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Dożynki Gminne – Łążyn II 2011 r.
 W dniu 4 września 2011 roku 

na boisku szkolnym w Łążynie 
II, odbyły się uroczyste obcho-
dy gminnego Święta Plonów. 
Dożynki to nie tylko najpięk-
niejsza tradycja polskiej wsi, 
ale przede wszystkim są sym-
bolicznym zwieńczeniem trudu 
i ciężkiej pracy, jak i wyjątko-
wej zaradności i sumienności 
rolników, którzy wpływają na 
rozwój małych miejscowości. 

Obchody tegorocznego Święta Plo-
nów rozpoczęły się o godzinie 13:00 
od przejścia korowodu dożynkowe-
go sprzed kościoła na teren boiska 
przy Szkole Podstawowej w Łążynie 
II. Przemarsz uczestników dożynek 
prowadziła Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Dobrzejewic, która wraz z ze-
społami ludowymi, sołtysami i ich 
rodzinami, a także zaproszonymi 
gośćmi i z przedstawicielami Ochot-
niczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Obrowo, prowadzili starostów 
dożynek: Panią Danutę Jabłońską i 
Pana Romana Filarskiego. 
Państwo Danuta i Sławomir Ja-

błońscy wraz z dwójką dzieci po-
siadają w Łążynie II gospodarstwo 
rolne o powierzchni 30 ha, które 
prowadzą od 7 lat. Zajmują się ho-
dowlą bydła mlecznego. 
Państwo Elżbieta i Roman Filar-

scy wraz z czwórką dzieci posiada-
ją w Zębowie gospodarstwo rolne o 
powierzchni 35 ha, które prowadzą 
od 25 lat. Zajmują się głównie upra-
wą roślin, hodowlą bydła opasowe-
go i trzody chlewnej. Gospodarstwo 
jest zmodernizowane i nowocześnie 
wyposażone, dlatego też bardzo 
chętnie odwiedzane przez wycieczki 
krajowe i zagraniczne z terenu Unii 
Europejskiej. 

Po przejściu korowodu dożynkowe-
go rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta celebrowana przez ks. Mi-
rosława Lament i dziekana parafii 
Czernikowo ks. Piotra Siołkowskie-
go, obecni byli też księża z sąsied-

nich parafii jak i zaproszeni goście. 
W liturgii uczestniczyli również radni 
powiatowi i gminni, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół, a porządku i bezpieczeń-
stwa wszystkich przybyłych strzegli 
policjanci i strażacy ochotnicy z te-
renu Gminy Obrowo. 

Po uroczystej homilii głos zabrali 
m. in.: wójt gminy Andrzej Wieczyń-
ski, posłowie: Marian Filar i Tomasz 
Lenz, a także starosta powiatu to-
ruńskiego - Mirosław Graczyk, oraz 
przedstawicielka ARiMR w Toruniu 
– Edyta Zakrzewska.

Podczas uroczystości Święta Plo-
nów, na ręce sołtysów, wójt Andrzej 
Wieczyński złożył podziękowa-
nia dla wszystkich rolników za ich 
trud i mozół ciężkiej pracy na roli, 
a także za przygotowanie wieńców 
i chlebów na uroczystość dożyn-
kową. Starostowie Dożynek, jako 
przedstawiciele rolników, w ramach 
wdzięczności za przygotowaną uro-

czystość wręczyli wójtowi Andrzejo-
wi Wieczyńskiemu podziękowania 
i kwiaty, a Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Dobrzejewic zagrała sto lat.

Kolejnym etapem uroczysto-
ści były występy dzieci i młodzieży 
ze szkół z terenu Gminy Obrowo. 
Gwiazdą tegorocznych Dożynek był 
Jambo Africa, jedyny w Polsce ze-
spół, w którym występują wyłącz-
nie czarnoskórzy wykonawcy. Na 
scenie zaprezentował się także Ze-
spół Aplauz i Jacek Szyłkowski, a 
także artyści z gminy Obrowo: Teatr 
im. Julii Procherowej ze Skrzypko-
wa, Zespół Pieśni Ludowej „Kawę-
czynianki”, Osiecka Kapela Ludowa 
im. Kamińskich, a także Osiecka 
Kapela Weselna przy Wiśle – Mi-
chała Kokota. 

Dla uczestników Święta Plonów 
zostały przewidziane liczne atrak-
cje. Nie zabrakło kiełbasek z gril-
la, grochówki, chleba ze smalcem 

i ogórkiem kiszonym oraz pysznych 
ciast i jogurtów, a dla dzieci - wa-
ty cukrowej i cukierków. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy oblegali 
różne zjeżdżalnie i trampoliny, któ-
re zostały sprowadzone specjalnie 
na Dożynki. Były też gry i konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami.

W przygotowaniu dożynek gmin-
nych pomagali pracownicy szkoły w 
Łążynie II, pracownicy Urzędu Gmi-
ny, Gminnego Ośrodka Kultury w 
Obrowie, liczni sponsorzy i wolonta-
riusze. W trakcie dożynek zbierane 
były także datki na leczenie chorej 
na stwardnienie rozsiane miesz-
kanki Obrowa. 

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński serdecznie dziękuje za 
okazaną pomoc i uczestnictwo w 
Święcie Plonów. 

Marzena Słupczewska
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Niecodzienna inicjatywa w toruñskim starostwie dla 
dzieci ich rodziców

Skrawek nieba
Wybierają się Państwo do To-

runia z małym dzieckiem? Mają 
Państwo do załatwienia spra-
wy w Starostwie Powiatowym? 
Zapraszamy do skorzystania z 
udogodnień, które przygotowa-
liśmy specjalnie dla Państwa!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że zabieranie maluszków do Urzędu 
jest z różnych przyczyn nieuniknio-
ne i często stanowi dla ich opieku-
nów nie lada kłopot. Dlatego też 
zastosowaliśmy kilka rozwiązań, 
które powinny ułatwić i umilić zała-
twianie urzędowych formalności:
I. Wygodne drzwi wejściowe do 

Starostwa
Szerokie, automatycznie rozsuwa-

ne drzwi wejściowe, bez progów i 
schodów sprawiają, że można bez 
przeszkód wjechać wózkiem do 
Urzędu.
II. Parkingi dla wózków dziecię-

cych

Zostawienie dziecięcego wózka 
wśród urzędowych korytarzy może 
stanowić problem. Dzięki wydzielo-
nym przestrzeniom, które oznaczyli-
śmy specjalnym symbolem, można 
bezpiecznie zaparkować dziecię-
cy „pojazd”. Parkingi dla wózków 
znajdują się w dwóch miejscach – 
naprzeciwko głównych drzwi wej-
ściowych oraz przy Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie (wejście 
od strony Urzędu Pracy).
 III. Pokoik rodzica i dziecka – 

„Skrawek nieba”
Kolorowy i fantazyjny wystrój po-

koiku, pełnego zabawek i książe-
czek sprawi, że dzieci na pewno 
nie będą się nudziły! Rola „Skraw-
ka nieba” nie ogranicza się tylko 
do roli sympatycznej poczekalni 
dla najmłodszych, lecz pełni także 
role wychowawczą. Wierzymy, że 
stwarzanie dzieciom pięknych arty-
stycznie miejsc pomaga wykształ-
cać niezwykle ważne w tym wieku 

poczucie piękna i zmysł estetyki. 
Kto wie, może dla niektórych dzie-
ci właśnie tak wygląda ich wymarzo-
ny świat? Dzięki znajdującemu się 
w środku telefonowi, wystarczy, że 
rodzic zajmie miejsce w kolejce, a 
potem zaczeka w pokoiku aż urzęd-
nik zadzwoni i zaprosi go do siebie. 
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwa 
zainstalowana w środku kamera.
IV. Przestronna kuchnia wyposa-

żona w mikrofalówkę
Mając na uwadze, że pora karmie-

nia dziecka może się zdarzyć rów-
nież podczas wizyty w Urzędzie, 
udostępniliśmy rodzicom kuchnię, 
w której można podgrzać dziecku 
posiłek w mikrofalówce. W pokoiku 
znajduje się specjalne przenośne 
krzesełko do karmienia maluchów. 
Zaciszna i przytulna aura panująca 
w środku sprawia, że „Skrawek nie-
ba” to także idealne miejsce dla 
mamy, która chce nakarmić swoje 
niemowlę piersią.
V. Przewijak dla niemowląt

Z konieczności montowania prze-
wijaka w miejscach publicznych 
zdaje sobie sprawę coraz więcej in-
stytucji, dzięki czemu powoli staje 
się on powszechnie występującym 
udogodnieniem. Nie mogło go rów-
nież zabraknąć w naszym Urzędzie. 
Przewijak, który pozwoli mamie lub 
tacie w dyskretnych i komfortowych 
warunkach zmienić bobasowi pie-
luszkę umieszczono w przestronnej 
łazience.
Wszystkie udogodnienia znajdą 

Państwo na parterze, w części bu-
dynku zajmowanej przez Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie.
Dzięki czytelnemu oznakowaniu 
trafić do nich jest bardzo łatwo – 
wystarczy kierować się drogą wska-
zaną przez wiszące na ścianach, 
uśmiechnięte elfy.

Dodatkowe informacje na temat 
naszych prorodzinnych rozwiązań 
uzyskają Państwo w Sekretaria-
cie PCPR (pokój 50), w pokoju 61 
PCPR, lub w portierni przy głównym 
wejściu do Starostwa.

Nowe boisko w Dobrzejewicach
W czasie minionych wakacji w 

Szkole Podstawowej w Dobrzejewi-
cach przeprowadzono długo ocze-
kiwany remont placu apelowego, 
służącego dzieciom jako boisko, 
a także jako miejsce gier i zabaw 
na świeżym powietrzu. Boisko zo-
stało wykonane z kostki brukowej. 
Przy okazji remontu placu, powstały 
ścieżki łączące szkołę z budynkiem 

„zerówki” i placem zabaw, a także 
ustawiono trzy estetyczne ławeczki 
oraz wymieniono część ogrodzenia. 
Koszt inwestycji wyniósł ponad 68 
tys. zł. Nauczyciele i rodzice z rado-
ścią przyjęli fakt, że od 1 września 
bieżącego roku uczniowie mogą 
bezpiecznie spędzać czas w czasie 
przerw i innych zajęć.

Renata Nowakowska

Finanse gminy pod okiem 
nowego skarbnika

Uchwałą nr VI/42/2011 Rady 
Gminy w Obrowie z 18 lipca 2011 
roku powołano Panią mgr Joannę 
Faleńską na stanowisko skarbni-
ka gminy.  

Pani Joanna Faleńska jest mężat-
ką i ma jedno dziecko – córeczkę 
Martę. Jest absolwentką Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu i Uni-
wersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. 

Nowa skarbnik przed podjęciem 
pracy w Urzędzie Gminy w Obrowie 
zdobywała doświadczenie zawodo-
we pracując w Starostwie Powiato-
wym w Toruniu.

Jest osobą młodą, ambitną i pra-
cowitą, jak sama podkreśla ceni 
sobie zaangażowanie i pracę w ze-
spole. 
Kontakt
Urząd Gminy w Obrowie pokój nr 

5, telefon służbowy: (56) 678 60 
22 wew. 154.
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Trzecia edycja biegu Cross For The  Beatles

Nie wyścig, a bieg przyjaciół
W Osieku nad Wisłą odby-

ła się impreza niezwykła - 3 
Cross For The Beatles organi-
zowana przez Kazimierza Mu-
siałowskiego. Na biegu stawiła 
się  śmietanka toruńskich bie-
gaczy oraz spora liczba gości 
z bliższych i dalszych regionów 
kraju.

Prawie 130 uczestników wyruszy-
ło na 15 kilometrową trasę biegu 
prowadzącą  malowniczymi lasami 
i polami wiosek: Osiek nad Wisłą, 
Smogorzewiec, na terenie gminy 
Obrowo. Jedną z atrakcji trasy był 
punkt odświeżania umieszczony na 
jedynej w Polsce uliczce poświęco-
nej zespołowi The Beatles.

Od samego startu prowadzenie 
objęli Andrzej Rogiewicz (LKS Zan-
tyr Sztum) oraz Kamil Nartowski, 
którzy oderwali się od grupy i wspól-
nie pokonywali kolejne kilometry 

mając w pewnym momencie nawet 
prawie kilometr przewagi nad kolej-
nymi zawodnikami. Mniej więcej na 
10 km ten pierwszy zdecydowanie 
„odskoczył” i dobiegł do mety jako 
pierwszy z bezpieczną przewagą 51 
sekund. 

Wśród kobiet pod nieobecność 
najszybszych obecnie torunianek 
- Angeliki Dzięgiel i Ani Arseniuk, 
bezkonkurencyjna okazała się Ewa 
Kowalska, która z czasem 1:15:27 
i z ponad 3 minutową przewagą ja-
ko pierwsza osiągnęła linię mety.

W 3 Kamus Cross For the Beatles 
ściganie nie było jednak najważniej-
sze. Tym co zachęcało uczestników 
do startu to kameralność imprezy 
oraz mini festyn biegowy organizo-
wany na mecie. Pod tym względem 
wszystkie nasze oczekiwania zosta-
ły spełnione z nawiązką, nie wspo-
minając nawet o pysznym obiedzie!

Sprawozdanie z VI Sesji 
Rady Gminy w Obrowie

W dniu 22 września 2011r. odby-
ła się VIII sesja Rady Gminy w świe-
tlicy wiejskiej w Obrowie, na której 
radni poruszali wszystkie bieżące 
sprawy gminy. 

Na sesję przybyło 4 gości, którzy 
przybliżyli problemy zespołu Orkie-
stry Dętej w Dobrzejewicach. Pan 
Władysław Rybicki odczytał pismo 
od członków Orkiestry Dętej oraz 
ich rodziców, które przekazał na rę-
ce Przewodniczącego Rady Gminy.

W piśmie zwracają się z prośbą:
- o zwiększenie wydatków gminy 

na regularną wymianę instrumen-
tów dla orkiestry,

- o uzupełnienie liczby strojów już 
używanych przez orkiestrę oraz pod-
jecie starań, by zebrać środki na 
umundurowanie reprezentacyjne,

- o zapewnienie w Dobrzejewicach 
odpowiedniej pod względem wielko-
ści i wygłuszenia Sali, w której mo-
głyby odbywać się próby zespołów 
muzycznych,

- muzycznych zwiększenie wymia-
ru godzin Pani Siedleckiej, godziwe 
wynagrodzenie za jej trud i nie-
wątpliwe poświęcenie dla zespo-
łu oraz zatrudnienie dodatkowego 
nauczyciela, który uczyłby gry na 
instrumentach metalowych i perku-
syjnych.

Walne zebranie Dobrzyñskiego Towarzystwa 
Naukowego nada³o godnoœæ Cz³onka Honorowego 
DTN Micha³owi Kokotowi z Osieka nad Wis³¹

Za miłość do tej ziemi
Dobrzyńskie Towarzystwo Naukowe w Rypinie zostało utwo-

rzone we wrześniu 2007 r. Zrzesza członków z terenu ziemi do-
brzyńskiej, ale jego członkami są także osoby z różnych krajów 
Europy. TDN Obecnie liczy 105 członków. Wydaje periodyk na-
ukowy pt. „Rocznik Dobrzyński”, pod redakcją prof. Mirosława 
Krajewskiego.

Do grona honorowych członków DTN należą: prof. Jerzy Pietrkiewicz z 
Londynu, Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz) z L’Hopital we Francji, 
ks. prałat Czesław Chojecki z Rypina, płk. Maria Sobocińska - Dama Or-
deru Krzyża Wojennego Virtuti MIlitari ze Sztokholmu oraz Jan Jagodzin-
ski - poeta z Golubia-Dobrzynia.

Michał Kokot jest szóstym honorowym członkiem DTN. Serdecznie gra-
tulujemy.
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Gmina Obrowo jako partner uczestniczy³a w 
projekcie

Z Małgosią po naukę
czyli wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących 

kształcenie ogólne z terenu Powiatu Toruńskiego w roku szkol-
nym 2010/2011”, współfinansowanym ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompeten-
cji w regionach, Działanie 9.1. 2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Koordynatorem Projektu jest  Powiat Toruński, a pozostałymi partnera-
mi Gminy z terenu całego Powiatu. Wartość całego zadania to ponad 1,6 
mln. zł, z czego na Gminę Obrowo przypada ok. 160 tys. zł. W ramach 
projektu we wszystkich szkołach podstawowych: SP Brzozówka, SP Łą-
żyn II, SP Osiek, SP Obrowo SP Dobrzejewice, Gimnazjum w Obrowie i 
Gimnazjum w Dobrzejewicach oraz Liceum w Dobrzejewicach realizowa-
ne były zajęcia wspierające i rozwijające umiejętności uczniów w okre-
sie wrzesień 2010 – czerwiec 2011 w liczbie 1852 godzin. W projekcie 
uczestniczyły wszystkie szkoły, dla których Gmina Obrowo jest organem 
prowadzącym. Wkład własny Gminy to koszty użyczenia sal dydaktycz-
nych w kwocie ok. 32 tys. zł. 

Wsparcie udzielane w ramach projektu oferowane było przez 58 na-
uczycieli  514 uczniom, w tym 334 uczniom ze szkół podstawowych, 148 
uczniom z gimnazjów i 32 z LO w następującej formie:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- opieka pedagogiczno-psychologiczna,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje informatyczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające porozumiewanie się w j. angielskim,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje matematyczne i nauko-

wo-techniczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające ekspresję kulturalną,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
W wyżej wymienionych zajęciach uczestnicy  rozwijali  podstawowe 

umiejętności przedmiotowe  oraz umiejętności społeczne, interperso-
nalne i intelektualne, w  ramach preorientacji zawodowej planowali dal-
sze kształcenie i karierę zawodową, przygotowywali się do konkursów 
przedmiotowych, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. W czerwcu 
uczestnicy zajęć „Z Małgosią po naukę” w ramach ekspresji kultural-

nej uczestniczyli w spektaklach „Nowy Don Kichot” w Teatrze W. Horzy-
cy  (62 uczniów) oraz „Jaskółeczka” w Baju Pomorskim w Toruniu (200 
uczniów)  oraz w pokazach fizyko-chemicznych w Gimnazjum  w Dobrze-
jewicach.  

Realizowany projekt przyczynił się do poprawy wyników egzaminów ze-
wnętrznych  oraz osiągnięć uczniów  w konkursach przedmiotowych.  
Należy podkreślić, że m.in. dzięki zajęciom w ramach „Małgosi” SP Brzo-
zówka  miała 2 laureatów z przyrody (Jankierska Adrianna kl. V i Pulut 
Klaudia kl. VI)  i SP Obrowo miała 1 laureata (Sudoł Oliwia) i 1 finalistę 
(Wierzbowska Ewelina)  w konkursie z przyrody , SP Dobrzejewice   1 fi-
nalistkę ( Wiśniewska Marcelina) także z przyrody, SP Obrowo miała  fi-
nalistę z j. polskiego (Kończalska Karolina) i matematyki  (Sudoł Oliwia). 
Kolejny duży sukces w konkursach  przedmiotowych odniosło Gimnazjum 
w Dobrzejewicach, które miało 21 finalistów konkursów, w tym 13 lau-
reatów. W konkursie z Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym było 8 lau-
reatów ( Kozłowska Magdalena, Głowacki Dawid – II miejsce i nagroda 
2200zł, Szatkowska Kinga, Osenka Bartek, Falkiewicz Piotr, Jaranowska 
Kinga, Zażycka Małgorzata, Piątkowska Karolina) i 1 finalista (Justyna 
Popławska) ; za ten wynik Gimnazjum w Dobrzejewicach otrzymało spe-
cjalną nagrodę od Marszałka Województwa w kwocie 5000 zł za najwięk-
szą liczbę laureatów w Województwie. 

 W konkursie z biologii  miało 3 laureatów (Małgorzata Mytlewska , 
Magdalena Gerc i Magdalena Kozłowska ), z j. polskiego 1 laureatka 
(Małgorzata Mytlewska) i 2 finalistów (Karolina Osińska i Bartek Osen-
ka), z matematyki 2 finalistów (Małgorzata Mytlewska i Bartek Osenka) 
, z geografii 3 finalistów (Małgorzata Mytlewska, Magdalena Kozłowska i 
Paweł Kulik), z języka niemieckiego laureatką została Ewelina Głowacka. 
W Lidze Zadaniowej z Matematyki prowadzonej przez UMK troje uczniów 
z klas I Gimnazjum w Dobrzejewicach zajęło 3 miejsca (Anna Gerus, 
Robert Nowakowska i Radosław Stefaniak). W Lidze Zadaniowej UMK 
w kategorii szkół podstawowych  uczniowie Sp Dobrzejewice zdobyli III 
miejsca (Mateusz Borkowski i Mateusz Wężyk). 

Gimnazjum w Obrowie w konkursie z Wiedzy o Samorządzie miało 1 lau-
reata i 1 finalistę (Ćwikliński Marek i Wojtylewski Karol).  Gratulacje dla 
wszystkich uczniów i nauczycieli  w każdej ze szkół za sukcesy, także dla 
tych , którzy w tej informacji być może zostali pominięci.

Dyrekcjom Szkół i wszystkim nauczycielom bardzo dziękuję za zrealizo-
wanie zajęć w ramach projektu „Z Małgosią po naukę”. Dziękujemy Panu 
Wójtowi za wsparcie w przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych, a szczegól-
nie za zajęcia w formie wyjazdów i możliwość uczestnictwa w spekta-
klach teatralnych w Baju Pomorskim i Teatrze  Horzycy w Toruniu. 

Zajęcia w szkołach naszej Gminy w ramach programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich są realizowa-
ne już po raz czwarty, a koordynacją projektu zajmuje się także po raz 
czwarty Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dobrzejewicach. 

Janusz Iwański
koordynator projektu „Z Małgosią po naukę” dla Gminy Obrowo

Zmiana warty w bibliotece w Łążynie II
Biblioteka Publiczna w Łążynie II pożegnała długoletnią bibliotekarkę, 

Danutę Tomczyk. Zastąpiła ją 23-letnia Monika Gawrońska – absolwent-
ka studiów licencjackich UMK na kierunku informacja naukowa i biblio-
tekoznawstwo. Pani Monika, tak jak jej poprzedniczka, chciałaby skupić 
się na młodym użytkowniku biblioteki, który stanowi najaktywniejszą i 
najliczniejszą grupę czytelników. - Chciałabym kontynuować program mo-
jej poprzedniczki, jak i wprowadzić w miarę możliwości nowe rozwiązania, 
które usprawnią moją pracę i zachęcą czytelników do większego korzy-
stania z biblioteki publicznej – dodaje nowa bibliotekarka.

NOWY ROZKŁAD CZASU PRACY BIBLIOTEKI W ŁĄŻYNIE II:
• poniedziałek: 12:00 – 20:00
• wtorek: 7:30 – 15.30
• środa: prace wewnętrzne
• czwartek: 12:00 – 20:00
• piątek: 7:30 – 15:30

KONTAKT: Łążyn II, 87-123 Dobrzejewice, tel. 56 674 67 33, 
e-mail: bip.lazyn@wp.pl
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Liczba dzieci i uczniów w szkołach w roku szkolnym 2011/2012

Miejscowoœæ Liczba dzieci 
w Szkole 
Podstawowej

Liczba dzieci w
p r z e d s z k o l u / p u n k c i e 
przedszkolnym

Liczba dzieci w 
klasie „0”

Razem

Brzozówka 187 42 26 255

Dobrzejewice 204 - 26 230

£¹¿yn II 105 20 6 131

Obrowo 196 - 68 -

Osiek n/Wis³¹ 159 103 26 288

Liczba uczniów w poszczególnych klasach w szkołach podstawowych w 
gminie Obrowo

Nazwa szko³y kl. I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl. VI Razem

SP Brzozówka 44 w tym 7 –z 2005r. 31 28 23 30 31 187

SP Dobrzejewice 32 w tym 3 –z  2005r. 40 33 35 35 29 204

SP Osiek n/W 28 w tym 1 –z 2005r. 32 26 25 24 24 159

SP Obrowo 33 w tym 7 – z 2005r. 31 23 33 35 41 196

SP £¹¿yn II 16 w tym 6 –z 2005r. 20 9 18 20 22 105

Liczba uczniów w gimnazjach i liceum w gminie Obrowo
Nazwa szko³y kl. I kl. II kl. III Razem

Gim. w Obrowie 61 48 57 166

Gim. w Dobrzejewicach 82 76 63 221

LO w Dobrzejewicach 11 9 14 34
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Kolonie dla dzieci z rodzin objêtych wsparciem 
GOPS w Obrowie

Kolonijny 
wypoczynek
Podczas  minionych wakacji 

dzieci z gminy Obrowo miały 
okazję nieodpłatnie wypoczy-
wać w trakcie imprez zorgani-
zowanych przez zaprzyjaźnione 
instytucje. 

Od 6 do 20 sierpnia 2011 roku 
dla 45 dzieci odbyły się kolonie sfi-
nansowane przez Samorząd Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego 
w Harcerskim Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Funce.

Dzięki Kujawsko – Pomorskiemu 
Kuratorowi Oświaty w Harcerskim 
Ośrodku Wypoczynkowym w  Sme-
rzynie od 3 sierpnia przez 2 tygo-
dnie wypoczywało jedenaścioro 
dzieci.

Natomiast Kuratorium Oświaty w 
Bydgoszczy sfinansowało wypoczy-

nek dla 27 dzieci. Organizatorem 
było Biuro Turystyczne AR-Tours z 
Łodzi, a kolonie odbyły się w Ośrod-
ku Wypoczynkowym BORUTA w 
Gdańsku – Świbnie na Wyspie So-
bieszewskiej w dniach od 7 do 20 
lipca 2011 roku i były przeznaczone 
dla dzieci szkół podstawowych oraz 
młodzieży uczęszczającej do gimna-
zjum – do 16 roku życia.

Dzięki współpracy z Radą Woje-
wództwa Związku Zawodowego Rol-
ników Samoobrona Województwa 
Kujawsko – Pomorskiego osiem-
naścioro dzieci z rodzin rolniczych 
wypoczywało w dniach od 4 do 17 
sierpnia 2011 roku na częściowo 
odpłatnych koloniach w Jarosławcu 
nad morzem. 

Anna Domańska

Dnia 9 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie 
przy udziale środków Gminy i Funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych zorganizował wycieczkę do Miasteczka 
Westernowego w Rudniku koło Grudziądza dla 35 dzieci z rodzin naj-
uboższych oraz objętych pomocą GOPS w różnych formach. Opieki nad  
dziećmi w tym dniu podjęli się pracownicy socjalni Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Dzieci skorzystały z wielu atrakcji: zwiedzały 
ogród zoologiczny, spacerowały ścieżką jurajską podziwiając dinozau-
ry oraz trasą krainy bajek. Były też z wizytą w kopalni złota, gdzie 
poszukiwały skarbów. Z zaciekawieniem obejrzały też inscenizację o 
Braciach Daltonach i szeryfie Lakim Lukiem oraz pokaz kowbojskiej 
jazdy konnej. Jednak najwięcej przyjemności sprawiła dzieciom kąpiel 
w pobliskim jeziorze. Autokar dla dzieci, jak zwykle ufundował nieod-
płatnie wójt gminy Andrzej Wieczyński.

Nietypowi goœcie w siedzibie toruñskiego starostwa powiatowego

Zjazd Sołtysów
Aż tylu sołtysów w siedzibie 

toruńskiego starostwa nie było 
od dawna. 12 lipca br. o godz. 
10.00 do sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w To-
runiu przybyli goście zaprosze-
ni na IV już Zjazd Sołtysów z 
terenu powiatu toruńskiego. 

IV Zjazd – w odróżnieniu od po-
przednich – rozpoczęła niezwykle 
miła uroczystość wręczenia nagród 
i wyróżnień laureatom Konkursu 
„Sołtys Roku Powiatu Toruńskie-
go 2010” oraz najdłużej urzędu-
jącym Sołtysom-Seniorom. Na 
Konkurs napłynęło 15 zgłoszeń z 
terenu powiatu, uzupełnionych o 
zdjęcia, opisy i prezentacje doku-

mentujące osiągnięcia sołtysów. 
15-osobowa Komisja Konkurso-
wa, w skład której wchodzili nie 
tylko przedstawiciele Starostwa Po-
wiatowego jako organizatora, ale 
także przedstawiciele wszystkich 
gmin powiatu, Stowarzyszenia Soł-
tysów Województwa Kujawsko-Po-
morskiego, Kujawsko-Pomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 
Powiatowej Izby Rolniczej, Zarządu 
i Rady Powiatu Toruńskiego oraz 
organizacji pozarządowych z tere-
nu powiatu, przyznała tytuł Sołty-
sa Roku panu Kazimierzowi Sajnóg 
ze Skrzypkowa. Wyróżnienia w Kon-
kursie otrzymali także panowie Bo-
lesław Szczechowski z Warsze-
wic oraz Ludwik Wikiera z Kopani-

na, a specjalna nagroda Zarządu 
Powiatu trafiła do rąk pani Sołtys 
Nawry Alicji Glaszki. Laureaci ze 
wzruszeniem ale i dumą przyjęli li-
sty gratulacyjne i ufundowane przez 
Starostwo Powiatowe nagrody.

Te coroczne spotkania są także 
doskonałą okazją do wymiany do-
świadczeń i poglądów dotyczących 
działalności sołtysów, rozwiązywa-
nia problemów wsi oraz prezentacji 
godnych naśladowania pomysłów i 
inicjatyw. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się dyżury ekspertów – każ-
dy z prelegentów po wykładzie jest 
do dyspozycji słuchaczy, którzy na 
forum lub później – w bezpośredniej 
rozmowie – wyjaśniają wątpliwości i 
udzielają odpowiedzi na najbardziej 
palące pytania. Wszyscy uczestnicy 
Zjazdu otrzymali materiały podsu-
mowujące najważniejsze informacje 
z każdego wystąpienia oraz związa-
ne z nimi przydatne adresy i nume-
ry telefonów.

A na zakończenie prezentujemy 
sylwetki Laureatów tegorocznego – 
pierwszego – Konkursu Sołtys Roku 
Powiatu Toruńskiego 2010:

Wyróżnienia za najdłuższy staż 
pracy otrzymali:

• w Gminie Wielka Nieszawka pa-
ni Krystyna Błach – przez 12 lat Soł-
tys Małej Nieszawski

• w Gminie Łysomice pan Kazi-
mierz Kamiński – przez 16 lat Soł-
tys Różankowa

• w Gminie Obrowo pan Wojciech 

Witkowski – przez 16 lat Sołtys 
Szembekowa

• w Gminie Łubianka pan Tade-
usz Gendek – przez 23 lata Sołtys 
Przeczna

• w Gminie Lubicz pan Zbigniew 
Zonenberg – przez 23 lata Sołtys 
Młyńca Pierwszego

• w Gminie Zławieś Wielka pan 
Kazimierz Jędrzejewski – przez po-
nad 31 lat Sołtys Złejwsi Małej

• w Gminie Czernikowo pan Zbi-
gniew Zglinicki – przez 38 lat Soł-
tys Kijaszkowa

• w Gminie Chełmża pan Włady-
sław Owczarczyk – przez 57 lat Soł-
tys w Pluskowęsach!

Joanna Rybitwa
Agnieszka Niwińska

Kazimierz Sajnóg, sołtys roku 
w powiecie toruńskim

A jaka jest recepta na dobrego sołtysa? Z relacji laureatów naszego 
konkursu oraz ich współmałżonków wynika, że niezbędne są altruizm, 
opanowanie i silna wola, ważna jest także umiejętność wsłuchiwania 
się w głosy mieszkańców i wzniesienia się ponad polityczne podziały 
oraz własne ambicje, a pełnienie tej trudnej funkcji ułatwia poczucie 
humoru i… wyrozumiały mąż lub żona, bo oni są dla naszych laure-
atów największym wsparciem.

Wspólne sprawy, wspólne rozwiązywanie problemów i wspieranie ini-
cjatyw lokalnych społeczności to zadania, które sołtysi powinni realizo-
wać dla dobra mieszkańców, których reprezentują. Laureaci naszego 
Konkursu są ludźmi nieprzeciętnymi, prawdziwymi liderami w swoich 
środowiskach, którzy potrafią nie tylko zainicjować potrzebne w sołec-
twie przedsięwzięcia, ale i zmobilizować mieszkańców do wspólnych 
działań. Raz jeszcze gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzo-
nym Sołtysom, mając nadzieję, że nadchodzące lata pracy będą dla 
Państwa źródłem satysfakcji i życzymy przede wszystkim zdrowia, ko-
lejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.
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Wyjść zza sejmowej mównicy
Wywiad z liderem Platformy 

Obywatelskiej w Toruniu, TO-
MASZEM LENZEM. 
Kurier Obrowa – Odwiedził Pan 

Poseł naszą gminę z okazji obcho-
dów święta plonów w Łążynie, dzi-
siaj znów się spotykamy. To miłe, 
że pamięta Pan również o mniej-
szych miejscowościach i wsiach.

Tomasz Lenz - Myślę, że to pod-
stawowy obowiązek każdego po-
sła wobec mieszkańców regionu, z 
którego pochodzi. Wiem, że bywa-
ją politycy, którzy po wyborach za-
pominają o tych, którzy ich wybrali. 
Ja uważam, że nie można reprezen-
tować mieszkańców swojego re-
gionu, jeżeli nie zna się dobrze ich 
trosk i potrzeb. Często powtarzam, 
że poseł musi wyjść zza sejmowej 
mównicy i pracować z ludźmi nad 
rozwiązywaniem ich rzeczywistych 
problemów. Dlatego dużo czasu 
spędzam w gminach i powiatach 
kujawsko-pomorskiego rozmawia-
jąc z mieszkańcami. To oni przecież 
stanowią o sile i potencjale całego 
województwa. 

K.O. – Czy są więc jakieś szcze-
gólne osiągnięcia dla regionu, któ-
rymi może się Pan pochwalić?

T.L. - Obecnie dobiega końca dru-
ga moja kadencja i dobrze jest po 
takim czasie spojrzeć za siebie i zo-
baczyć efekty swojej pracy. Myślę, 
że każdy mieszkaniec naszego wo-
jewództwa mógł odczuć pozytyw-

ne zmiany, jakie się w tym czasie 
dokonały - przemieszczając się co-
dziennie po naszych regionalnych 
drogach, wysyłając swoje dzieci 
do szkół i przedszkoli, korzystając 
z placówek medycznych. To są ta-
kie codzienne udogodnienia, a jed-
nocześnie sprawy mające istotny 
wpływ na komfort życia mieszkań-
ców. Ważna w codziennym życiu 
jest także rozrywka i rekreacja, dla-
tego szczególnie leży mi na sercu 
rozwój sportu, a szczególnie bo-
isk i hal sportowych, gdzie przede 
wszystkim dzieci mogłyby aktywnie 
spędzać czas po zajęciach w szko-
le.

K.O. – A czy ma Pan jakieś zasłu-
gi dla gminy Obrowo?

T.L. - W trakcie całej mojej ka-
dencji skutecznie wspierałem wiele 
projektów realizowanych między in-
nymi poprzez Urząd Marszałkowski. 
Dzięki wspólnej pracy udało nam 
się przeznaczyć znaczną pulę pie-
niędzy na inwestycje i udogodnie-
nia dla całego powiatu toruńskiego, 
w tym dla gminy Obrowo. Rozbu-
dowana została droga Dobrzeje-
wice-Świętosław. Skupiliśmy się 
także na przyszłości - czyli eduka-
cji i rozwoju dzieci oraz młodzieży. 
Sam jestem ojcem trójki wspania-
łych dzieci i pragnę, żeby miały w 
życiu jak najlepiej. Chciałbym, by 
wszystkie nasze pociechy posiada-
ły równe szanse i warunki do nauki 
i rozwoju. Służyć temu mają między 

innymi: przedszkola dla dzieci, no-
wa sala gimnastyczna w Łążynie, 
czy plac zabaw w Obrowie. W ostat-
nich latach rozbudowana została 
także szkoła w Brzozówce oraz bo-
iska w Głogowie i Obrowie. Dialog z 
mieszkańcami zwrócił moją uwagę 
na potrzeby lokalnej społeczności 
m.in. konieczność budowy chod-
ników przy drodze wojewódzkiej w 
Osieku nad Wisłą, o co teraz kon-
sekwentnie zabiegam. Wiem, że 
to nie wszystko, ale mam głębokie 
przekonanie, że idziemy w dobrym 
kierunku sukcesywnie realizując ko-
lejne inwestycje i ważne dla gminy 
sprawy.

K.O. – Praca parlamentarzysty to 
tylko jedna Pana odsłona. A jaki 
jest Tomasz Lenz prywatnie?

T.L. - Myślę, że cenię takie same 
wartości jak większość ludzi. Uwiel-
biam wspólne chwile w gronie ro-
dziny i znajomych. Gdy tylko mam 
trochę wolnego czasu spędzam go 
z moimi najbliższymi: żoną, dzieć-
mi, przyjaciółmi. Najlepiej przy wła-
snoręcznie przyrządzonej kolacji, 
bo uwielbiam gotować, szczegól-
nie dla innych. Moim zdaniem jest 
to najlepszy przepis na dobre życie. 
Niestety często brakuje mi czasu, 
żeby rozkoszować się takimi chwila-
mi. W maju tego roku zostałem ta-
tą Franka. Chciałoby się spędzać z 
dzieckiem jak najwięcej czasu, a tu 
obowiązki wzywają…

K.O. – Jak udaje łączyć się te 
dwie sfery życia: osobistą i parla-
mentarną?

T.L. - Szczęśliwie, w niektórych ob-
szarach udaje mi się wplatać swoje 
zainteresowania w pracę parlamen-
tarzysty. Od wielu lat interesuję 
się sprawami krajów Europy Środ-
kowo- Wschodniej oraz Azji Cen-
tralnej. Pracując w latach 90-tych 
dla amerykańskiej organizacji po-
zarządowej miałem możliwość za-
angażować się w projekty na rzecz 
demokracji na Ukrainie, w Kazach-
stanie, Azerbejdżanie, Gruzji i wielu 
państwach tego obszaru. Obecnie, 
już jako poseł, mam przyjemność 
przewodniczyć pracom Podkomi-
sji ds. Partnerstwa Wschodniego 
oraz Polsko-Ukraińskiej Grupy Par-
lamentarnej. Łączenie pasji z pracą 
zawodową dostarcza mi ogromnej 
satysfakcji. W wolnym czasie, któ-
rego niestety ostatnio zbyt wiele 
nie mam, gram w reprezentacji Sej-
mu w piłkę nożną. Do sportu żywię 
zamiłowanie od najmłodszych lat - 
sam trenowałem piłkę w Unii Jani-
kowo i koszykówkę w Gryfie Toruń. 
Obecnie kibicuję lokalnym sportow-
com i wspieram ich poprzez pracę 
w Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki.

K.O. – Dziękuję serdecznie za 
rozmowę.

T. L. – Dziękuję bardzo.

(rozmawiał Dariusz Adamski)

OGŁOSZENIE WYBORCZE
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Kolejna edycja niezwyk³ej imprezy kulturalnej w Osieku nad Wis³¹

Graj kapelo! Do białego rana!
20 sierpnia 2011 roku nad 

jeziorem w Osieku n/Wisłą, 
odbyły się dwie niepowtarzal-
ne imprezy kulturalne - Jar-
mark Tradycyjnych zawodów 
i V Przegląd Tradycyjnych Ka-
pel Weselnych Ziemi Dobrzyń-
skiej.

Jarmark rozpoczął się o godz. 
13:00. Swoje talenty zaprezento-
wali m. in. uczestnicy Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Osieku 
n/W (malowane, wyklejane obrazy, 
kompozycje krawieckie i inne ręko-
dzieło), Katarzyna Popławska z Sil-
na gm. Obrowo (wypieki domowe), 
Koło Gospodyń Wiejskich „Jagna” 
z Tłuchowa (konfitury z dyni, prze-
twory, pączki z dyni, domowej ro-
boty lek na przeziębienie, ręcznie 
robiona biżuteria), Ryszard Mątow-
ski z Czernikowa (ozdoby ogrodo-
we z drewna), Zofia Słupczewska z 
Osieka n/W (wyszywane, haftowa-
ne serwetki i obrusy), Lucyna Ma-
linowska, Irena Kopczyńska z gm. 
Bobrowniki (wyszywane, haftowa-
ne serwetki i obrusy), Mieczysław 
Kopczyński, Tadeusz Lewandow-
ski z gm. Bobrowniki (miód i artyku-
ły pszczelarskie, rzeźby w drewnie), 
Bartosz Bednarski z gm. Tłuchowo 
(kowalstwo artystyczne), Helena 
Sztankowska z gm. Lipno (stroje lu-
dowe), Patrycja Bezrudczyk wraz z 
córkami z Osieka n/W (malarstwo, 
ręcznie robiona biżuteria).

Wystawcom i osobom odwie-
dzającym jarmark przygrywały: 
Zespół Pieśni Ludowej „Kawęczy-
nianki” z Kawęczyna, Zespół Se-
niorów z Czernikowa oraz młode 
artystki, śpiewające piosenki lu-
dowe - Julia z Brzeźna, Patrycja i 
Marta z Maliszewa, Klaudia i Ola  
z Komorowa - w strojach ludowych 
uszytych przez Helenę Sztankow-
ską.

O godz. 16:00 uczestnicy jarmarku 
otrzymali oficjalne podziękowania 
od organizatorów za promowanie 
kultury Ziemi Dobrzyńskiej. Następ-
nie prowadzący imprezę Michał Ko-
kot wraz z Piotrem Murszewskim 
Prezesem LGD, wójtem gm. Obrowo 
Andrzejem Wieczyńskim, Starostą 
Toruńskim Mirosławem Graczykiem 
oraz z Dyrektorem Departamentu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzę-
du Marszałkowskiego Bartoszem 
Szymańskim i Radnym Sejmiku Wo-
jewództwa Kujawsko – Pomorskie-
go Janem Wadoniem - uroczyście 
otworzyli V Przegląd Tradycyjnych 
Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyń-
skiej.

Akordeony, klarnety, saksofony, 
czy też skrzypce, harmonijki i per-
kusje, po raz kolejny zauroczyły 
przybyłych na przegląd mieszkań-
ców nie tylko Osieka n/Wisłą, ale 

także całej Ziemi Dobrzyńskiej. Ży-
we dźwięki instrumentów, które nie-
gdyś były często odtwarzane na co 
dzień, a także na weselach i ma-
jówkach. Dziś zostały zastąpione 
elektronicznymi melodiami, które 
wprowadzają zupełnie nowe tren-
dy w muzyce. Jednakże od kilku lat 
docenia się tradycyjne brzmienie 
„żywych” instrumentów, które pod-
kreślają cenną twórczość muzyczną 
naszych przodków.

W tegorocznym przeglądzie trwają-
cym do późnych godzin wieczornych 
udział wzięły następujące kapele:

1. „Kapela Piotra z Morgowa” z 
gm. Ciechocin, pod kierunkiem Pio-
tra Szuberta, 

(akordeon, trąbka), w pozosta-
łym składzie: Karol Lisiński (akor-
deon, waltornia), Łukasz Lisiński 
(akordeon, klarnet), Dawid Fordoń-
ski (saksofon tenor), Michał Białek 
(saksofon tenor);

2.  „Kapela Argalskich z Trąbina” 
z gm. Bzurze, pod kierunkiem Zyg-
munta Argalskiego (akordeon), w 
pozostałym składzie: Krzysztof Ar-
galski (saksofon), Witold Popielar-
ski (perkusja);

3.  „Osiecka Kapela Ludowa im. 
Kamińskich” z gm. Obrowo, pod 
kierunkiem Ryszarda Cąbrowskie-
go (skrzypce, śpiew), w pozostałym 
składzie: Henryk Kamiński (akorde-
on), Stanisław Kamiński (skrzypce), 
Marian Strzeszewski (bęben); 

4. „Kapela Dolina Drwęcy” z Lubi-
cza Górnego, pod kierunkiem Zdzi-
sława Zakrzewskiego, w pozostałym 
składzie: Zbigniew Dudkiewicz 
(saksofon), Ryszard Madejewski 
(akordeon), Zdzisław Borkowski 
(skrzypce), Paweł Zakrzewski (per-
kusja);   

5. „Wiarusy” z gm. Wielgie, pod 
kierunkiem: Zdzisława Chełminiaka 
(akordeon), 

w pozostałym składzie: Monika 
Grzankowska (klarnet, wokal), Ma-
rek Grzankowski (trąbka), Tadeusz 
Mularski (perkusja); 

6. „Kapela Pawła od Serca” z 
gm. Obrowo i gm. Lubicz, pod kie-
runkiem: Pawła Wierzbowskiego 
(akordeon), w pozostałym składzie: 
Marek Kamiński (saksofon alt), 
Piotr Kamiński (perkusja);

7. „Osiecka Kapela Weselna przy 
Wiśle” z gm. Obrowo, pod kierun-
kiem: Michała Kokota (harmonijka 
ustna, saksofon, śpiew), w pozosta-
łym składzie: Krystian Kokot (akor-
deon), Daniel Bołądź (bęben);  

8. „Kapela Sami Swoi” z gm. Ry-
pin, pod kierunkiem: Marii Twar-
dowskiej (akordeon, śpiew), w 
pozostałym składzie: Jerzy Tren-
dowicz (akordeon, śpiew), Andrzej 
Szczygielski (saksofon), Jan Gra-
bowski (perkusja).

W trakcie Przeglądu trwał kon-
kurs publiczności na najlepszą ka-

pelę tej edycji. Największe uznanie 
publiczności i 103 głosy, zdoby-
ła nowopowstała „Osiecka Kapela 
Weselna” prowadzona przez Micha-
ła Kokota, na którego ręce trafił pu-
char ufundowany przez Starostę 
Toruńskiego Mirosława Graczyka. 
Wśród osób biorących udział w gło-
sowaniu rozlosowana została na-
groda książkowa w postaci albumu 
Ziemi Dobrzyńskiej – „Piękna nie-
znajoma”, ufundowana przez LGD 
Gmin Dobrzyńskich Region Połu-
dnie z Dobrzynia nad Wisłą. Nagro-
da trafiła do Pani Grażyny Piaseckiej 
z Torunia.

Jarmark został zorganizowany 

przez LGD, jako podsumowanie 
projektu pn. „Tradycyjne zawody”, 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. Imprezą 
towarzyszącą był V Przegląd Tra-
dycyjnych Kapel Weselnych Ziemi 
Dobrzyńskiej, współorganizowany 
przez Urząd Gminy w Obrowie, GOK 
w Obrowie, Starostwo Powiatowe w 
Toruniu, DPS „Dom Kombatanta” w 
Dobrzejewicach, ŚDS w Osieku nad 
Wisłą, OSP w Osieku nad Wisłą i 
Osieckie Stowarzyszenie Kultury 
Ludowej w Osieku nad Wisłą.

Marzena Słupczewska
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 16 sierpnia 2011 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks 
wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady 
Gminy w Obrowie Nr VI/34/2003  z dnia 25 kwietnia 2003 roku w spra-
wie utworzenia obwodów głosowania i uchwałą Nr XXII/140/2009 Rady 
Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale na 
stałe obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację 
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzi-
bach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komi-
sji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, 
w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

Numer
obwodu 

Granice obwodu Siedziba obwodowej
komisji wyborczej 

1 Sołectwa:
Dobrzejewice, Zawały

Szkoła Podstawowa 
w Dobrzejewicach
tel. 56 678-67-76
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

2 Sołectwa: Kazimierzewo,
Łążyn II, Łążynek, Zębowo

Szkoła Podstawowa 
w Łążynie II
tel. 56 678-69-34

3 Sołectwa: Bartoszewo, 
Kawęczyn, Obrowo, 
Skrzypkowo, Zębówiec

Świetlica Wiejska w Obrowie
tel. 56 674-70-65
lokal dostosowany do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwa: Dzikowo, Osiek 
n/Wisłą, Sąsieczno,
Silno, Smogorzewiec, 
Stajenczynki, Obory

Zespół Szkół 
w Osieku n/ Wisłą
tel. 56 678-65-29

5 Sołectwa: Brzozówka, 
Szembekowo

Zespół Szkół w Brzozówce
tel. 56 678-67-79

6 Sołectwo: Głogowo Zespół Szkół 
w Dobrzejewicach
tel. 56 674-46-15

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. 
w godz. 7.00 – 21.00 .

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może gło-
sować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie Gminy Obrowo 
właściwa jest    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  6, adres siedziby: 87-
-123 Dobrzejewice, Dobrzejewice 57B. 

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński

Czy mo¿liwe jest regionalne partnerstwo dla 
kreowania lokalnego rozwoju?

Kolejny krok w rozwoju 
gminy Obrowo
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w 

Toruniu zaprasza do współpracy w tworzeniu grupy osób i insty-
tucji - Partnerstwa na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Obrowo.

Regionalny Ośrodek EFS w Toruniu zgłasza propozycję współpracy i 
stworzenia regionalnego partnerstwa. Misją Regionalnych Ośrodków Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego jest pomoc w wykorzystaniu środków 
finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak 
najlepiej służyły one rozwojowi regionów. Jednym z celów działania sieci 
Regionalnych Ośrodków EFS jest kreowanie rozwoju lokalnego poprzez 
budowanie partnerstw nastawionych na rozwój regionu, w szczególności 
w zakresie rozwoju kapitału społecznego.

RO EFS wspiera społeczność lokalną, w wieloraki sposób: analizują 
z nimi problemy występujące w regionie i pomagają zidentyfikować te, 
które są najistotniejsze dla rozwoju lokalnego i które mogą być rozwią-
zane dzięki środkom pomocowym, podnoszą wiedzę i umiejętności pro-
jektodawców EFS w zakresie skutecznego aplikowania i realizowania 
projektów. Ośrodki wspierają beneficjentów poprzez realizację szeroko 
rozumianych działań animacyjnych, z wykorzystaniem szkoleń, doradz-
twa oraz informacji. Pomoc Regionalnych Ośrodków EFS jest bezpłatna.

Celem współpracy partnerskiej jest wspieranie działań na rzecz śro-
dowiska lokalnego, mieszkańców gminy, tworzenie wspólnych przedsię-
wzięć projektowych, w tym EFS oraz przygotowanie specjalistów rozwoju 
lokalnego do pozyskiwania środków zewnętrznych w swoich podmiotach. 
Współpracę proponujemy w kilku etapach.

1. Spotkanie informacyjne-inicjujące powstanie grupie partnerskiej dla 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, szkół, 
samorządu lokalnego, parafii i innych zainteresowanych podmiotów. 
Podczas tego spotkania omówione zostaną możliwości i zasady współ-
pracy partnerskiej, jej założenia, oferta Regionalnego Ośrodka EFS w tym 
zakresie, harmonogram dalszych seminariów oraz szkoleń dla osób i in-
stytucji z terenu gminy.

2. Szkolenie tworzące grupę partnerstwa lokalnego, koncepcje wspól-
nych działań, planów projektów w odniesieniu do możliwości PO KL w 
2011 i 2012 roku  [październik] oraz konsultacje treści roboczej Porozu-
mienia [mailowe, telefoniczne, bezpośrednie]:

a) wypracowanie/omówienie treści Porozumienia akceptowanej 
przez grupę osób i podmiotów z gminy [spotkanie robocze - paź-
dziernik]

b) zawarcie/podpisanie Porozumienia przez przedstawicieli podmio-
tów partnerskich: [listopad]

 3. Dalsza współpraca - spotkania z doradcą EFS z zainteresowanymi 
tworzeniem projektów i wniosków PO KL na kolejne konkursy w 2012 ro-
ku [m.in. analiza Planów Działań PO KL na 2012 rok i tworzenie projek-
tów na konkursy]

Zaletą współpracy z naszym Ośrodkiem w formie partnerstwa lokalne-
go jest systematyczny kontakt i możliwość tworzenia koncepcji projektów 
EFS, ustalenia najlepszej koalicji w przypadku projektu partnerskiego [li-
der-partrnerzy] oraz pracy [w mniejszych grupach] nad wnioskami apli-
kacyjnymi na kolejne konkursy [doradztwo indywidualne i grupowe] oraz 
planowanie kolejnych szkoleń dla Partnerstwa.

Powyższa ścieżka jest przykładową ścieżką, która w zależności od po-
trzeb może ulec zamianie. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Bartosz Pikuła – Animator Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu

EUROPEJSKIE CENTRUM
WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

tel. 56 65 222 40, fax. 56 65 222 41
Plac Św. Katarzyny 9, 87-100 Toruń

www.torun.roEFS.pl
b.pikula@ecwm.org.pl

animator_torun@roefs.pl

Szkolna akcja „Sprz¹tanie Œwiata-Polska 2011” pod 
has³em:

Lasy to życie - 
chrońmy je
Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w naszej 

szkole 17 września. Uczestnikami byli uczniowie klas I – VI, 
którzy razem z opiekunami sprzątali najbliższe otoczenie szko-
ły w Dobrzejewicach. 

Zanim przystąpiono do prac porządkowych społeczność szkolna uczest-
niczyła w ekologicznym apelu pod hasłem „Chrońmy przyrodę” zorganizo-
wanym przez nauczyciela przyrody oraz klasę Vb. 

Iwona Kosek
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Recenzja redaktor naczelnej Kuriera Obrowa 

Dzieje parafii w Osieku n/Wisłą 
w latach 1185-1939
Michał Kokot, artysta, foto-

grafik, malarz i poeta z Osie-
ka n/Wisłą dokonał studium 
dziejów obszaru wsi Osiek n/
Wisłą oraz Słońska, w artykule 
pt.: „Dzieje parafii w Osieku n/
Wsiłą a latach 1185 – 1939”, 
który ukazał się w Roczniku 
Dobrzyńskim w 2010 r.

Główną osią artykułu, który wiąże 
i prowadzi poszczególne zagadnie-
nia, jest osiecka parafia, a ściślej 
kościół. Ważną rolę odgrywają tak-
że mieszkańcy tej „pisakowej” zie-
mi, którzy jak podkreśla autor są 
skromni, gościnni, ale także no-
szą w swym sercu wielką miłość do 
ziemi osieckiej i swej świątyni. Po-
nadto autor podkreśla jak duże zna-
czenie w dziejach Osieka odgrywała 
rzeka Wisła i jak obecnie mieszkań-
cy widzą wiślane piękno, docenia-
jąc dawne rzemiosło, muzykę i rolę 
kultury ludowej w sztuce i codzien-
nym życiu.

Z artykułu dowiadujemy się także 
o dwóch „bliźniakach”, czyli miej-

scowościach: Słońsk i Osiek, po-
wstałych na brzegach Wisły. 

Dzięki źródłom historycznym, li-
terackim i relacjom mieszkańców 
autor artykułu mógł wyjaśnić wie-
le tajemnic i zagadek, dotyczących 
powyższych miejscowości, a także 
przedstawić dzieje parafii w Osie-
ku nad Wisłą. Historia pierwszego 
osieckiego kościoła, jak podkre-
śla Michał Kokot, budzi ciekawość 
i niedowierzanie wśród mieszkań-
ców wsi. 

Czytelnicy artykułu od razu zo-
stają wprowadzeni w niepowtarzal-
ny klimat tamtych czasów. Piękne 
opisy dziejów Osieka i Słońska, a 
także odmienne niż dzisiaj usytu-
owanie rzeki Wisły, podkreślają do-
datkowo niepowtarzalne i nieznane 
dotąd wątki historyczne, pobudzają-
ce ludzką wyobraźnię i przybliżają-
ce losy przodków tej ziemi, m. in. 
z rodzin: Lewandowskich, Wilma-
nowiczów, Orentów, Kalinowskich, 
Kowalskich, Gurtowskich, Jenczew-
skich, Durmowiczów, Maćkiewi-
czów, Kwiatkowskich, Walickich i 

wiele innych.    
Michał Kokot przybliża też, wyda-

rzenia historyczne dotyczące two-
rzenia się parafii w poszczególnych 
miejscowościach, należących obec-
nie do Gminy Obrowo. Bazą rozwa-
żań jest jednak osiecka parafia, 
powstała pod koniec XII wieku i 
towarzyszące jej niejednokrotnie, 
przejmujące wydarzenia, związane 
np. z heroicznym postępowaniem 
mieszkańców, którzy w czasie oku-
pacji hitlerowskiej ”ukrywali” figurkę 
Matki Boskiej Skępskiej – patron-
ki osieckiej parafii i ziemi dobrzyń-
skiej, a także inne wartościowe 
sprzęty i przedmioty do sprawowa-
nia liturgii, będące od 3 maja 1990 
roku m. in. cennymi eksponatami w 
Muzeum Parafialnym w Starej Ple-
banii w Osieku n/Wisłą.  

Dokonując szczegółowych opi-
sów budowy nowego kościoła, któ-
ry powstał na miejscu spalonego w 
1925 roku, drewnianego kościół-
ka, Michał Kokot nie tylko przybli-
ża czytelnikowi walkę o zdobywanie 
środków finansowych przez księdza 

Antoniego Tymińskiego, ówczesne-
go proboszcza, ale przede wszyst-
kim ukazuje trud i ofiarną pomoc 
osieckiej społeczności. Autor arty-
kułu wspomina też o powołanej 9 
maja 1926 roku Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Osieku n/W, która 
działa prężnie do dzisiejszego dnia, 
a jej powstanie zainicjował ksiądz 
Antoni Tymiński, pierwszy prezes 
osieckiej straży. Opisane w artykule 
wydarzenia osieckiej parafii, połą-
czone z historycznymi wydarzenia-
mi Polski, relacjonowanymi przez 
mieszkańców tej ziemi, a spisane w 
cytowanym Roczniku Dobrzyńskim, 
są niepowtarzalnym dokumentem 
przybliżającym wielu pokoleniom 
„osieczczaków”, losy ich przodków 
na tle dziejów parafii. 

Moim zdaniem, to nie tylko piękny 
pomysł autora, ale też cenny wyraz 
podziwu wobec ludzi mieszkających 
w małych miejscowościach. Z przy-
jemnością zachęcam do przeczy-
tania artykułu autorstwa Michała 
Kokota.

Marzena Słupczewska

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
„Bezrobocie – To Nie Dla Nas”

Trwa III edycja projektu systemowego pn. „Bezrobocie – To Nie Dla 
Nas”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obro-
wie, w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. 

Na początku lipca 19 osób ukończyło zajęcia w szkoleniach zawodo-
wych. 15 kobiet pomyślnie przeszło szkolenie gastronomiczno - hotelar-
skie, natomiast 4 mężczyzn ukończyło szkolenie budowlane w kierunku 
płytkarz, brukarz. 

27 lipca odbyła się impreza integracyjna dla grupy 29 uczestników pro-
jektu. Pogoda nie sprzyjała piknikowi na świeżym powietrzu, lecz mimo 
to humory dopisywały.

Od 01.08.2011r. dla 10 osób trwają zajęcia w ramach Klubu Integra-
cji Społecznej. 

Ze wszystkimi uczestnikami Pracownicy socjalni podpisali kontrakty so-
cjalne. W ramach zajęć odbywają się warsztaty integracyjne umiejętno-
ści społecznych i zawodowych, zdrowotne, handmade oraz indywidualne 
porady prawnika i psychologa.

Projekty w partnerstwie realizowane w ramach Programu 
Operacyjnego Kapita³ Ludzki
„Zdrowiejąca Rodzina”

Trwa rekrutacja uczestników do projektu pod nazwą „Zdrowiejąca Ro-
dzina” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt reali-
zowany jest przez Centrum Terapii i Profilaktyki w Toruniu w partnerstwie 
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Obrowie. 

14 osób z terenu gminy w październiku weźmie udział w obozie inte-
gracyjno - terapeutycznym w Borach Tucholskich oraz skorzysta z pomo-
cy terapeuty.

„Uwierzyć w siebie – aktywna integracja osób przebywa-
jących w rodzinach zastępczych i je opuszczających”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu 12 września zorgani-
zowało wyjazd na turnus rehabilitacyjny do Dąbek dla 10 osób z terenu 
Gminy Obrowo. Wyjazd był możliwy dzięki współpracy GOPS w Obrowie 
i PCPR w Toruniu w ramach projektu pod nazwą „Uwierzyć w siebie – 
aktywna integracja osób przebywających w rodzinach zastępczych i je 
opuszczających”. 

„ KIS Nad Drwęcą”
W ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Nad Drwęcą” prowadzo-

nym przez GOPS w Lubiczu realizowane jest zadanie „Szkolenia Zawo-
dowe Indywidualne”, w którym to biorą udział 3 kobiety i 1 mężczyzna z 
rodzin objętych wsparciem GOPS w Obrowie. Osoby te podjęły staże za-
wodowe, po których otrzymają zatrudnienie w ramach umowy o pracę.
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W ramach miêdzynarodowego projektu Gimnazjum w Dobrzejewicach bêdzie wspó³pracowaæ z szko³ami 
ze Szwecji i Chorwacji

Statek Kosmiczny Santa Maria
Głównym zamierzeniem na-

szego projektu będzie włącze-
nie młodzieży do debaty  nad 
wyposażeniem statku kosmicz-
nego Santa Maria, który w ro-
ku 2052 wraz z 500 osobową 
załogą wyruszy w kosmos, by 
przez następne 500 lat szukać 
nowego lądu i zacząć inna cy-
wilizację. Przed mieszkańca-
mi całkowicie odizolowanego 
od ówczesnego świata stat-
ku pojawiać się będzie wiele 
problemów natury naukowej i 
etycznej do rozwiązania. 

Z dydaktycznego punktu widze-
nia, celem naszego projektu bę-
dzie przekazanie uczniom wiedzy 
na temat ważnych dylematów przy-
szłego świata. Statek Santa Maria 
jest odniesieniem do naszego świa-
ta, a poprzez pracę uczniów nad je-
go wyposażeniem będzie możliwe 
ukazanie takich problemów i dyle-
matów jakie rzeczywiście ludzkość 
może spotkać za 40 czy 50 lat. In-
nym ważnym celem naszego pro-
jektu będzie rozwijanie u uczniów 
tożsamości narodowej i europej-
skiej poprzez wymianę kulturową 
oraz rozwijanie umiejętności po-
rozumiewania się w języku angiel-
skim w praktyce.

Wyróżniliśmy dziewiętnaście za-
gadnień do pracy z uczniami. Za-
gadnienia te  ze względu na swoją 
różnorodność mogą być realizowa-
ne prawie na wszystkich zajęciach 
edukacyjnych. Tematyka i cele na-
szego projektu są zgodne z pro-
gramami nauczania w naszych 
placówkach.

Uczniowie w trakcie dwuletniej re-
alizacji projektu będą stawiali czo-
ła różnym problemom oraz starali 
się będą znaleźć najlepsze z moż-
liwych rozwiązań. Pierwszym pro-

blemem poddanym dyskusji będzie 
wybranie Załogi statku – jakiej naro-
dowości, rasy, płci,  w jakim wieku, 
jakie zawody itp. Następnie ucznio-
wie będą musieli zastanowić się 
nad dylematami związanymi z ener-
gią, ekonomia i prawem.

Problem Ekologii i natury może 
być przedyskutowany na lekcjach 
biologii. Będzie dotyczył wymagań 
do funkcjonowania środowiska na-
turalnego, procesu fotosyntezy i 
spalania, łańcuchów, ważności wo-
dy dla życia, a następnie łańcucha 
pokarmowego, przepływu energii i 
recyklingu.

Problem Reprodukcji może być 
częściowo omówiony na biolo-
gii, geografii i religii. Celem bę-
dzie sprowokowanie młodzieży do 
dyskusji oraz użycia odpowiedniej 
argumentacji z punktu widzenia na-
ukowego i etycznego. 

Na fizyce uczniowie postarają się 
rozwiązać problem dotyczący Ener-
gii. Uczniowie zdecydują jakie i ile 
zasobów energetycznych będzie 
potrzebnych na czas podróży stat-
kiem.

Na technice, fizyce i biologii 
uczniowie zapoznają się z nowymi 
technologiami. Spróbują również 
przewidzieć i ocenić przydatność 
nowoczesnych technologii w przy-
szłości takich jak Robotyka i Inży-
nieria Genetyczna.  

Uczniowie szkół w Chorwacji, Pol-
sce i Szwecji  spróbują zmierzyć się 
z problemem linguistycznym: jakim 
językiem będzie posługiwać się za-
łoga statku. Celem tego problemu 
będzie zrozumienie przez młodzież 
ważności mówienia różnymi języka-
mi. Temat ten może być realizowa-
ny na językach obcych: angielski, 
niemiecki.

Rozwiązanie problemów Religii 
i wartości obowiązujących w przy-
szłym, świecie odbędzie się na 

przedmiocie religia. Celem będzie 
upewnienie się czy uczniowie ro-
zumieją istotę odmienności religij-
nej i jej wpływu na egzystencję całej 
ludzkości. 

Na wiedzy o społeczeństwie 
uczniowie spotkają się z trzema 
problemami takimi jak Rząd, Pra-
wo, Edukacja. Zostaną zapoznani z 
podstawowymi zasadami demokra-
cji, rozwiną swoją wiedzę na temat 
praw i obowiązków człowieka w de-
mokratycznym społeczeństwie. Zo-
rientują się także w jaki sposób 
działa system prawny i edukacyjny.

Problem Ekonomii może być po-
ruszony na lekcjach matematyki. 
Uczniowie zapoznają się z syste-
mem finansowym w dobrze prospe-
rującym kraju i spróbują na jego 
podstawie stworzyć ten dla ludzko-
ści w przyszłości.

Na zajęciach z plastyki i muzy-
ki uczniowie zastanowią się nad 
Modą i Muzyką przyszłego świata. 
Spróbują wykreować stroje, zasta-
nowią się nad rodzajami tekstyliów. 

Skomponują utwór będący nowym 
gatunkiem muzycznym. W domu 
lub na technice spróbują wymyśleć 
Potrawę , która odpowiadałaby po-
trzebom załogi statku. Zastanowią 
się także nad sposobami spędza-
nia Wolnego czasu, np. na lekcjach 
z wychowawcą.  

Podczas zajęć z wychowania fi-
zycznego uczniowie popracują nad 
Nowymi dyscyplinami sportowymi. 
Celem tego przedsięwzięcia będzie 
uświadomienie ważności sprawno-
ści fizycznej w życiu człowieka. 

Ostatecznie uczniowie zastano-
wią się nad Relacjami międzyludz-
kimi na pokładzie statku: przed 
jakimi dylematami będą stali jego 
młodzi mieszkańcy. Temat ten moż-
na poruszyć na zajęciach z języka 
ojczystego i zrealizować w postaci 
odegrania ról w formie mini filmów. 

Na koniec można by pokusić się 
o pytanie dotyczące Przyszłości 
mieszkańców statku. Czy Santa 
Maria śladem swojej poprzedniczki 
z roku 1492 odkryje Nowy Ląd? 

Z herbem Obrowa na koniec Europy
Jeden z mieszkańców gminy 

Obrowo, Rafał Panecki z Brzo-
zówki, był uczestnikiem wy-
prawy Toruń-Workuta 2011. 
Podróżnicy jako pierwsi w hi-
storii dotarli na kołach do 
Workuty, najdalej na północny-
-wschód położonego miasta w 
Europie. 

- Pracujemy obecnie na filmem 
dokumentalnym, który ma zostać 
wyemitowany na antenie Telewi-
zji Discovery – mówi Radosław 
Rzeszotek, organizator i menager 
ekspedycji. – Przed Urzędem Mar-
szałkowskim w Toruniu 16 wrze-
śnia otwarto wystawę poświęconą 

Polakom, którzy zginęli w sowiec-
kich łagrach. Nasza wyprawa biegła 
właśnie śladami łagrów dalekiej, 
rosyjskiej północy i miała na celu 
przypomnienie o tragedii naszych 
rodaków, którzy doświadczyli ra-
dzieckich łagrów... 

Do ostatniej chwili ważyły się lo-
sy uczestnictwa w wyprawie wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego, który zde-
cydował się wesprzeć nasze przed-
sięwzięcie. Wierzymy, że obecność 
gminy Obrowo w tym międzynarodo-
wym przedsięwzięciu przyczyni się 
do jej promocji nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. 

Więcej na temat wyprawy na 
stronie www.workuta.pl.
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Alarm po¿arowy og³oszony 7 wrzeœnia w 
Nadleœnictwie Dobrzejewice to by³y tylko æwiczenia

Kobra 2011
W ćwiczeniach ratowniczo-ga-

śniczych wzięły udział jednostki 
OSP z Osieka n/Wisłą, Ka-
węczyna, Dobrzejewic, Szem-
bekowa, Zawał i przy współ-
pracy jednostki ratowniczo Ga-
śniczej – 3 Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Toruniu, Policji i pozostałych 
służb.

Celem ćwiczeń było nie tylko do-
skonalenie czynności ratowniczych 
strażaków biorących bezpośredni 
udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, 
ale przede wszystkim prezentacja 
możliwości technicznych i umiejęt-
ności zawodowych strażaków OSP 
w zakresie gaszenia pożarów la-
su na dużej przestrzeni z udziela-
niem pierwszej pomocy medycznej 
osobom poszkodowanym wraz z 
ewakuacją ludności z terenu zagro-
żonego. Bardzo ważne było także 
doskonalenie współpracy alarmo-
wania, dowodzenia i współdziałania 
służb ratowniczych Gminy Obrowo i 
powiatu toruńskiego.

Na terenie zagrożonym poża-
rem znajdowały się 24 gospodar-
stwa domowe zamieszkałe przez 

81 osób. Ćwiczenia zakończyły się 
sukcesem. Pożar został zlokalizo-
wany i ugaszony, a akcja przebiegła 
sprawnie. Na szczegółowe wnioski 
trzeba będzie jednak poczekać. 

Ćwiczenia przeprowadzone w 
Smogorzewcu gm. Obrowo były jed-
nym z elementów trzydniowej akcji 
zarządzania kryzysowego i obrony 
cywilnej, zorganizowanej przez Sta-
rostwo Powiatowe w Toruniu. Po 
raz pierwszy w każdej gminie po-
wiatu toruńskiego zainscenizowane 
zostały różne sytuacje kryzysowe, 
które miały na celu sprawdzić jak 
powiatowy i gminne zespoły zarzą-
dzania kryzysowego reagują w przy-
padku zagrożenia życia i mienia 
mieszkańców. 

Po wnikliwej analizie raportów 
przedstawionych przez uczestników 
wszystkich ćwiczeń, odpowiednie 
służby wskażą słabe strony działań 
podjętych w sytuacjach zagrożenia. 
Co należy poprawić, co zmienić lub 
też co wprowadzić, żeby w przypad-
ku wystąpienia realnego zagrożenia 
móc sprawnie przeprowadzić każdą 
akcję ratowniczo – gaśniczą.

Marzena Słupczewska 


