-
słuchało i  oceniło wszystkich 

uczestników festiwalu, typując 
poszczególne miejsca w  każ-
dej kategorii wiekowej. Nagro-
dę Grand Prix w tegorocznym 
festiwalu otrzymała Natalia 
Grzelak, która wykonała pio-
senkę ” Kropelki”.
 Wszyscy młodzi artyści 
otrzymali dyplomy, a zwycięz-
cy festiwalu puchary,  gratu-
lacje oraz atrakcyjne nagro-
dy, ufundowane przez Wójta 
Gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego oraz Pana 
Dariusza Zakrzewskiego. Fe-
stiwal Piosenki Dziecięcej 
i Młodzieżowej pozwolił nam 
na konfrontację dorobku arty-
stycznego młodych wykonaw-
ców oraz na rozbudzenie ich 
aktywności twórczej.

Anna Strzelecka

Młode piękne głosy
Festiwal Piosenki w Obrowie
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Gminna Komisja powołana przez 
Wojewodę Kujawsko-Pomorską 
panią Ewę Mes,  oszacowała za-
kres i  wysokość szkód w  gospo-
darstwach rolnych. Straty spo-
wodowane były niekorzystnymi 
zjawiskami atmosferycznymi, 
niestety większości  upraw nie 
udało się przezimować. 
 288 rolników zgłosiło wy-
marznięcia w  zasiewach. 
Obszar zgłoszonych szkód  
w  uprawach ozimych wyniósł 
1.886,38 ha użytków rolnych. 
Od 2 maja do 1 czerwca 2012 
r. zgodnie ze zmienionym roz-
porządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 3 kwietnia 2012 r. w spra-
wie realizacji niektórych zadań 
Agencji Restrukturyzacji i  Mo-
dernizacji Rolnictwa, powiatowe 
biura ARiMR przyjmowały wnio-
ski o udzielenie jednorazowej po-
mocy finansowej (de minimis) 
dla rolników i  producentów rol-
nych, którzy w br. ponieśli szkody 
w uprawach w wyniku ujemnych 

skutków przezimowania. 
 Program umożliwia udziele-
nie poszkodowanym producen-
tom rolnym pomocy w  formie: 
kredytów na wznowienie pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych 
oraz poręczeń i  gwarancji spłaty 
tych kredytów. Oprocentowanie 
kredytów wynosi 0,1%  w  ska-
li roku, jeżeli producent rolny 
w dniu wystąpienia szkód posia-
dał ważną umowę ubezpieczenia 
obejmującą ochroną co najmniej 
50% powierzchni upraw (bez łąk 
i  pastwisk) lub co najmniej 50% 
liczby zwierząt gospodarskich, 
albo w  wysokości 3,85% w  skali 
roku, jeśli producent rolny takiej 
umowy nie posiadał.  
 Inną możliwością pomocy, 
jest odraczanie terminu płat-
ności składek na ubezpieczenie 
społeczne i  rozkładania ich na 
dogodne raty, a  także umarzanie 
w całości lub w części bieżących 
składek na indywidualny wnio-
sek rolnika.

 Rolnik może także skorzystać 
z  odraczania rozkładania na raty, 
umarzania w  części lub w  całości 
przez Prezesa Agencji Nierucho-
mości Rolnych należności Agencji.
 Możliwe jest także udzielenia 
pomocy producentom rolnym na 
dokonanie ponownego obsiania 
powierzchni upraw. Stawka po-
mocy na dokonanie ponownego 
obsiewu 1 ha upraw rolnych zo-
stała ustalona w wysokości 100 zł 
na 1 ha powierzchni uprawy żyta, 
jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, 
rzepaku lub rzepiku, trwałych 
użytków zielonych i  ozimych 
upraw nasiennych. Będzie to po-
moc de minimis udzielana przez  
ARiMR.
 Rolnicy mogą też ubiegać się 
o ulgi w podatku rolnym za 2012 
r.. Przygotowano dla nich wpro-
wadzenie możliwości stosowania 
pomocy w  opłacaniu bieżących 
składek na ubezpieczenie zdro-
wotne, na indywidualny wniosek 
rolnika, w którego gospodarstwie 

rolnym powstały szkody spo-
wodowane przez ujemne skutki 
przezimowania 
 O pomoc w ramach programu 
(z  wyjątkiem pomocy de mini-
mis) mogą ubiegać się rolnicy 
i  producenci rolni, w  których 
gospodarstwach rolnych szko-
dy spowodowane przez ujemne 
skutki przezimowania, oszacowa-
ne przez komisje powołane przez 
wojewodów, wyniosły średnio 
powyżej 30% średniej rocznej 
produkcji rolnej w gospodarstwie 
rolnym w stosunku do produkcji 
z trzech lat poprzedzających rok, 
w którym wystąpiły szkody, albo 
z  trzech lat w  okresie pięciolet-
nim poprzedzającym rok, w któ-
rym wystąpiły szkody z pominię-
ciem roku o  wielkości produkcji 
najwyższej i najniższej.  
 Szczegółowe informacje do-
tyczące form pomocy państwa 
znajdują się na stronie interneto-
wej MR i RW: www.minrol.gov.pl. 

Barbara Krupa

Oszacowano szkody w rolnictwie
Przymrozki, które wystąpiły w br. od III dekady stycznia do I dekady lutego w gminie Obrowo będą rekompensowane

Dowody osobiste wydane 
w  2002 roku, a  także dowody 
osobiste wydane w  2007 roku 
osobom niepełnoletnim, tra-
cą swoją ważność w 2012 roku. 
Trzeba pamiętać o sprawdzenie 
terminu ważności tych doku-
mentów.
 Wniosek o  wydanie dowodu 
należy złożyć osobiście w  Urzę-
dzie Gminy Obrowo – pokój nr 4. 
Należy zrobić to przynajmniej na 
30 dni przed upływem terminu 
jego ważności. 
 Wnioski o  wydanie nowego 
dowodu można pobrać w  Urzę-
dzie Gminy Obrowo lub na stro-
nie internetowej: www.obrowo.
pl - w  zakładce Urząd Gminy – 
wzory pism.
 Od 2010 roku wymiana do-
wodów osobistych jest bezpłat-
na. Trzeba także pamiętać, że 
nieważny dowód osobisty nie 
spełnia swoich funkcji, czyli nie 
potwierdza naszej tożsamości 
i  obywatelstwa m.in. w  kontak-
tach z urzędami.

Małgorzata Gerus

Wymiana 
dowodów

Urząd Gminy Obrowo 
przypomina o sprawdze-
niu terminu ważności 
dowodu osobistego

Medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie otrzymały małżeń-
stwa z Gminy Obrowo. Przekro-
czyli magiczną liczbę połowy 
wieku razem. Mogą być przy-
kładem dla wszystkich tych, 
którzy twierdzą, że spędzenie 
życia razem jest niemożliwe. 
 Pierwszym małżeństwem są 
państwo Janina i Wacław Iwa-

niukowie ze Skrzypkowa. Ślub 
zawierali 16 grudnia 1961 roku w 
Głogowie. Teraz obchodzą swoje 
50-lecie. Przez połowę wieku do-
czekali się trójki dzieci, dziewiąt-
ki wnucząt i trójki prawnucząt.
 Drugim nagrodzonym mał-
żeństwem są państwo Marian-
na i Jerzy Chwiałkowscy z Ob-
rowa. Ślub zawierali 02 lutego 

1957 roku w Woli Niedźwiedzia, 
miejscowości położonej w  woje-
wództwie łódzkim. Chwiałkow-
scy mają za sobą staż dłuższy niż 
Iwaniukowie, bowiem spędzili 
już ze sobą 55 lat życia. Przez po-
nad pół wieku doczekali się dwój-
ki dzieci i czwórki wnucząt.

Małgorzata Gerus
Kierownik USC w Obrowie

Podziękowanie za wspólne lata

Od lewej Jerzy i Marianna Chwiałkowscy, wójt oraz Wacław i Janina Iwaniukowie
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Od tego wydania „Kuriera” 
będą się pojawiały materiały 
mówiące o seniorach mieszkają-
cych na terenie gminy Obrowo. 
 Cykl dotyczący ciekawych 
osobowości zaczniemy od pani 
Teresy Wasilewskiej, 95-letniej 
mieszkanki Kuźnik, obecnie 
mieszkającej u  córki Magdaleny 
w Łążynie II. 
 Pani Teresa od urodzenia 
mieszka na terenie gminy Ob-
rowo, w parafii Łążyn II. Pocho-
dzi z rodziny wielodzietnej. Była 
piątym dzieckiem w  rodzinie, 
a  wszystkich było dziesięcioro. 
Ukończyła cztery klasy ówczesnej 
Szkoły Podstawowej w  Zębowie. 
Wychowała trójkę dzieci, dwie 
córki – Magdalenę i  Agnieszkę 
oraz syna Józefa. Doczekała się 
dziewięcioro wnucząt i tyle samo 
prawnucząt. 
 Od dziecka była związana 
z  rolnictwem. Nie obca jest Jej 
praca w  polu i  w  ogrodzie, któ-
ry zawsze był i  jest przepełniony 
kwiatami, albowiem pani Terenia 
uwielbia je, a najbardziej czerwo-
ne róże, których nie mogło też za-
braknąć w dniu 16 kwietnia 2012 
roku, kiedy to nasza solenizant-
ka obchodziła swoje urodziny. 
W  świętowaniu 95-tych urodzin 
brała udział rodzina, znajomi, 
sąsiedzi, przedstawiciele sołectwa 
w Łążynie, a także ks. proboszcz 
Mirosław Lament z parafii Łążyn 
II oraz wójt Andrzej Wieczyński. 
Pani Teresa, to pełna wiary i opty-
mizmu, a  także ciepła, dobroci 
i  humoru kobieta, która dekla-
muje wiersze nauczone w  dzie-

ciństwie, mówiąc je jak z rękawa. 
Pięknie śpiewa różne pieśni, nie 
tylko religijne. Jak sama pod-
kreśla – „śpiew towarzyszy mi 
przez całe życie, uwalnia od stre-
su i  dodaje sił witalnych”. Córka 
Magdalena dodaje – „pieśni śpie-
wane przez moją mamę, wyróż-
niają ją spośród innych kobiet 
i  zawsze uspakajały nas dzieci, 
jak i  naszych rodziców. Mama 
często wspomina jak występo-
wała i  śpiewała w  teatrze Julii 
Procherowej, a  także jak przed 
wojną działała w Stowarzyszeniu 
Młodzieży Katolickiej”. Nasza 
solenizantka chętnie opowiada 
o  różnych wydarzeniach z  cza-
sów wojny, opisując szczegóły 
i  najmniejsze detale, które spra-
wiają, że słuchacz chłonie wia-
domości z  zachwytem. Dlatego 
też pani Teresa często przyjmuje 
w domu dzieci z pobliskiej szko-
ły, którzy przychodzą posłuchać 
trochę historii w  zupełnie innej, 
niepodręcznikowej oprawie. 
Pani Terenia wyszła za mąż 
w  wieku 27 lat, za mieszkańca 
wsi Kuźniki - Rajmunda. Rodzi-
na pana Rajmunda w 1920 roku 
przyjechała do Polski z Ameryki. 
Państwo Teresa i Rajmund  prze-
żyli z sobą 64 lata i jak podkreśla 
nasza solenizantka – „nie pamię-
tam kłótni z  małżonkiem, a  je-
dynie niewielkie sprzeczki, które 
szybko odchodziły w  zapomnie-
nie”.
 Uśmiechając się mówi dalej: 
„mąż nie był rannym ptaszkiem 
i  lubił sobie pospać, a  ja, od 
dziecka wstawałam skoro świt, 

podśpiewując sobie przy poran-
nym krzątaniu się po domu. To 
nas różniło, ale zawsze mogłam 
na moją połówkę liczyć i wspól-
nie przeżywać z  nim dobre i  złe 
chwile”. Państwo Wasilewscy 
byli inicjatorami i  fundatorami 
krzyża, którego postawiono na 
granicy gospodarstwa pomiędzy 
Łążynem II a Kuźnikami, w miej-
scu, gdzie przed wojną stała fi-
gurka Matki Bożej. Figurka nie 
przetrwała wojny, ale miejsce 
w  którym stała było dla miesz-
kańców bardzo ważne. Dlatego 
też pani Teresa wraz z mężem ro-
bili wszystko, żeby doprowadzić 
do postawienia w  tym miejscu 
krzyża i  tablicy. Nie było łatwo, 
ale Państwo Wasilewscy dopieli 
swego wykładając na ten cel pie-
niądze z pierwszych emerytur. 
 3 maja 1980 roku ks. Janiak 
wraz z małżonkami Wasilewskich 
i mieszkańcami Łążyna i Kuźnik 
poświęcili krzyż i  pamiątkową 
tablicę, które stały się też sym-
bolami Solidarności. Opowieść 
o  krzyżu i  okolicznościach jego 
powstania, maluje na twarzy pani 

Teresy zachwyt i  łzy szczęścia, 
albowiem miejsce chronione nie-
gdyś przez Matkę Bożą uchroniło 
mieszkańców pobliskich wsi od 
klęsk i chorób, które pojawiały się 
w czasach wojen, a krzyż ten stał 
się symbolem i pamiątką dla dal-
szych pokoleń. Mieszkańcy Łąży-
na II i Kuźnik po dzień dzisiejszy 
dbają o  to miejsce, a  w  majowe 
popołudnia kobiety z  pobliskich 
wsi, odmawiają nabożeństwa 
majowe, które przez ponad 30 lat 
prowadziła pani Teresa.
 Nasza solenizantka na pytanie 
co robi, żeby cieszyć się życiem 
w  tak pięknym wieku, odpowie-
działa: „lubię śpiewać, śmiać się, 
jeść mało czegoś dobrego (w do-
myśle np. prawdziwa wiejska 
szynka z  obwódką tłuszczyku), 
a  także od czasu do czasu wypić 
kieliszek nalewki lub likieru”. 
Dziękujemy za miłe wspo-
mnienia. Życzymy dużo zdro-
wia i  przeżycia jeszcze wielu lat 
według wypróbowanego stylu 
w zaciszu ciepła domowego ogni-
ska. 

Marzena Słupczewska 

Teresa Wasilewska od urodzenia mieszka w gminie Obrowo. Już od 95 lat!

Skarby osobowości 
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Zawodnicy A&W  Team Ob-
rowo brali udział w  festy-
nie przygotowanym przez 
służby mundurowe z  Toru-
nia. Tak w  gminie uczczono 
Dzień Dziecka. Chłopcy brali 
udział w pokazie sztuk walki, 
co przyciągnęło dużą liczbę 
widzów.
 Zawodników po pokazach 
nie bez powodu publiczność 
nagrodziła gromkimi brawa-
mi. Chłopcy oprócz popisów 
w  pokazach, startowali rów-
nież w  kilku konkurencjach. 

Przyniosły one wielu miejsca 
na podium. W składzie teamu 
znaleźli się: Julek, Miłosz D., 
Szymon, Kuba, Michał, Grze-
gorz, który po mimo gipsu na 
nodze brał czynny udział w za-
bawach na festynie.
 Organizatorzy pragną po-
dziękować Wójtowi Gmi-
ny Obrowo za udostępnie-
nie środka transportu, żeby  
chłopcy mogli uczestniczyć 
w festynie. 

Andrzej Maciusiewicz

Wojownicy dzieciom

To już VI edycja „Małego 
Olimpijczyka” pod  patro-
natem Wójta Gminy  Ob-
rowo. Imprezę zorganizo-
wała Szkoła Podstawowa 
w  Dobrzejewicach. Puchar 
znowu jest przechodni. Przez 
najbliższy rok cieszyć się nim 
będzie Szkoła Podstawowa 
w Dobrzejewicach.
 Na sali gimnastycznej ZS  
gościliśmy uczniów z  Brzo-
zówki, Osieka n/Wisłą, Zębo-
wa, Obrowa i  Łążyna II wraz 
z opiekunami. Wszystkie dru-
żyny dzielnie walczyły o  pu-
char Wójta Gminy Obrowo 
i  pyszny tort. Honorowy gość 
obserwował potyczki na try-
bunach. I  miejsce po zaciętej 
walce wywalczyli uczniowie 
z  Dobrzejewic, II miejsce 
uczniowie z  Brzozówki, a  III 
przypadło szkole z Obrowa.
 Mamy nadzieję, że poprzez 

wspaniałą zabawę oraz ry-
walizację zachęcamy naszych 
najmłodszych do czynnego, 
systematycznego uprawiania 
sportu. Dziękujemy Wszyst-
kim za przybycie i już teraz za-
praszamy za rok.

Agnieszka Kacprowicz

Trochę historii

2007 r.- I  miejsce S P w  Do-
brzejewicach
2008 r.- I  miejsce S P w  Do-
brzejewicach
2009 r.- I miejsce S P w Brzo-
zówce
2010 r.- I miejsce S P  w Do-
brzejewicach (3 zwycięstwo, 
puchar na stałe zagościł 
w szkole)
2011 r.- I miejsce S P w Brzo-
zówce
2012 r.- I miejsce S P  w Do-
brzejewicach

Mały
olimpijczyk 2012

Kickbokserzy dali pokaz na festynie
Wójt Gminy w   Obrowie oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Ob-
rowie serdecznie zapraszają na 
imprezy gminne. Nie zabraknie 
atrakcji dla tych, którzy lubią ta-
niec, coś dla siebie znajdą także 
sportowcy oraz początkujący fo-
tograficy. 
 VI Przegląd Tradycyjnych Ka-
pel Weselnych Ziemi Dobrzyń-
skiej, odbędzie się jak co roku 
nad jeziorem w  Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Osieku n/
Wisłą. 4 sierpnia 2012 roku bę-
dzie można wysłuchać jak grają 
rodzimi artyści. 
 Atrakcje znajdą dla siebie 
także sportowcy z gminy. IV Ka-
mus Cross For The Beatles, to 
niecodzienna impreza biegowo-
-spacerowa. Przy okazji zorgani-
zowano takze zlot fanów zespołu 

The Beatles. Impreza odbędzie 
się  w  Osieku n/Wisłą 18 sierp-
nia 2012 roku. Start i meta biegu 
w ZS w Osieku n/Wisłą. Zapisy na 
imprezę sportową, na stronie in-
ternetowej www.thebeatles2.pl/.  
 Tańczących mieszkańców za-
dowolą z  pewnością Dożynki 
Gminne. Odbędą się w  Osieku 
n/Wisłą na boisku szkolnym, 9 
września 2012 roku. Gwiazdą 
wieczoru będzie Zespół SKA-
NER.
 Jeszcze w  czerwcu gmina za-
chęca mieszkańców, do zapisów 
na warsztaty fotograficzne. Za-
pisy prowadzone są w Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Obrowie tel. 
56 678 60 22 wew. 145 oraz do od-
wiedzenia nowo powstałej strony 
internetowej www.gok.obrowo.pl 

Anna Strzelecka

Gdzie się bawić w gminie
Zapraszamy do udziału w imprezach kulturalnych

Gospodarstwo nagrodzone

Komisja Konkursowa na szcze-
blu regionalnym przystąpiła do 
oceny pod względem bhp gospo-
darstw indywidualnych, zgło-
szonych do X Ogólnopolskiego 
Konkursu pn. ”Bezpieczne Go-
spodarstwo Rolne”. Od połowy 
kwietnia Komisja dokonała wi-
zytacji i oceny 30 zgłoszonych 
do konkursu gospodarstw rol-
nych.
 W konkursie udział wzięli rol-
nicy z powiatów: grudziądzkiego, 
chełmińskiego, brodnickiego, wą-
brzeskiego, golubsko-dobrzyń-
skiego i toruńskiego. 
 I miejsce zostało przyznane 
dla gospodarstwa państwa Barba-
ry i Marka Gręźlikowskich zam. 
Dobrzejewice gm. Obrowo. II 
miejsce trafiło do państwa Marle-
ny i Bogdana Lis, zam. Kuczwały 
20, 87-140 Chełmża. III miejsce 

zostało przyznane państwu Ju-
stynie i Andrzejowi Kalisz, zam. 
Browina,    ul. Witosa 10, 87-140 
Chełmża
 Ponadto Komisja przyznała 6 
wyróżnień za rozwiązania tech-
niczne zastosowane w gospodar-
stwie poprawiające bezpieczeń-
stwo pracy.
 Uroczyste podsumowanie 
konkursu na etapie regionalnym 
oraz wręczenie nagród i wyróż-
nień  rolnikom zorganizowano 
w siedzibie PT KRUS w Grudzią-
dzu. W spotkaniu tym uczestni-
czyła Mirosława Kłosińska, se-
kretarz urzędu gminy Obrowo, 
która w imieniu wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego przekazała Bar-
barze i Markowi Gręźlikowskim 
zasłużone gratulacje. 

Marzena Słupczewska
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Dwudziesty jubileuszowy 
Gminny Konkurs Ortogra-
ficzny odbył się jak co roku 
w świetlicy wiejskiej w Obro-
wie. W tym roku miał wyjąt-
kową oprawę. Nie zabrakło 
wspaniałych nagród książ-
kowych, kwiatów, drobnych 
upominków. Uczestnicy 
zmagali się w  konkursie po 
raz dwudziesty. 
 Z okazji jubileuszu konkur-
su wydany został biuletyn in-

formacyjny z  treścią dyktand 
z  poprzednich lat i  nazwi-
skami wszystkich dotychcza-
sowych finalistów. W  czasie 
sprawdzania prac, uczniowie 
z  ZS w  Obrowie pod kierun-
kiem Pani Ireny Szymeckiej, 
przedstawili sztukę o   Królu 
Maciusiu. Młodzi artyści zdo-
byli serca publiczności i  za-
chęcili do wykonania wspól-
nie popisowego tańca. 
 Zwieńczeniem zabawy z or-

tografią był tort, ufundowany 
przez Artura Affelta Dyrekto-
ra Zespołu Szkół w  Obrowie. 
Cenne nagrody jak zawsze za-
pewnił Wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński.
 Nad całością konkursu, jak 
zwykle, czuwała dwudziesto-
krotna organizatorka, peda-
gog z Zespołu Szkół w Obro-
wie Aleksandra Kwaśnicka. 
Szczególne podziękowania 
należą się  Elżbiecie Pietras za 

wieloletnie przygotowywanie 
treści dyktand. Gratulacje na-
leżą się także organizatorom 
za miłą atmosferę i  uczestni-
kom oraz nauczycielom za ich 
ciężką pracę. Kolejny konkurs 
odbędzie się za rok.

* * *
 Finaliści XX Gminnego 
Konkursu Orograficznego:
Szkoły Podstawowe indywi-
dualnie:
1.Zuzanna Wojciechowska –
SP Osiek n/W
2.Barbara Ćwiklińska –SP 
Osiek n/W
3. Alicja Byblewska – SP Osiek 
n/W
3.Michał Myszkowski- SP 
w Brzozówce
Zespołowo:
1. SP Osiek n/W
2. SP Brzozówka
3. SP Obrowo
Gimnazja indywidualnie:
1. Magdalena Gerc – Gimna-
zjum w Dobrzejewicach
2.Ewelina Wierzbowska- 
Gimnazjum Obrowo
3.Anna Gerus- Gimnazjum 
Dobrzejewice
Zespołowo:
1.Gimnazjum Dobrzejewice
2.Gimnazjum Obrowo

Urszula Słupczewska

Jubileuszowy konkurs ortograficzny w Obrowie sprawdził po raz dwudziesty wiedzę uczniów z gminy

Zmagania z ortografią

Uczniowie klas szóstych 
zmagali się z pierwszym 
poważnym w ich życiu eg-
zaminem – sprawdzianem 
szóstoklasisty. Na sali egza-
minacyjnej, zabrakło jednak 

czterech uczennic naszej 
szkoły.
 Uczennice: Joanna Blon-
kowska, Adrianna Jankierska, 
Paula Kwiatkowska, oraz Ka-
mila Rumińska zdobyły tytuł 

laureata konkursów przed-
miotowych organizowanych 
przez Kuratora Oświaty w 
Bydgoszczy na szczeblu woje-
wódzkim. Joasia, Paula i Ada 
zostały laureatkami z przy-
rody, a Kamila – z przyrody i 
matematyki. Warto dodać, że 
Adrianna  tytuł tegorocznego 
laureata z przyrody zdobyła 
po raz drugi.
 Zgodnie z regulaminem 
konkursów Kuratora Oświaty, 
tytuł laureata zwalnia ucznia 
z obowiązku pisania spraw-
dzianu szóstoklasisty. Uczeń 
otrzymuje zaświadczenie z 
Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej, z najwyższym wyni-
kiem – 40 punktów. Ponadto, 
otrzymuje wpis o sukcesie 
na świadectwie ukończenia 
szkoły, ocenę celującą z przed-

miotu oraz możliwość wybo-
ru gimnazjum, w jakim chce 
kontynuować naukę.
 Dziewczętom trud nauki 
opłacił się. Pracowały pod 
okiem nauczycielek – p. Jolan-
ty Siewior (przyroda) i Justyny 
Urban (matematyka). Uczen-
nice wraz z nauczycielkami, 
mogły cieszyć się z uzyskane-
go sukcesu 29 marca w Byd-
goszczy, podczas uroczystej  
gali  wręczania nagród laure-
atom wszystkich konkursów 
przedmiotowych szkół pod-
stawowych.
 Uczennicom życzymy dal-
szych sukcesów. A pozostałych 
uczniów i pasjonatów nauki 
zachęcamy do brania udzia-
łu w konkursach przedmio-
towych, bo naprawdę warto.

Justyna Urban

Cztery uczennice ze Szkoły Podstawowej im Janusza Korczaka w Brzozówce laureatkami Konkursów Przedmiotowych 
Kuratora Oświaty w Bydgoszczy

Sprawdzian szóstoklasisty nie dla nich …
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Przy współudziale Osieckiego 
Stowarzyszenia Kultury Ludo-
wej w  lutym 2012 roku zostało 
reaktywowane KGW w  Stajen-
czynkach. 
 W skład zarządu KGW wcho-
dzą panie: Agnieszka Kwintera 
(przewodnicząca), Ewa Ciechac-
ka (skarbnik), Jadwiga Wieczyń-
ska (sekretarz). Do komisji re-
wizyjnej zostały wybrane panie: 
Magdalena Pucińska, Katarzyna 

Guz i Halina Ciechacka.
 Obecnie reaktywowane Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Stajen-
czynkach liczy 18 członków, 
w tym 3 mężczyzn, którzy nie tyl-
ko wspierają panie w działaniach 
podejmowanych na rzecz pro-
mowania produktów lokalnych 
przekazywanych z  pokolenia na 
pokolenie, ale także sami chętnie 
uczestniczą w spotkaniach, gdzie 
mogą wymieniać się własnymi 

doświadczeniami także kulinar-
nymi. 
 Pierwszym sukcesem człon-
ków KGW Stajenczynki było 
wzięcie udziału w  konkursie 
na najlepsze produkty regionu 
w  „Wielkanocnym” Festiwalu 
Smaków w  Skępem 17 kwietnia 
2012 roku. Konkursowe potrawy 
i produkty zgłosili:
- Irena Wierzbowska, przygoto-
wała nalewki ogrodowe (pigwo-

wą, pomarańczową, malinowo-
-rumową, śliwkową, wiśniową),
- Agnieszka Kwintera – chleb żyt-
nio-pszenny na trzonie, 
- Magdalena Pucińska – kiełbasę 
stajenczyńską
- Michał Kokot – Śliwowicę – 
Osiecko –Nadwiślańską tzw. Śre-
dniowieczną potocznie zwana 
„Osą”.       
 Wszyscy uczestnicy Festiwalu 
zostali uhonorowani dyplomami 
i  nagrodami rzeczowymi w  po-
staci kompletu pościeli.
 Działalność KGW w  Stajen-
czynkach, to nie tylko kulinaria, 
ale także organizowanie spotkań 
mieszkańców np. z  okazji Dnia 
Babci i  Dziadka, Dnia Matki, 
Dnia Ojca, Dnia Dziecka itp. któ-
re odbywają się w świetlicy wiej-
skiej w Stajenczynkach i skupiają 
mieszkańców tej wsi oraz okolic. 
Dzieci i  młodzież wraz z  doro-
słymi mogą wspólnie nie tylko 
mile spędzać czas, ale też dzięki 
zaangażowaniu członków KGW, 
a  w  tym Michała Kokota, mogą 
poznawać na nowo tradycje re-
gionu, w  którym żyją, uczą się, 
czy pracują.
 Członkom KGW Stajenczynki 
życzymy wytrwałości i wielu suk-
cesów, nie tylko na polu kulinar-
nym.

Marzena Słupczewska

KGW Stajenczynki

MAY DAY w Zespole 
Szkół w Dobrzejewicach
Od początku roku szkolnego 
2011/2012 młodzież z Zespo-
łu Szkół w Dobrzejewicach 
uczestniczy w projekcie San-
ta Maria Spaceship , na który 
szkoła otrzymała 20000 euro          
w ramach programu COME-
NIUS.  
 Realizując projekt ucznio-
wie współpracują ze szkoła-
mi  w Szwecji –Angelholm 
i Chorwacji – Podgora . We 
wrześniu odwiedzili swoich 
kolegów w Szwecji, a od 18 do 
27 maja 16 uczniów pod opie-
ką 4 nauczycieli wybrało się 
do Chorwacji. W maju 2013 
r. Zespół Szkół Gimnazjum i 
Liceum jako lider projektu go-
ścić będzie szkoły partnerskie 

w Dobrzejewicach. 
 Głównym zamierzeniem 
projektu jest włączenie mło-
dzieży do debaty nad wypo-
sażeniem statku kosmicznego 
Santa Maria, który w roku 
2052 wraz z 500 osobową za-
łogą wyruszy w kosmos, by 
szukać nowego lądu i budo-
wać  inną cywilizację. Przed 
mieszkańcami całkowicie od-
izolowanego od ówczesnego 
świata statku pojawiać się bę-
dzie wiele problemów natury 
naukowej i etycznej do roz-
wiązania. 
 Innym ważnym celem 
tego projektu jest rozwijanie 
u uczniów tożsamości naro-
dowej i europejskiej poprzez 

wymianę kulturową oraz roz-
wijanie umiejętności porozu-
miewania się w języku angiel-
skim w praktyce. 
 15 maja 2012r. w ZS w Do-
brzejewicach zorganizowano 
promocję projektu pod hasłem 
May- Day  Comenius. Ucznio-
wie gimnazjum, liceum, oko-
licznych szkół podstawowych 
oraz ich rodzice obejrzeli 
efekty pracy uczestników pro-
jektu: filmy, prace plastyczne , 
muzykę i taniec regionalny, a 
także pokazy chemiczne.  
 16-osobową grupę, która 
wyjeżdża do Chorwacji od-
wiedził Starosta Mirosław 
Graczyk.  W miłej atmosfe-
rze odbyła się rozmowa o za-
łożeniach i celach projektu.             

Starosta odpowiedział też na 
kilka pytań młodzieży, zwią-
zanych z zagadnieniami, m.in. 
z ekonomii, prawa, nad któ-
rymi młodzież pracuje w ra-
mach projektu , a następnie 
negocjować będzie z partera-
mi zagranicznymi.
 Należy wspomnieć, że 
wcześniej na podobne zagad-
nienia młodzież odbyła de-
baty z Prezydentem Torunia 
Michałem Zaleskim , Wice-
marszałkiem Województwa 
Michałem Korolko i Wójtem 
Gminy Obrowo Andrzejem 
Wieczyńskim.
  Młodzież i dyrekcja Szkoły 
w Dobrzejewicach serdecznie 
dziękuje za wsparcie i pomoc 
w realizacji projektu.

Uczniowie pod okiem pedagogów działają w ramach programu COMENIUS
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W Szkole Podstawowej w 
Dobrzejewicach działa SKO. 
Swoje oszczędności gro-
madzi w nim ponad 30% 
uczniów. Co roku szkoła 
bierze udział w mającym 
kilkudziesięcioletnią trady-
cję konkursie „Dziś oszczę-
dzam w SKO – jutro w PKO”. 
 Idea kształtowania u dzieci 
nawyku oszczędzania, roz-
tropnego podejścia do pie-
niędzy oraz szerzenia wśród 
nich wiedzy ekonomicznej, 
ma długą tradycję. Pierwsze 
szkolne kasy oszczędzania 
powstały w Europie jeszcze w 
XIX wieku, a w Polsce funk-
cjonują od 1927 roku. Od 
tej pory kolejne pokolenia 
polskich uczniów mają moż-
liwość oszczędzania w Szkol-
nych Kasach Oszczędności, 
nad którymi od lat patronat 
sprawuje PKO BP.
Liczy się nie tylko wielkość 
wkładów na książeczkach, ale 
także powszechność oszczę-
dzania, przedsiębiorczość 
uczniów i szkoły, efektywność 
akcji na rzecz szkoły i środo-
wiska lokalnego, działania o 

charakterze charytatywnym, 
działania proekologiczne oraz 
popularyzowanie wśród dzie-
ci wiedzy ekonomicznej. W 
ostatnich latach szkoła dwu-
krotnie zdobyła nagrodę w 
etapie regionalnym konkursu. 
W bieżącym roku szkolnym 
uczennica klasy IV, Agata 
Podgórska, została laureatką 
I nagrody, w swojej kategorii 
wiekowej, w ogólnopolskim 
konkursie na plakat promują-
cy przedsiębiorczość.
 Ostatnio PKO BP podjęło 
szereg działań dostosowują-
cych działalność SKO do wy-
mogów XXI wieku. Jednym 
z nich było stworzenie ser-
wisu internetowego „Szkol-
ne blogi”. Na stronie www.
szkolneblogi.pl  funkcjonuje 
aktualnie ponad 200 blogów 
prowadzonych przez SKO z 
całej Polski. Szkoła Podstawo-
wa w Dobrzejewicach dołą-
czyła do blogowiczów 2 stycz-
nia 2012 r. W krótkim czasie 
działalność dobrzejewickiego 
SKO została zauważona i na-
grodzona w comiesięcznym 
konkursie na blog miesiąca 

– szkoła otrzymała laptopa i 
drobne upominki dla oszczę-
dzających dzieci. 
 Kolejnym krokiem w XXI 
wiek jest uruchomienie przez 
PKO BP serwisu bankowości 
internetowej dla dzieci. Każ-
dy uczeń, należący do SKO, 
będzie mógł założyć konto in-
ternetowe, planować oszczęd-
ności i wydatki, kontrolować 
stan swojego konta oraz przy-
rastające na nim odsetki. Ta 
nowoczesna i atrakcyjna for-
ma będzie dużą zachętą dla 
dzieci. Szkoła Podstawowa w 
Dobrzejewicach jest właśnie 
w trakcie podpisywania z 
PKO BP umowy na wprowa-
dzenie internetowego serwisu 
SKO. Dzieci, które nie mają 
w domu dostępu do Inter-
netu będą mogły gromadzić 
oszczędności na dotychczaso-
wych zasadach.
 Warto uczyć dzieci 
oszczędności, planowania 
wydatków, podstawowych 
zasad ekonomii, by w przy-
szłości lepiej radziły sobie w 
życiu.  
  Teresa Kruszewska

Zanim założą pierwsze bankowe konto, dobrzejewiccy uczniowie 
muszą nauczyć się oszczędzać

SKO – to jest to!

Uczniowie klas pierwszych SP w Dobrzejewicach przygotowali przedstawienie poświęcone idei oszczędzania i dzia-
łalności SKO.

Celem organizatorów, 
II Gminy Konkurs Wie-
dzy o  Ziemi Dobrzyńskiej 
„Z  Ziemią Dobrzyńską 
przez wieki”, było zwiększe-
nie wśród uczniów zaintere-
sowania historią, przyrodą 
i  architekturą Ziemi Do-
brzyńskiej. 18 maja br. w Ze-
spole Szkół im. Jana Pawła 
II W Obrowie rywalizowano 
o puchar Wójta Gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego. 
 Wójt objął honorowy pa-
tronat nad konkursem. Do po-
tyczki stanęły zespoły ze szkół 
podstawowych z  terenu gmi-
ny Obrowo. Test składający 
się z 24 pytań sprawdzających 
szeroki zakres wiedzy o Ziemi 
Dobrzyńskiej wyłonił zwy-
ciężczynię konkursu - uczen-
nicę Paulinę Wysakowską ze 
Szkoły Podstawowej w Obro-
wie. Zdobyła ona puchar Wój-
ta Gminy Obrowo. II miejsce 
zajęła Dorota Gerc ze Szkoły 
Podstawowej w  Obrowie, III 
miejsce – Jakub Jurkiewicz ze 
Szkoły Podstawowej w  Do-
brzejewicach. Laureaci otrzy-
mali dyplomy oraz cenne na-
grody rzeczowe, ufundowane 
przez  Prezes Zarządu Banku 
Spółdzielczego w  Grębocinie 
- panią Elżbietę Łoń. Pozostali 
uczniowie otrzymali nagrody 
pocieszenia.
 W  przerwie uczestnicy 
konkursu oraz ich opiekuno-
wie oglądali program arty-
styczny przygotowany przez 
uczniów z  okazji święta pa-
trona szkoły im. Jana Pawła II 
w  Obrowie. Swoimi dokona-
niami popisywali się ucznio-
wie wszystkich etapów eduka-
cyjnych. 

Organizatorzy konkursu: Ma-
ciej Bandrowski i Marta Lis

Przechodni Puchar Wójta 
Gminy po raz drugi zostaje 
w Obrowie

Obrowo 
ma 
puchar!



8 KURIER OBROWA9

Za nami pierwsze spotkanie 
z serii poświęconych otwarciu 
Galerii u Chopina. Zaskaku-
jąca nazwa galerii ma swoje 
podstawy, bowiem Fryderyk 
Chopin gościł i  koncentro-
wał w  dworku, w  którym 
obecnie znajduje się Urząd 
Gminy w  Obrowie. Wysta-
wę zaingerował pokaz prac 
fotografika, malarza, poety, 
muzyka Michała Kokota. 
 Artysta, którego prace 
można było podziwiać, był 
członkiem grupy fotogra-
ficznej „Zero -61”, w  której 
działał do końca jej istnienia. 
Jego prace przedstawiają ludzi 
i rzeczywistość ich otaczającą. 
Z  przeogromną wrażliwością, 

czułością i  artystyczną odwa-
gą pokazywał piękno człowie-
ka i  jego świata. Doświadcze-
nia artystyczne przenosił na 
fotografie reportażową i  do-
kumentalną, którą uprawiał 
jako fotoreporter toruńskich 
„Nowości”, a  następnie „Ga-
zety Pomorskiej”. Od 1979 
roku prowadzi Osieckie Sto-
warzyszenie Kultury Ludowej 
w Osieku nad Wisłą. W swo-
im domu utworzył autorską 
galerię fotografii i  malarstwa 
„Okiennica”. 
 Jak pisze krytyk Jerzy Bu-
sza – „Jest artystą na wskroś 
polskim, w  każdym bądź 
razie, swoje collage buduje 

z  elementów symboli-
zujących rodzime mi-
tologie, wiejskie czy 
narodowe, odwołując 
się do uniwersum cza-
su, do historii, zawsze 
odczuwanej jednost-
kowo jako potężna siła 
determinująca ludzkie 
poczynania.”
 Więcej informacji na 
temat wystaw wraz 
z  fotoreportażem na 
stronie internetowej 
www.gok.obrowo.pl.

Anna Strzelecka

Prace Michała Kokota uświetniły pierwszą wystawę w 
nowo otwartej galerii w Obrowie

Galeria u Chopina

31 maja 2012 roku na par-
kingu przy plebanii w  Osie-
ku n/Wisłą został odsłonięty 
i  poświęcony krzyż z  tablicą 
upamiętniającą wydarzenia 
dawnych lat. 
 Pamiątkowa tablica 
i  krzyż stoją przy dawnym 
średniowiecznym trakcie 
słońskim, nieopodal miej-
sca, w  którym 180 lat temu 
ówcześni parafianie osieccy 
wznieśli ów znak Chrystusa  
w  podzięce za uniknięcie za-
razy (cholery), którą przywlo-
kły z  sobą wojska rosyjskie 
przeprawiające się przez Wisłę 
w  miejscowości Chrapy pod 
Osiekiem w  czasie Powstania 
Listopadowego w 1831 roku.
Poświęcenie krzyża zbiegło 
się z  jubileuszem 25-lecia ka-
płaństwa ks. Andrzeja Proko-
powicza, proboszcza parafii 
w Osieku n/Wisłą. 

 Życzymy wielu łask bożych, 
zdrowia i  wytrwałości w  nie-
łatwej pracy kapłana na rzecz 
Małej Ojczyzny, jaką jest para-
fia Osiek n/Wisłą.

Marzena Słupczewska 

Dla upamiętnienia dawnych wydarzeń

Krzyż w Osieku
Trwa IV edycja projektu sys-
temowego pn. „Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas”, realizowa-
nego przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w  Obro-
wie. 11 maja 2012 roku odby-
ło się spotkanie z beneficjen-
tami. Szkoleniami zostało 
objętych 31 osób.
 GOPS w  Obrowie na po-
czątku maja ogłosił przetarg 
nieograniczony na przeprowa-
dzenie szkoleń w ramach pro-
jektu. Wyłoniono wykonawcę, 
którym jest CISTOR Stowarzy-
szenie Partnerstwo Społeczne 
z siedzibą w Toruniu. 
 Tegoroczni uczestnicy pro-
jektu biorą udział w  zajęciach 
Klubu Integracji Społecznej 
oraz  Centrum Integracji Spo-
łecznej.  Tam prowadzone są 
szkolenia społeczne i   zawo-

dowe o  profilu  brukarz płyt-
karz i  gastronomiczno – ho-
telarskim. 12 osób zdobędzie 
przygotowanie podczas prak-
tycznej nauki zawodu. Wszy-
scy uczestnicy zostaną objęci 
aktywną integracją. 
 Z  pośród grupy 19 osób 
biorących udział w  zajęciach 
Klubu Integracji Społecznej 
ośmioro beneficjentów zo-
stanie dodatkowo objętych 
działaniami środowiskowymi 
w  całości zorganizowanymi 
przez pracowników socjal-
nych, a  jedna osoba zdobę-
dzie dodatkowe wykształcenie. 
Projekt jest współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego.

Anna Domańska
Kierownik GOPS  w Obrowie

Bezrobotni mieszkańcy Gminy Obrowo będą mogli wziąć 
udział w szkoleniach

Bezrobocie – to nie dla nas

Spotkanie Amatorów Twór-
ców Kultury i  Sztuki Powia-
tu Toruńskiego ściągnęło do 
Skłudzewa w  Gminie Zła-
wieś Wielka wielu artystów. 
W  Fundacji Piękniejszego 
Świata to już IV spotkanie 
z tego cyklu. 
 Państwo Warmbierowie, 
właściciele posiadłości, wraz 
ze Starostwem Powiatowym 
w  Toruniu gościli twórców 
w  swoich progach. Gminę 
Obrowo w  tym roku repre-
zentowali artyści z Teatru im. 
Julii Procherowej ze Skrzyp-

kowa i Kapela im. Kamińskich 
z  Osieka n/Wisłą. Teatr ze 
Skrzypkowa przedstawił kilka 
znanych ludowych przyśpie-
wek. Osiecka kapela ludowa, 
choć zagrała na koniec spo-
tkania, to swoimi sławnymi 
walczykami i oberkami poru-
szyła publiczność do stworze-
nia tanecznych korowodów.
 Twórcy kultury z  Gminy 
Obrowo znów zaskoczyli swo-
ją twórczością. Spotkania ta-
kie, jak to skłudzewskie z całą 
pewnością zachęci artystów 
do dalszej pracy w zespołach.

Artystyczne spotkanie
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W  Gminnym Quizie z  Języ-
ka Angielskiego, który odbył 
się w ZS w Brzozówce udział 
wzięli uczniowie z  pięciu 
podstawówek z terenu gminy 
Obrowo. Etap szkolny quizu 
przeprowadzili nauczyciele 

języka angielskiego w  po-
szczególnych placówkach. 
Wyłonili w ten sposób najlep-
szych zawodników. Druży-
nom rywalizującym o miano 
najlepszej ekipy kibicowały 
kilkunastoosobowe grupy 

uczniów z  każdej ze szkół.
 Zmagania przebiegały 
w  dwóch etapach: szkolnym 
i  międzyszkolnym – finale, 
w  którym wzięły udział trzy-
osobowe drużyny reprezen-
tujące pięć szkół podstawo-

wych z  gminy Obrowo. Quiz 
miał zintegrować środowiska 
wszystkich szkół podsta-
wowych w  gminie Obrowo. 
Chodziło także o rozbudzanie 
wśród uczniów zaintereso-
wania kulturą i  stylem życia 
mieszkańców krajów angloję-
zycznych. Szczególnie zwró-
cono uwagę na podwyższanie 
poziomu umiejętności języ-
kowych u  dzieci i  umiejętne 
współdziałanie w  zespołach. 
Oprawę taneczno−muzyczną 
zapewnili uczniowie ze szkół 
w Osieku n/Wisłą i Brzozówce.
 W  rywalizacji zwyciężyła 
drużyna ze Szkoły Podsta-
wowej w  Łążynie II. Kolej-
ne miejsca zajęli uczniowie 
z Dobrzejewic i Brzozówki. Za 
rok, współpracujący ze sobą 
nauczyciele języka angielskie-
go, planują wprowadzić kilka 
zmian w  celu uatrakcyjnienia 
quizu.

Wojciech Adamiak

W Zespole Szkół w Brzozówce przetestowano możliwości językowe uczniów

Z angielskim na ty

Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w  Brzozówce Anna 
Koźlikowska zgłosiła pla-
cówkę do realizacji ogólno-
polskiego programu Szkoła 
z  klasą 2.0. Postęp technicz-
ny i  zmieniający się kształt 
edukacji stawia przed szko-

łami wyzwanie do podjęcia 
działań. Uczeń opuszczający 
mury Szkoły z  klasą 2.0 ma 
mądrze funkcjonować w  e-
-świecie.
 Celem pierwszym pro-
jektu jest promowanie wy-
korzystywania w  nauczaniu 

nowoczesnych 
t e c h n o l o g i i 
informacyjno-
-komunikacyj-
nych. Chodzi 
także o wypra-
cowanie ko-
deksu dobrych 
praktyk doty-
czących korzy-
stania z  TIK 
w  procesie 
edukacyjnym. 
Ostatnim ce-
lem programu 
jest rozwijanie 
umiejętności 
samodzielne-
go myślenia, 
k o r z y s t a n i a 
ze źródeł oraz 
w y korzys t y -

wania wiedzy w praktyce.
 Poprzez realizację kolej-
nych zadań, wynikających 
z  udziału w  ogólnopolskim 
Programie Szkoła z Klasą 2.0, 
szkoła starała się być partne-
rem w edukacji na płaszczyź-
nie uczeń – nauczyciel-rodzic. 

Ułatwieniem stał się wprowa-
dzony w  klasach VI- tych e-
-dziennik, platforma Moodle 
oraz Internet bezprzewodowy 
w  całej szkole. Społeczność 
uczniowska wypracowała  za-
sady dotyczące korzystania 
z nowoczesnych technologii.
 Cztery zespoły  uczniów 
pod kierunkiem  nauczycieli 
Ireny Andruk, Tomasza Len-
czewskiego, Justyny Urban 
i  Magdaleny Zaidlewicz-Wo-
łoszyk realizowały projek-
ty edukacyjne. Efekty pracy 
uczniów zostały zaprezento-
wane na hali sportowej Szko-
ły Podstawowej w  Brzozówce 
podczas Festiwalu Projektów 
2.0.  Działania szkoły zostały 
docenione  i  wyróżnione po-
przez organizatorów progra-
mu Szkoła z klasą 2.0. Dodat-
kowo szkoła została uznana za 
jedną z najbardziej aktywnych 
szkół biorących udział w Pro-
gramie.

Koordynator programu
Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

Szkoła z klasą 2.0 – Festiwal Projektów
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Wiosną sprawdzane są 
umiejętności i  możliwości 
uczniów szkoły w  Osieku 
n/W. To czas egzaminów, 
sprawdzianów i  konkursów. 
Dzięki tym ostatnim może-
my poznać tych najzdolniej-
szych, najbardziej ambitnych 
uczniów. 
 Najwięcej laurów zdobyła 
w  tym roku uczennica Bar-
bara Ćwiklińska, która zajęła 
I  miejsce w  Gminnym Kon-
kursie Matematycznym klas 
VI-tych i  II miejsce w Gmin-
nym Konkursie Ortograficz-
nym. Jej największym sukce-
sem jest Wojewódzki Konkurs 
Języka Polskiego. Nagrodą za 
osiągnięcia było dla uczenni-
cy zwolnienie ze sprawdzia-
nu szóstoklasisty. Basia miała 

więc możliwość wyboru naj-
lepszego gimnazjum.
 Sukces w  Gminnym Kon-
kursie Matematycznym 
odniósł także uczeń Piotr 
Tomczak zajmując I  miejsce 
w kategorii klas V. 
 Laury otrzymała tak-
że Zuzanna Wojciechowska 
uczennica klasy V, która zdo-
była I  miejsce w  Gminnym 
Konkursie Ortograficznym. 
Ta sama uczennica zdobyła 
I  miejsce w  Międzyszkolnym 
Konkursie Mitologicznym.
 Laureatką wielu konkur-
sów jest także Alicja Byblew-
ska uczennica klasy V. Zajęła 
I miejsce w Gminnym Festiwa-
lu Piosenki dziecięcej i  mło-
dzieżowej w Obrowie w kate-
gorii wiekowej klas V-VI, II 

miejsce w  Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Religijnej, 
III miejsce w Gminnym Kon-
kursie Ortograficznym. 
 Aleksandra Kamińska 
z  klasy IV to nasz talent wo-
kalny. Zajęła I miejsce w kon-
kursie piosenki religijnej i  II 
miejsce w Gminnym Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej i  Mło-
dzieżowej w Obrowie. W tym 
samym konkursie I  miejsce 
w  swojej kategorii wiekowej 
zdobyła Zuzanna Mytlewska 
uczennica klasy II.
 Uczniowie Szkoły w  Osie-
ku n/Wisłą to jednak przede 
wszystkim talenty sportowe. 
W tym roku szkolnym najwię-
cej osiągnięć sportowych i ty-
tuł sportowca, i  sportsmenki 
roku zdobyli Sebastian Pau-

rowski i  Patrycja Popławska. 
Reprezentowali szkołę w  za-
wodach gminnych, powiato-
wych i  zawodach na szczeblu 
wojewódzkim. Patrycja zdo-
była między innymi I miejsce 
w  indywidualnych biegach 
przełajowych dziewcząt w za-
wodach gminnych, a  Seba-
stian  II miejsce w  indywidu-
alnych biegach przełajowych 
chłopców.
 Dla wielu naszych uczniów 
mijający rok był rokiem wielu 
sukcesów. Mamy nadzieję, że 
to zachęci innych do brania 
udziału w konkursach i zawo-
dach międzyszkolnych w  ko-
lejnych latach.

Katarzyna Wachowska
Dyrektor ZS w Osieku n/W

Osiecka szkoła może się pochwalić gronem zdolnych uczniów

Najzdolniejsi ze szkoły

Wspaniały prezent zrobił 
Kuba Dąbrowski swojemu 
trenerowi. Na na 40 urodzi-
ny wychowanek został Mi-
strzem Polski w kategori jun.
light-contact. Kuba okazał 
się najlepszy, zdobył złoty 
medal.
 W  Lesznie odbyły się Mi-
strzostwa Polski w kickboxin-
gu w  formule light-contact. 
Zawodnik Jakub Dąbrowski 
do finału miał stoczyć dwie 
walki, lecz jego przeciwnicy 
nie wyszli nawet do pojedyn-
ku. Finał doszedł do skutku 

dopiero po 8 godz. czekania. 
Jego finał był jednak spekta-
kularny. Kuba został Mistrzem 
Polski. 
 Serdeczne podziękowania 
kierujemy też dla Gminy Ob-
rowo, która wspiera młode ta-
lenty, a  także dla pana Stasia, 
naszego kierowcy.
 Sukcesy kickbokserów fi-
nansowo wspiera Urząd Gmi-
ny w Obrowie. Jak dotychczas 
pomoc wyniosła prawie 11 ty-
sięcy złotych.

Andrzej Maciusiewicz

Mistrz kickboxingu Uczniowie ze szkoły w Dobrzejewicach nauczyli się pływać

Pływanie na medal
Zakończono kurs nauki pły-
wania, który skierowany był 
do 180 uczniów i uczennic ze 
Szkoły Podstawowej w  Do-
brzejewicach oraz 90 dzie-
ci ze SP w  Obrowie. Zajęcia 
były współfinansowane ze 
środków Unii Europejskiej 
w  ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 Na zajęciach dzieci naby-
wały umiejętności pływackie 
oraz wiedzę z  zakresu bez-
pieczeństwa w  wodzie. Mieli 
możliwość przezwyciężenia 
swoich słabości poprzez na-
ukę, zabawę i  współzawod-

nictwo. Czas spędzony wśród 
rówieśników pozwolił wielu 
osobom na wykształcenie 
cech osobowości takich jak 
odwaga czy zdyscyplinowa-
nie. Ponadto dzieci zwiększyły 
swoje umiejętności funkcjo-
nowania w  grupie i  poczuły 
się odpowiedzialne za zdrowie 
własne i innych.
 Na zakończenie szkolenia 
odbyło się spotkanie podsu-
mowujące, na którym wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upomin-
ki.

Jarosław Bączkowski
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Na boisku w Głogowie odby-
ły się 2 czerwca Gminne Za-
wody Sportowo-Pożarnicze. 
Otwarcie zawodów nastąpiło 
przy muzyce Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z  Dobrzeje-
wic, która zagrzewała druży-
ny strażackie do rywalizacji 
sportowo – pożarniczej.  
 Wśród mężczyzn w  grupie 
A rywalizowały cztery druży-
ny. Najlepsi okazali się dru-
howie z OSP w Szembekowie. 
II miejsce zdobyli druhowie 
z  OSP Zawały, III miejsce – 
OSP w  Dobrzejewicach, IV 
miejsce przypadło tym razem 
drużynie z OSP w Osieku.
 W grupie C kobiet – rywa-
lizacji drużynowej nie było, 
albowiem Panie z OSP Zawały 
nie miały konkurencji. Jed-
nakże jak podkreślali sędzio-
wie, a  także przybyli kibice 
- duże zaangażowanie i  duch 
walki, a  także profesjonalne 
podejście do wszystkich wy-
konywanych elementów, spra-
wiły, że druhny w pełni zasłu-
żyły na I miejsce.
 Wśród młodzieżowych 
drużyn pożarniczych, rywa-
lizacja przebiegała między 
OSP Kawęczyn a OSP Zawały. 
W takiej też kolejności młodzi 
druhowie zostali sklasyfiko-
wani.  
 Rywalizacji sportowo-po-
żarniczej przyglądał się m.in. 
wójt Andrzej Wieczyński, 
który gratulował zwycięskim 
drużynom, a tym którym tym 
razem powinęła się noga, ży-
czył wytrwałości i  zaangażo-
wania w kolejnych zawodach, 
które już za dwa lata.
 Należy podkreślić, że w br. 
zawody prowadzili profesjo-
nalni sędziowie z  Państwowej 
Straży Pożarnej w  Toruniu 
wraz z  druhami wytypowa-
nymi z  każdej jednostki OSP 
z  terenu gminy Obrowo. Za-
wody przeprowadzono spraw-
nie zgodnie z  regulaminem 
i  bez żadnych komplikacji. 
Wszystkie drużyny otrzymały 
dyplomy uczestnictwa w  za-
wodach, a  dla najlepszych 
jednostek OSP trafiły nagrody 
ufundowane przez wójta gmi-
ny Obrowo - Andrzeja Wie-
czyńskiego.
 Na uczestników zawodów 
czekał ciepły posiłek w postaci 
kiełbaski i kaszanki z grilla.

Janusz Lewandowski
Komendant Gminny OSP

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze


