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Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
W dniach od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2011 roku przeprowa-
dzany będzie Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań na 
terenie całej Polski. Informacje 
będą zbierane według stanu na 
dzień 31 marca 2011 roku godz. 
24.00. 

Po raz pierwszy spis ludności 
i mieszkań jest przeprowadzany 
w formie elektronicznej, bez uży-
cia formularzy papierowych. Spis 

jest realizowany metodą miesza-
ną, tj. z wykorzystaniem syste-
mów informacyjnych oraz danych 
zebranych w badaniu pełnym  
i reprezentacyjnym, w następującej 
kolejności:

- pobranie danych z systemów in-
formacyjnych,

- od 1 kwietnia do 16 czerw-
ca 2011r. - samospis internet- 
owy (www.spis.gov.pl), polegający 

na zaakceptowaniu lub korekcie da-
nych pozyskanych z systemów in-
formacyjnych; 

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011r. - ankieterzy statystyczni 
przeprowadzą spis telefonicznie;

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011r. - rachmistrzowie spisowi 
przeprowadzą wywiady w terenie na 
przenośnych urządzeniach elektro-
nicznych tzw. hand-held. 

Pamiętajmy!
Rachmistrz spisowy będzie no-

sić w widocznym miejscu iden-
tyfikator ze zdjęciem, imieniem  
i nazwiskiem oraz pieczęcią urzę-
du statystycznego, pieczątką imien-
ną i podpisem dyrektora urzędu. 
Tożsamość rachmistrza można po-
twierdzić dzwoniąc na infolinię NSP 
2011 tel. 800 800 800 lub 224 
444 777. Rachmistrz jest prze-
szkolony i zaprzysiężony. 

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
mieszkańcom Gminy

życzą
wójt Andrzej Wieczyński, 

przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Michalski, 
Rada Gminy Obrowo

oraz pracownicy

fot. J. Melerski
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Apel do mieszkańców Gminy Obrowo
W związku z występującym na 

terenie Gminy Obrowo wysokim 
poziomem wód gruntowych i utrud-
nieniami związanymi z powierzch-
niowym spływem wód poprzez  
urządzenia melioracji szczegóło-
wych zwracam się o podjęcie prac 
mających na celu udrożnienie ist-
niejących rowów i przepustów.

Pragnę przypomnieć rolnikom oraz 
właścicielom nieruchomości ko-
rzystających z urządzeń melioracji 
szczegółowych o ciążącym na nich 
obowiązku polegającym na bieżą-
cej konserwacji i utrzymaniu rowów 
oraz innych urządzeń melioracyj-
nych. 

W związku z powyższym należy 
dokonać przeglądu tych urządzeń, 
udrożnić zasypane rowy i przepusty 
oraz po uzyskaniu stosownych ze-
zwoleń przez upoważnione organy, 
dokonać wycinki drzew i krzewów. 
Informacji w powyższej  sprawie 
udzielają pracownicy UG Obrowo 

ref. Rozwoju Gospodarczego nr tel. 
(56) 678-60-22 wew. 153.

Chciałbym także poinformować 
o konieczności udrażniania przez 
właścicieli nieruchomości przepu-
stów na wjazdach do nieruchomo-
ści – dróg publicznych. Niedrożne 
przepusty nie tylko uniemożliwia-
ją spływ wód z korony drogi, ale 
przede wszystkim powodują po-
wstanie zastoisk wodnych,  a tym 
samym niszczenie dróg i ulic. Po-
nieważ na terenie Gminy Obrowo 
drogami publicznymi administrują 
różni zarządcy, niedrożności przepu-
stów pod drogami należy zgłaszać 
do Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Toruniu, nr tel. (56) 664-40-35, Po-
wiatowego Zarządu dróg w Toruniu 
nr tel. (56) 664-47-75 oraz do tu-
tejszego Urzędu nr tel. (56) 678-
-60-22 wew. 132 w zależności od 
kategorii drogi. 

Wójt Gminy Obrowo
Andrzej Wieczyński

Liczba  ludności gm. Obrowo  
wg stanu na dzień 1 marca 2011 roku

¯ywnoœæ dla osób potrzebuj¹cych w ramach 
wspó³pracy GOPS i PKPS.

Dary dla potrzebujących
W 2010 roku Polski Komi-

tet Pomocy Społecznej w Ob-
rowie przy współpracy z GOPS 
objął pomocą w postaci żywności 
1493 osoby z terenu Gminy Ob-
rowo, w ramach programu PEAD 
(Dostarczanie Nadwyżek Żywno-
ści Najuboższej Ludności Unii Eu-
ropejskiej).  

Rozdysponowano 88 806,80 ki-
logramów artykułów spożywczych, 
w asortymentach: mleko UHT, ser 
topiony, ser żółty, płatki kukury-
dziane, mąka, makaron świderki, 
cukier, kasza jęczmienna, dania go-
towe kasza i makaron, kasza z wa-
rzywami, dżem, płatki musli, mleko 
w proszku, krupnik, masło, kawa 
zbożowa, herbatniki, zupa pomido-
rowa, kasza manna. Wartość roz-

dysponowanych artykułów wyniosła 
257 021,22 zł. 

W bieżącym roku również przewi-
dywane jest dostarczanie żywno-
ści. Zgodnie z przyjętymi zasadami 
odbiorcy żywności muszą spełniać 
wymogi określone w ustawie o po-
mocy społecznej z dnia 12 marca 
2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
późn. zm.). Zainteresowane oso-
by mogą odbierać artykuły spo-
żywcze od 24 marca codziennie                          
z magazynu obok budynku Urzędu 
Gminy. W tej sprawie prosimy kon-
taktować się z pracownikami so-
cjalnymi GOPS – nr tel. 56 678 60 
22 w. 156.

Wszelkie koszty związane z dystry-
bucją żywności ponoszone są przy 
udziale Gminy. 

PROJEKT „STOKROTKOWY START”
Centrum Integracji Społecznej Partnerstwo Społeczne realizuje projekt 

pn. „Stokrotkowy start” z udziałem mieszkańców naszej gminy. Jest to 
już II edycja tego projektu.  

Aktualnie uczestniczą w nim 3 osoby z terenu Gminy Obrowo (2 kobie-
ty i 1 mężczyzna). Zajęcia trwać będą 10 miesięcy. Uczestnicy wezmą 
udział w  szkoleniach społecznych i zawodowych, w efekcie których ma-
ja szansę na zatrudnienie wspierane. 

W 2010 roku 3 osób z terenu gminy pomyślnie zakończyło I edycję te-
go projektu. 

Anna Domańska
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KIS „Nad Drwęcą”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Obrowie, jako partner pro-
jektu realizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lu-
biczu pod nazwą Klub Integracji 
Społecznej „Nad Drwęcą”, przepro-
wadził rekrutację do uczestnictwa w 
kolejnej, III już edycji projektu.

Projekt jest finansowany w ra-
mach POKL, Działanie 7.2 Przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu 
i wzmocnienie sektora ekonomii 
społecznej, poddziałanie 7.2.1 Ak-
tywizacja zawodowa i społeczna 
osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym.

Nabór uczestników prowadzony 
był od 01.02.2011 r. i zgodnie z 
założeniami przystąpiło do projek-
tu 5 osób z terenu gminy Obrowo. 

Uczestnikami projektu są osoby 
bezrobotne i nieaktywne zawodo-
wo, a także nie przekraczające kry-
terium dochodowego na osobę w 
rodzinie. 

17.02.2011 odbyła się konferen-
cja podsumowująca II edycję pro-
jektu, a 24.02.2011r. odbyło się 
spotkanie rozpoczynające III edy-
cję, na które zaproszeni zostali 
uczestnicy projektu oraz pracowni-
cy socjalni. Przedstawiono na niej 
program projektu, oraz omówiono 
wszystkie aspekty szkoleń zawo-
dowych i społecznych. Kierowni-
cy poszczególnych GOPS-ów życzyli 
wszystkim uczestnikom wytrwało-
ści i sukcesów. 

Anna Domańska

Stawki podatkowe 
obowiązujące w 2011 r.  
w Gminie Obrowo
Stawki podatku od nieruchomości w roku 2011 
wynoszą:
A. od gruntów:
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu 

na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,70 
zł od 1 m2 powierzchni,

2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrow-
ni wodnych – 4,15 zł od 1 ha powierzchni,

3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej 
statusowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego – 0,20 zł od 1 m2 powierzchni,

B. od budynków i ich części:
1. mieszkalnych – 0,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od bu-

dynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej prowadzenie – 
17,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ob-
rotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzie-
lania świadczeń zdrowotnych – 4,75 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej,

5. od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statusowej 
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,  

C. od budowli – 2% ich wartości.

Podstawa prawna:
Uchwała Nr XXXVIII/238/2010 Rady Gminy w Obrowie 05.11.2010 r. 

w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Stawki podatku rolnego w 2011 roku wynoszą: 
Obowiązujące od 1 stycznia 2011 roku

1. dla gruntów gospodarstw rolnych:
- 2,5q  x 37,64 zł/1q = 85,25 zł (od 1 ha przeliczeniowego grun-
tów),

2. dla pozostałych gruntów:
- 5q x 37,64 zł/q = 188,20 zł (od 1 ha gruntów).

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczenio-

wych ustalana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rol-
nych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do 
okręgu podatkowego, 

2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji 
gruntów i budynków.

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

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – 
równowartość pieniężna 2,5 q żyta,

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

Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwarta-
ły roku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 2010 r. cena ta wynosi 
37,64 zł za q żyta.
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 paź-

dziernika 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych 
trzech kwartałów 2010 roku (M. P. z dnia 26  października 2010r.). 

Stawka podatku leśnego w 2011 roku wynosi:
0,220 m3 drewna x 154,65 = 34,0230 zł.
Podstawa prawna:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 paź-

dziernika 2010 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej 
według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 
trzy kwartały 2010 roku (M. P. z dnia 29 października 2010r.). 

Mirosława Skowrońska

Projekty  
w partnerstwie
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Obrowie, przystąpił 
jako partner do następujących 
projektów współfinansowa-
nych ze środków EFS:

Projekt „La Soleil” skierowany jest 
do osób długotrwale bezrobotnych, 
po 45 roku życia i obejmuje szereg 
warsztatów społecznych. Nowością 
wyróżniającą ten projekt są spotka-
nia coachingowe – polegające na 
motywowaniu poprzez dostarczenie 
wiedzy i narzędzi. Projekt zakończy 
się „Targami Pracy”.

Innym bardzo ciekawym projektem 
jest „Zdrowiejąca Rodzina”. Projekt   
skierowany do osób uzależnionych 

i współuzależnionych od alkoholu, 
niepracujących w wieku od 15 do 64 
lat. Projekt przewiduje wiele atrak-
cji takich jak: obóz terapeutyczno – 
integracyjny, psychoterapię, zajęcia 
terapeutyczne oraz takie atrakcje 
jak: wycieczki, ogniska, integracyj-
ne gry i zabawy. Okres realizacji 
projektu to kwiecień, maj i czerwiec 
2011roku.

Kolejnym partnerskim projektem 
jest „Profesjonalna opieka szansą 
odnalezienia się na rynku pracy”. 
Jest to projekt organizowany przez 
Miejski Ośrodek Edukacji i Profilak-
tyki Uzależnień w Toruniu. Z terenu 
gminy Obrowo udział wzięło 7 ko-
biet. 
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Z małej szkoły w wielki świat
Szkoła Podstawowa w Łąży-

nie II ku wielkiej radości au-
torów wniosku projektowego 
znalazła się w gronie 110 ma-
łych szkół z 9 województw, 
których działania pozalekcyj-
ne będą współfinansowanie z 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Z w województwa  kujawsko - 
pomorskiego zakwalifikowano 
15 małych szkół. 

Zespół projektowy składa się z 
4 nauczycieli i dyrektora szkoły. 
Wszyscy zostali przeszkoleni na 
specjalistycznych kursach, które 
zorganizowała Federacja Inicjatyw 
Oświatowych  Działania w szko-
le mają na celu wsparcie uczniów 
i rozwijanie kompetencji kluczo-
wych. Uczniowie są podzieleni na 
dwie grupy: dzieci klas I-III i IV-V. To 
dla nich są prowadzone zajęcia pro-
jektowe W szkole przybyło  rocznie 

320 godzin zajęć pozalekcyjnych.  
Jest  to atrakcyjna oferta  prze-
dłużenia pobytu uczniów w szkole 
ku zadowoleniu rodziców. Nie do 
poznania zmienią się wakacyjne 
możliwości uczniów z Łążyna II. Naj-
lepszym klasom IV i V organizato-
rzy zaproponowali  udział  w Letnich 
Obozach Naukowych: matematycz-
no - przyrodniczym oraz społeczno 
– obywatelskim. 

W programie obozów zaplanowa-
no m. in. odwiedziny w placówkach 
naukowo – badawczych, pokazy 
związane z tematyką projektów, za-
jęcia i badania w plenerze. Dwóch 
uczniów z klasy piątej będzie mogło 
uczestniczyć w bezpłatnym „obo-
zie odkrywców”. Natomiast wszy-
scy chętni wezmą udział w Letnich 
Szkołach Odkrywców organizowa-
nych w szkole przez studentów 
Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin.  
Szkoła na bieżąco jest wyposażana 
w urządzenia niezbędne do realiza-
cji projektu: m.in. kamerę, cyfro-

wy aparat fotograficzny i dyktafony. 
Raz w semestrze otrzymujemy fun-
dusze na zakup artykułów papierni-
czych.

Celem tego nowego i pożytecz-
nego działania jest wypracowanie 
trwałych rozwiązań dydaktycznych 
i organizacyjnych dla modelu „Ma-

łej szkoły”. Chodzi o to, by uczenie 
było procesem naturalnym, wynika-
jącym z uważnego obserwowania 
otoczenia i aktywnego uczestnic-
twa w życiu społecznym, a ucznio-
wie umieli swobodnie odnaleźć się 
w nowych dla nich okolicznościach.

Hanna Affelt

GMINA Obrowo jako partner uczestniczy w projekcie 

„Czego Jaś się nie nauczy…
- Wzbogacenie oferty eduka-

cyjnej szkół realizujących kształ-
cenie ogólne z terenu Powiatu 
Toruńskiego w roku szkolnym 
2009/2010”, współfinansowanym 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji 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  Po-
wiat Toruński , a pozostałymi part-
nerami Gminy z terenu całego 
Powiatu. Wartość całego zadania to 
ponad 1,5 mln. zł, z czego na Gmi-
nę Obrowo przypada ok. 160 tys. 
zł. W ramach projektu we wszyst-
kich szkołach podstawowych, gim-
nazjach i liceum realizowane będą 
zajęcia wspierające i rozwijające 
umiejętności uczniów w okresie 
październik 2009– czerwiec 2010.  

Wsparcie udzielane w ramach pro-
jektu oferowane będzie uczniom z 
naszych szkół w następującej for-
mie:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-
cze,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyj-
ne,
- opieka pedagogiczno-psycholo-
giczna,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
kompetencje informatyczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijają-
ce porozumiewanie się w j. angiel-
skim,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
kompetencje matematyczne i na-
ukowo-techniczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 
ekspresję kulturalną,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zachęcamy uczniów i ich rodzi-
ców do korzystania z powyższych 
zajęć umożliwiających rozwijanie 
podstawowych umiejętności przed-
miotowych oraz umiejętności spo-
łecznych, interpersonalnych i 
intelektualnych, planowania dalsze-
go kształcenia i kariery zawodowej 
w danym typie szkoły. 

Zajęcia w szkołach naszej Gmi-
ny w ramach programu wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży z terenów wiejskich są 
realizowane już po raz trzeci , a ko-
ordynacją projektu zajmuje się tak-
że po raz trzeci Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące w Dobrzejewi-
cach .                    Janusz Iwański 

Uwaga Uczniowie i Rodzice! 
Warto siê uczyæ w Szkole Podstawowej i 

Gimnazjum, bo mo¿na otrzymaæ stypendium!
W programie Urzędu Marszałkowskiego  
„Zdolni na start” - edycja 2009/2010 

Wysokość stypendium to 380zł przez okres 12 miesięcy, każdy 
uczeń ma nauczyciela opiekuna dydaktycznego z zakresu rozwoju edu-
kacyjnego w danej dziedzinie przez siebie wybranej  . 
Stypendyści z Gimnazjum w Dobrzejewicach :
1) Małgorzata Mytlewska (op. Alicja Buzuk biologia ) - II d po-

raz drugi 
2) Magdalena Gerc (op. Mariusz Szefer biologia) - I a
3) Daria Ćwiklińska (op. Mariusz Szefer biologia) - I b 
4) Marta Grzelak (op. Maria Iwańska  matematyka) - I b 
5) Paulina Piernik – (op. Katarzyna Madej-Borysiak j.angielski)  

- I c 
6) Patrycja Borkowska (op.Anna Ewertowska j.angielski) - III a 

Stypendystami z terenu Gminy są jeszcze uczniowie szkół ponad-
gimnazjalnych Monika Falkowska z Łążyna, Szymon Lewandowski z 
Głogowa, Sylwia Pindral z Łążyna i Monika Kowalska z Brzozówki – 
absolwenci Gimnazjum w Dobrzejewicach  oraz Emilia Lesicka z Brzo-
zówki. 

Należy dodać także, że Karol Piątkowski uczeń III klasy Liceum w 
Dobrzejewicach otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów w wy-
sokości 254 zł oraz Marszałka Województwa w kwocie 300 zł mie-
sięcznie. 

Gratulujemy uczniom i rodzicom! Zachęcamy do nauki i udziału w 
konkursach przedmiotowych 
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Wyj¹tkowy duch samorz¹dowców wœród uczniów 
szkó³ z Dobrzejewic 

Rosną przyszli radni
W VIII finale Regionalne-

go Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym dla 
gimnazjalistów wzięło udział 
82 uczniów z całego regionu, 
w tym 9 z  Zespołu Szkół Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Prymasa Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Do-
brzejewicach. 

Rywalizacja rozpoczęła się 15 
marca o godz.10.00 w Urzędzie 
Marszałkowskim  pisemnym te-
stem z wiedzy o samorządzie. Do 
następnego etapu - zadania prak-
tycznego, polegającego na przed-
stawieniu siebie jako kandydata na 
samorządowca - przeszły 33 osoby, 
w tym 8 uczniów Gimnazjum z  Do-
brzejewic. 

Duża ilość uczniów z Dobrzejewic 
na tym etapie i osiągnięte bardzo 

dobre wyniki wpłynęły, na zdoby-
cie nagrody specjalnej dla szkoły 
w wysokości 5 tys., w skład któ-
rej wchodziły m.in. laptop, projektor 
multimedialny i aparat fotograficz-
ny. Nagrody rzeczowe uczniowie 
wraz z  Dyrektorem Januszem Iwań-
skim odebrali 21.03.11 r.

Ostatecznie uczeń z naszej szko-
ły, Dawid Głowacki, zdobył drugie 
miejsce i otrzymał nagrodę finan-
sową  od prezesa Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu.

Oprócz uczniów biorących udział w 
konkursie „Wiedza  o Samorządzie  
Terytorialnym”  w tym roku nasi 
uczniowie, jak zawsze, licznie bra-
li udział w  konkursach  przedmio-
towych m.in. z: geografii, chemii, 
biologii, języka polskiego, matema-
tyki, języka niemieckiego. 

Tablice interaktywne to nowoczesne rozwi¹zanie w 
edukacji

Edukacja XXI wieku
W ramach projektu realizowanego 

wspólnie przez samorząd wojewódz-
twa i Gminę Obrowo, zakupiono dla 
wszystkich szkół w gminie 23 ta-
blice interaktywne. Trafiły one do 
szkół dla klas I, II, i III. 

Przedsięwzięcie finansowe jest 
ogromne. Mimo iż projekt jest re-
alizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego to 
część kosztów ponosi samorząd 
gminy Obrowo.

Tablica interaktywna to bardzo 
atrakcyjne urządzenie dydaktycz-

ne, posiada funkcje, którymi nie 
dysponują inne środki dydaktycz-
ne. Nowoczesna pomoc dydaktycz-
na ułatwia łączenie tradycyjnego 
wykładu z prezentacją materiałów 
multimedialnych, jakimi dysponuje 
nauczyciel. 

Tablica interaktywna działa jak 
dotykowy ekran, na którym można 
wyświetlać dowolne informacje za-
pisane w pamięci komputera, do-
konywać notatek, pracować jak na 
zwykłej tablicy a następnie zapisać 
i wydrukować zawartość ekranu, no-
tatek.                        Hanna Affelt

Jak spisz¹ siê m³odzi konstruktorzy?

Wojna robotów
Uczniowie Gimnazjum nr 1 w Ob-

rowie na zaproszenie Uniwersytetu 
Technologiczno – Przyrodniczego w 
Bydgoszczy (Wydział Inżynierii Me-
chanicznej i Wydział Telekomunika-
cji i Elektrotechniki) wezmą udział w 
4 edycji konkursu Wojna Robotów – 
miniSUMO. 

To widowiskowe wydarzenie 
odbędzie się pod patronatem 
Marszałka Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Kujawsko – Po-
morskiego Kuratora Oświaty oraz 
Kujawsko – Pomorskiego Związku 
Pracodawców i Przedsiębiorców. W 
ramach konkursu zespoły złożone z  
uczniów i opiekuna mają za zadanie 
zbudowanie robotów. Są to półkilo-
gramowe, autonomiczne pojazdy, 
których celem jest lokalizacja prze-
ciwnika i zepchnięcie go z ringu. 
Podczas inauguracji zawodów, w ra-
mach Drzwi Otwartych UTP, które 
odbyły się 16 lutego 2011, zespoły 
otrzymały zestawy do budowy robo-
tów, sponsorowane przez następu-
jące firmy: SIMS, SLICAN, Artefakt, 
Spectro-Lab, BOGNER EDELSTAHL. 
W skład zestawów wchodzą: płytki 
elektronicznego sterowania wraz z 
oprogramowaniem, komplety czuj-
ników podłoża i odległości. 

Pozostałe podzespoły zapewnia 
dyrektor szkoły – Artur Affelt. Star-
cie finałowe zaplanowano na 21 
kwietnia 2011r. Pięć obrowskich 
zespołów  w składzie: Karol Woj-
tylewski, Sebastian Rutkowski, 
Karol Wojciechowski, Mateusz 
Rentflejsz, Kamil Bojarski, Dawid 
Bruzdowski, Marek Kamiński, Ma-
rek Ćwikliński, Szymon Deresz i 
Oliwia Sudoł pod opieką p. Paw-
ła Adamskiego i p. Przemysława 
Piotrowskiego intensywnie pracują 
nad swoimi maszynami. Mamy na-
dzieję, że tego typu zawody rozbu-
dzą wśród uczniów jeszcze większe 
zainteresowanie naukami technicz-
nymi, matematyką i informatyką. 

Do czwartej edycji konkursu zgło-
siło się 80 zespołów z całej Polski. 
Wszystkim naszym zespołom życzy 
powadzenia!

Dbamy o zabytki dla przyszłych pokoleń…

Cmentarz olęderski w miej-
scowości Łęg-Osiek ma no-
wych opiekunów. W Zespole 
Szkół w Osieku nad Wisłą 11 
marca 2011 roku został po-
wołany Komitet Społeczny w 
celu jego renowacji. W skład 
komitetu wchodzą: Katarzy-
na Wachowska, Katarzyna 
Wichrowska, Patrycja Bezrud-
czyk, Michał Kokot, Krzysztof 
Balewski i Jacek Melerski.

Komitet ma na celu nie tylko prze-
prowadzenie prac porządkowych na 
cmentarzu olęderskim, ale także 
prac konserwatorskich. Na począt-
ku zostanie stworzony plan cmen-
tarza wraz z kartą ewidencyjną 
dla Wojewódzkiego Urzędu Ochro-
ny Zabytków w Toruniu. Następnie 
zostanie przeprowadzona wycin-
ka samosiewów, krzewów, usunię-

cie martwych gałęzi drzew, a także 
oczyszczenie cmentarza z nagroma-
dzonych liści i ściółki. 

Po zakończeniu prac cmentarz zo-
stanie przekazany pod opiekę Szko-
ły Podstawowej w Osieku. Projekt 
zakłada bowiem działania eduka-
cyjne i popularyzatorskie na rzecz 
ochrony dziedzictwa olęderskiego i 
protestanckiego.

Prace konserwatorskie dotyczą-
ce odsłonięcia i zabezpieczenia 
nagrobków będą przebiegały pod 
fachowym okiem Anny Zglińskiej z 
Wydziału Nauk Historycznych UMK 
w Toruniu. Dzięki naukowemu pa-
tronatowi powstanie  dokumentacja 
z prac renowacyjnych tj. inskrypcje 
oraz rys historyczny do użytku wła-
ściciela obiektu, szkoły oraz Urzędu 
Gminy w Obrowie.  

Marzena Słupczewska
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Sołtysi gminy
RACINIEWSKI WIESŁAW
sołectwo: Bartoszewo
wiek: 55 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: dwoje dorosłych dzieci: syn i córka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: przebywanie na łonie natury, spacery i 
jazda na rowerze
kadencja nr: II
JASIŃSKA ANNA
sołectwo: Brzozówka
wiek: 40 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: dwójka dzieci
wykształcenie: wyższe - administracyjne
zainteresowania: dobra literatura, programy graficzne, 
urządzanie ogrodu, turystyka rowerowa, poznawanie Pol-
ski
kadencja nr: I
SADOWSKA JOLANTA
sołectwo: Dobrzejewice
wiek: 39 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: trójka dzieci: dwie córki Ewelina i Julia, 
syn Piotr
wykształcenie: średnie
zainteresowania: kino, książka, mużyka
kadencja nr: II
ZASZKOWSKA LIDIA
sołectwo: Dzikowo
wiek: 54 lata
stan cywilny:  mężatka
stan rodzinny: jeden syn
wykształcenie: średnie
zainteresowania: jazda na rowerze, spacery, dobra 
książka
kadencja nr:  II
SADOWSKI BOGDAN
sołectwo: Głogowo
wiek: 70 lat
stan cywilny: wdowiec
stan rodzinny: dwoje dzieci
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: uprawa kwiatów
kadencja nr: IV
POLITOWSKA JADWIGA 
sołectwo: Kawęczyn
wiek: 69 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: trzech synów, sześcioro wnucząt i jedna 
prawnuczka
wykształcenie: wyższe
zainteresowania: muzyka, kierowanie zespołem, książki, 
medycyna niekonwencjonalna, ogród
kadencja nr: III
BOGUSZ RYSZARD
sołectwo: Kazimierzewo
wiek: 51 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: trójka dzieci: dwie córki i syn
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: motoryzacja
kadencja nr: IV
ZIELIŃSKI ZENON
sołectwo: Łążyn II
wiek: 59 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: troje dzieci: córka i dwóch synów
wykształcenie: średnie
zainteresowania: piłka siatkowa, turystyka
kadencja nr:  III
LEMAŃSKA JADWIGA
sołectwo: Łążynek
wiek: 48 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: córka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania:  ogród, rower
kadencja nr: I

WOJNOWSKI HENRYK
sołectwo: Obory
wiek: 60 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: dwie córki, jedna wnuczka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: ogród, motoryzacja, wędkarstwo, pra-
ca na działce
kadencja nr: I

MAZURKIEWICZ MONIKA
sołectwo: Obrowo
wiek: 69 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: trzech synów
wykształcenie: podstawowe
zainteresowania: praca na roli, ogrodnictwo
kadencja nr: IV
BYBLEWSKA JANINA
sołectwo: Osiek n/Wisłą
wiek: 62 lata
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: trzech synów, pięcioro wnucząt
wykształcenie: wyższe
zainteresowania: twórczość ludowa, krzyżówki, książki
kadencja nr: IV
LISIŃKA SYLWIA
sołectwo: Silno
wiek: 36 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: trzech synów i córka
wykształcenie: średnie ogólnokształcące
zainteresowania: ogród, dobra książka, rower
kadencja nr: III
PODLASZEWSKI ADAM
sołectwo:  Sąsieczno
wiek: 56 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: trójka dzieci: córka i dwóch synów
wykształcenie: podstawowe
zainteresowania: wędkarstwo
kadencja nr: IV
SAJNÓG KAZIMIERZ
sołectwo: Skrzypkowo
wiek: 51 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: trzy córki 
wykształcenie: średnie
zainteresowania: teatr, praca społeczna
kadencja nr: V

WASILEWSKI RYSZARD
sołectwo: Smogorzewiec
wiek: 56 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: trójka dzieci: dwie córki i jeden syn
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: sport, książki przyrodnicze i polarni-
cze, konie
kadencja nr: IV
SEWERYN ZBIGNIEW
sołectwo: Stajenczynki 
wiek: 54 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: córka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: sport
kadencja nr: IV
WITKOWSKI WOJCIECH
sołectwo: Szembekowo
wiek: 45 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny; troje dzieci: córka i dwóch synów
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: turystyka
kadencja nr: VI

TARKOWSKA ALICJA
sołectwo: Zawały
wiek: 30 lat
stan cywilny: mężatka
stan rodzinny: dwoje dzieci: Patryk 9 lat i Konrad 6 lat 
wykształcenie: wyższe
zainteresowania: fotografowanie i muzyka
kadencja nr: I
STRZELECKI STANISŁAW
sołectwo: Zębowo
wiek: 58 lat
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: syn i córka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania: motoryzacja, sport
kadencja nr: IV

LEWANDOWSKI STANISŁAW
sołectwo: Zębówiec
wiek: 61 lat 
stan cywilny: żonaty
stan rodzinny: dwie córki
wykształcenie: zawodowe
zainteresowania:  działka
kadencja nr: I
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Kickboxing w gminie Obrowo

Rośnie narybek
„A&W TEAM Obrowo”, to na-

zwa nowego Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego w Obrowie, którego 
członkowie doskonalić będą swoje 
umiejętności w kickboxingu. Klub 
powstał w celu rozpowszechniania 
kultury fizycznej i sportu dla dzieci i 
młodzieży. W zajęciach uczestniczą 
zarówno dzieci w wieku od 6 do 11 
lat jak i młodzież od 12 roku życia. 

Treningi prowadzi licencjonowany 
instruktor kickboxingu Andrzej Ma-
ciusiewicz. Istnieją dwie grupy ćwi-
czących - pierwsza grupa liczy około 
40 dzieci a druga, starsza ok. 30 

osób. Trener ma nadzieję, że z tej 
grupy uczestników, w przyszłości 
wyłoni się kilku obiecujących za-
wodników. Zajęcia odbywają się w 
każdy poniedziałek i piątek w go-
dzinach od 16.45 do 17.30 dzieci, 
starsi od 17.45 do 19.00 na sa-
li gimnastycznej w ZS  w Obrowie.  
Więcej na temat klubu i zapisów 
znajduje się na stronie interneto-
wej www.awteamobrowo.pl  

Organizatorzy zapraszają na tre-
ningi dzieci i młodzież, a potencjal-
nych sponsorów do współpracy.

Wojciech Urbański

Impreza Organizator 
lub Współorganizator Termin imprezy

Otwarty turniej piłki nożnej 
PUCHAR WIOSNY

Rada Gminna LZS,  
Urząd Gminy w Obrowie

17 kwietnia 2011r. 

Gminny Konkurs Ortograficzny Urząd Gminy Obrowo 
ZS Obrowo

III dekada maja

V Tradycyjny 
Przegląd Kapel Weselnych

Urząd Gminy Obrowo  
GOK w Obrowie

13.08.2011r.

3 Kamus Cross For The Beatles Urząd Gminy Obrowo 
GOK w Obrowie 
K. Musiałowski

21.08.2011r.

Gminny turniej piłki nożnej 
PUCHAR LATA

Rada Gminna LZS, 
Urząd Gminy w Obrowie

Dożynki gminne

Dożynki gminne 2011 Urząd Gminy Obrowo 
GOK w Obrowie

I połowa września

Otwarty turniej piłki nożnej 
PUCHAR JESIENI

Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

Październik 2011r.

Święto Pieczonego Ziemniaka Urząd Gminy Obrowo
SP w Łążynie II

II dekada października

Gminne turnieje tenisa stołowego Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

6 listopada 2011r. 
Brzozówka

Gminne turnieje piłki siatkowej Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

6 listopada 2011r. 
Brzozówka

Inauguracyjny turniej
Halowej piłki noznej

Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

11 listopada 2011r. 
Osiek n/Wisłą

Andrzejki Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych 

„Podaj rękę” 
Urząd Gminy Obrowo

GOPS

30.11.2011r.

Liga Gminna 
Halowej piłki nożnej

Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

Listopad-grudzień 
2011r. 

Osiek n/Wisłą, 
Dobrzejewice

Gminne turnieje tenisa stołowego Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

4 grudnia 2011r. 
Brzozówka

Gminne turnieje piłki siatkowej Rada Gminna LZS
Urząd Gminy w Obrowie

4 grudnia 2011r. 
Brzozówka

Wigilia - dla osób samotnych, 
spotkania choinkowe

Urząd Gminy Obrowo 
GOK w Obrowie 

PKPS
GOPS

III dekada grudnia 
2011r.

Harmonogram imprez sportowo-
kulturalnych w 2011

Serdecznie zapraszamy do Dobrzejewic !
Hala sportowa Gimnazjum i Liceum 

Dyrektor Zespołu Szkół – Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im.Prymasa 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Dobrzejewicach serdecznie zaprasza zespoły 
folklorystyczne, artystów i twórców ludowych do udziału w VII Festiwalu Twórczo-
ści Ludowej im. Edwarda Nowaka, który odbędzie się w dniu 27.05.2011 r (pią-
tek) w godzinach 10-16.
W ramach Festiwalu grupy mogą zaprezentować  tańce i pieśni regionalne, a ar-

tyści na okolicznościowej wystawie prace malarskie i rzeźbę, a także inną twór-
czość folklorystyczną stanowiącą dziedzictwo kultury materialnej wsi. 
Do udziału w Festiwalu zapraszamy  twórców  i miłośników kultury ludowej.  
Zespoły i artyści otrzymają pamiątkowe Statuetki Festiwalu oraz nagrody rze-

czowe .
Festiwal został dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomor-

skiego, Powiat Toruński i Gminę Obrowo – Wójta Gminy p. Andrzeja Wieczyń-
skiego oraz Radę Rodziców GiLO w Dobrzejewicach  przy udziale Stowarzyszenia 
„Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku – autora projektu w konkursie z zakresu 
kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie i Województwie Kujawsko-Pomor-
skim.

Zgłoszenia udziału w VII Festiwalu przyjmowane są do 15.05.2011 r. w se-
kretariacie Zespołu Szkół w Dobrzejewicach tel. 56 674 46 15 fax. 56 674 
46 16 e-mail:gimdob2 @poczta.onet.pl  
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XIX Finał WOŚP w Gminie Obrowo
W niedzielę 9 stycznia 2011 r. 

mieszkańcy Gminy Obrowo hoj-
nie wsparli Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy, która zagrała w 
tym roku dla dzieci z problemami 
urologicznymi i nefrologicznymi. 

Zebraliśmy razem ponad 20 tysię-
cy złotych!

Akcję zbiórki pieniędzy na terenie 
Gminy koordynowały sztaby w Szko-
le Podstawowej i Zespole Szkół w 
Dobrzejewicach, a także Zespołach 
Szkół w Osieku n/Wisłą i w Obro-
wie. Łącznie zebrano niebagatelną 
sumę 20.759,11 zł, z czego:

• SP + ZS w Dobrzejewicach - 
11.100,93 zł,

• ZS w Osieku n/Wisłą - 6.600,00 
zł,

• ZS w Obrowie - 3.058,18 zł. 
W tym roku dopisała nie tylko fre-

kwencja ludzi wspomagających 
szlachetny cel, ale także pogoda, 
która sprzyjała wolontariuszom i 
organizatorom. Datki do puszek 
zbierali wolontariusze - uczniowie i 
gimnazjaliści.

Na uczestników imprez w szko-
łach czekało dużo atrakcji min. lo-
terie fantowe  czy kawiarenki,  w 
których można było kupić pyszne 
ciasto, kawę, herbatę oraz soki. 
Można było też wziąć udział w licy-
tacjach serduszek.

Bardzo dziękujemy tym, którzy 
wzięli udział w akcji, bo to dzię-
ki Wam udało się zgromadzić tak 
dużą sumę. Miejmy nadzieję, że 
w następnym roku też „zagramy” i 
zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy 
dla dzieci, które ich bardzo potrze-
bują.

Koncert kolęd 
z filharmonijnym 
brzmieniem 
Grupa muzyków z Filharmonii Po-

morskiej w Bydgoszczy i Orkie-
stry Symfonicznej w Toruniu wraz 
z utalentowanymi mieszkańcami 
Osieka i okolic, spotkała się 23 
stycznia 2011 roku w kościele pa-
rafialnym pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Osieku n/Wisłą 
na ósmym już koncercie kolęd i 
pastorałek. 

Filharmonijne brzmienie muzyków 
i operowy śpiew corocznie przycią-
ga na koncert coraz większą rze-
szę mieszkańców Osieka i okolic, 
którzy nie tylko mają okazję mile 
spędzić niedzielne popołudnie, ale 
także posłuchać i pośpiewać wraz 
z wykonawcami tradycyjne polskie 
kolędy i pastorałki, jak i zagranicz-
ne pieśni chwalące narodziny Pana 
Jezusa.  

Gościem specjalnym tegoroczne-
go emocjonującego koncertu kolęd 
był biskup włocławski Wiesław Me-
ring. 

- Bardzo mile spędziłem czas, sły-
sząc pieśni, które niegdyś mama 
śpiewała mi do kołyski. To niepo-
wtarzalne przeżycie, za które ser-
decznie dziękuję wykonawcom, 
muzykom i pomysłodawcom – wój-
towi Andrzejowi Wieczyńskiemu i 
ks. Andrzejowi Prokopowiczowi, 
podtrzymującemu chwalebne dzie-
ło swojego  poprzednika ks. Jana 
Anklewicza – powiedział po zakoń-
czeniu uroczystości biskup Wiesław 
Mering.

Koncert prowadził Jacek Besz-
czyński, a muzykę rozpisał Walde-
mar Urbański.

Wykonawcy:
1. Jacek Beszczyński  - prowadzą-

cy koncert i śpiewający
2. Agata Schmidt - mezzosopran 
3. Agnieszka Olszewska – sopran
4. Agnieszka Balewska – śpiew, 

fagot
5. Danuta Molenda – pedagog, 

muzyk  
6. Jarosław Kamiński – organista 

w kościele w Osieku n/Wisłą
7. Beata Strąk – prowadząca dzie-

cięce zespoły muzyczne
8. Ryszard Cąbrowski – ojciec 

znanej skrzypaczki Katarzyny Cą-
browskiej

9. Magdalena Motyka – nauczy-
cielka muzyki

10. Schola Parafialna „Anioły Na-
dziei” 

11. Schola „Osieckie Słowiki” – 
chór dziecięcy

Zespół instrumentalny „CAPEL-
LA EX SILVA” w składzie:

1. Waldemar Urbański – gitara ba-
sowa

2. Witold Puciński - gitara
3. Beata Wiącek – Felczykowska 

– wiolonczela 
4. Mariola Majrowska – skrzypce
5. Agnieszka Balewska - fagot
6. Dorota Jagiełło – flet i piccolo
7. Maciej Iżik Kubiczek – instru-

menty klawiszowe (piano)
8. Wojciech Kochanowski – klar-

net i saksofon altowy
9. Bogdan Gizela – trąbka
10. Robert Józefowicz - waltornia
11. Krzysztof Oczachowski – pu-

zon

Uwaga rolnicy!
Urząd Gminy w Obrowie w związku z otrzymanym pismem Biura Powia-

towego ARiMR w Toruniu informuje, że od dnia 26 stycznia 2011 r wcho-
dzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 
grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie księgi rejestracji 
bydła, świń, owiec i kóz.

Wzory wymienionych ksiąg zgodnych z nowym rozporządzeniem dostęp-
ne są:
 na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo www.obrowo.pl,
 w Urzędzie Gminy Obrowo (pok. nr 3), sołtysów,
 na stronie internetowej ARiMR www.arimr.gov.pl
 a także w siedzibie Biura Powiatowego ARiMR w Toruniu, ul. Rejta-

na 2-4.

Lekarze weterynarii
Urząd Gminy w Obrowie w związku z otrzymanym pismem od Powia-

towego Lekarza Weterynarii w Toruniu dotyczącego wykonania delega-
cji zawartej w art.7 ust 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia  21 października 2010 roku w sprawie wymagań wetery-
naryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny (Dz. U. Nr 207, poz. 
1370 z 2010r.), informuje o urzędowych lekarzach weterynarii wy-
znaczonych do badania zwierząt rzeźnych i mięsa w myśl w/w roz-
porządzenia.

Obsługa na terenie Gminy Obrowo:
 Lekarz weterynarii Dariusz Kamiński - Gabinet Weterynarii Lubicz 

ul. Toruńska 2c, telefon 56 678-22-13
 Lekarz weterynarii Leszek Syroka - Gabinet Weterynarii Lubicz ul. 

Liliowa 2, telefon 56 678-22-19
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„Bezrobocie – To Nie Dla Nas”
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Obrowie, przeprowa-
dził bór do kolejnej III edycji 
projektu współfinansowane-
go ze środków EFS pod nazwą 
„Bezrobocie- To Nie Dla Nas”.

Projekt jest finansowany w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Priorytet VII. Promocja 
integracji społecznej. Działanie 7.1 
Rozwój i upowszechnienie aktyw-
nej integracji. Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej.

W dniu 28.01.2011roku odby-
ło się spotkanie rekrutacyjne. Na 
spotkanie zaproszone zostały 74 
osoby (56 kobiet i 18 mężczyzn) 
bezrobotnych i nieaktywnych za-

wodowo, korzystających ze świad-
czeń z pomocy społecznej. Zgłosiło 
się 47 osób, w tym 33 kobiety i 14 
mężczyzn  z Gminy Obrowo.

W projekcie weźmie udział 29 
osób w tym 4 osoby niepełnospraw-
ne. 19 osób zostanie skierowanych 
na zajęcia do Centrum Integra-
cji Społecznej w Toruniu w dwóch 
grupach zawodowych: hotelarsko- 
gastronomicznej i budowlanej (bru-
karz-płytkarz). Zajęcia w CIS będą 
trwały od 4 kwietnia do 4 lipca, 5 
dni w tygodniu, 6 godzin dziennie. 
W trakcie zajęć beneficjenci odbę-
dą praktyki zawodowe.

W miesiącach sierpień, wrzesień, 
październik 10 osób zostanie skie-
rowanych do Klubu Integracji Spo-
łecznej na szkolenia społeczne.

Anna Domańska

Rekordowe zainteresowanie konkursem Kuratora Oœwiaty

Z przyrodą na Ty
Żaden z konkursów wiedzy orga-

nizowanych pod patronatem Kujaw-
sko-Pomorskiego Kuratora Oświaty 
w Bydgoszczy nie cieszył się tak 
wielkim powodzeniem, jak konkurs 
wiedzy przyrodniczej dla uczniów 
szkół podstawowych „Z przyrodą 
na Ty”. 

Rekordowa liczba 6478 uczniów 
z wielu placówek szkolnych całe-
go województwa stanęła w szranki 
konkursu. Już po raz czwarty przy-
gotowaniem konkursu i jego prze-
prowadzeniem zajęli się dyrektorzy 
i nauczyciele Zespołu szkół w Ob-
rowie i w Brzozówce: Bożena Bara-
nowska, Anna Koźlikowska, Jolanta 
Siewior, Artur Affelt. Nad całością 
pieczę sprawowała Przewodnicząca 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, 
St. Wizytator Kuratorium Oświaty p. 
Jolanta Gruchlik. 

Konkurs był trzyetapowy, na po-
ziomie szkolnym, rejonowym i woje- 
wódzkim. Z ogromnej liczby niemal 

6500 startujących, do finału wo-
jewódzkiego, który odbył się w 
Toruniu przystąpiło tylko 101 naj-
lepszych przyrodników. 

Miło nam poinformować, że wśród 
71 laureatów znalazło się 4 uczniów 
z naszej gminy: Katarzyna Kawczyń-
ska i Oliwia Sudoł z Obrowa oraz 
Klaudia Pulut i Adrianna Jankierska 
z Brzozówki. Nagrodą za sukces bę-
dzie m.in. zwolnienie uczennic ze 
sprawdzianu na zakończenie szko-
ły podstawowej oraz oceny celujące 
na świadectwach z przyrody. Ser-
decznie dziękujemy pani dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Toru-
niu p. Jolancie Łoś, jak i nauczy-
cielom oraz personelowi szkoły za 
piękne podjęcie uczestników kon-
kursu podczas finału wojewódzkie-
go 5 marca 2011 r.

Wiceprzewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej

Artur Affelt

Uroczysta gala laureatów konkursu przyrodniczego w Byd-
goszczy z udziałem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego pani 
Ewy Mes i Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty pani Iwo-
ny Waszkiewicz. 

W dniach od 30 marca do 1 kwietnia 2011 roku przed budynkiem Urzę-
du Gminy w  Obrowie zatrzymał się mammobus firmy Mammo-Med z 
Gdańska, dzięki któremu kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogły na miej-
scu i bezpłatnie skorzystać z badań. 

W profilaktycznych badaniach piersi wzięły udział 153 kobiety z terenu 
całej gminy Obrowo, co według personelu medycznego jest sukcesem 
wartym powtórzenia, bo zdrowie jest bezcenne i warto o nie dbać. 

Ewa Nowak

Profilaktyka

OFERTA PRACY
DLA RATOWNIKÓW WODNYCH

Lokalizacja: Jezioro w Osieku nad Wisłą 
Stanowisko: Ratownik Wodny 
Ilość wakatów: 2 
Opis oferty: Praca sezonowa. 
Bezpłatne zakwaterowanie bezpośrednio przy jeziorze.

Wszelkie informacje udzielamy pod nr tel. (56) 678 60 22 lub drogą 
elektroniczną obrowo@obrowo.pl .

Podanie o pracę należy składać w terminie do 15.06.2011 r. do Wójta 
Gminy Obrowo na adres:

Urzędu  Gminy w Obrowie 
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo 

OPIS DODATKOWY
Wykształcenie:  min. zawodowe, 
Doświadczenie: min. 1 rok, 
Wymagania: min.18 lat, 
  Kursy –  ratownika wodnego, pierwszej pomocy.
Rodzaj umowy: umowa zlecenie.
Czas trwania umowy: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

Wielki Polak Jan Paweł II doczeka się beatyfikacji. Już niedłu-
go wierni zgromadzeni na Placu Świętego Piotra w Watykanie 
znów poczują niezwykłą więź łączącą ich z polskim papieżem. 
Także mieszkańcy naszej małej ojczyzny wybierają się do Rzy-
mu, aby uczestniczyć w tym podniosłym wydarzeniu.
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Zmiana warty w OSP...
Corocznie władze OSP zwołują zebrania, aby zdać sprawozdania ze 

swej działalności wszystkim druhom i druhnom, jak i zwierzchnikom w 
tym Wójtowi Gminy. W bieżącym roku, oprócz sprawozdania z całorocz-
nej działalności straży, w każdej z 6 jednostek OSP 

z terenu gminy Obrowo odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawczo – 
Wyborcze. Wybory dotyczyły nowych składów w Zarządach Ochotniczych 
Straż Pożarnych i Komisjach Rewizyjnych, a także uczestnicy zebrań do-
konali wyboru nowych delegatów na Zjazd Gminny OSP. Nowe władze zo-
stały wybrane na okres 5 lat, a ich skład w poszczególnych jednostek 
OSP wygląda następująco:

Jednostka OSP Sk³ad Zarz¹dów OSP Sk³ad Komisji Rewizyjnych

OSP Dobrzejewice Prezes – Wies³aw Rygielski 
Z-ca Prezesa – Jerzy B³aszkiewicz 

Naczelnik – Andrzej Rygielski 
Z-ca Naczelnika – Rafa³ Drzewiecki 

Sekretarz – Jerzy Sadowski 
Skarbnik – Katarzyna Wojciechowska 

Gospodarz – Wioletta Rygielska 
Kronikarz – Krzysztof Zamojski 
Cz³onek – Krzysztof Tarnowski  

Przewodnicz¹ca – 
Barbara Tarnowska 

Cz³onek – Roman Rygielski 
Cz³onek – 

Monika Drzewiecka

OSP Kawêczyn Prezes – Janusz Lewandowski 
Z-ca Prezesa – Naczelnik – 

Kazimierz Bogdalski 
Z-ca Naczelnika – 

S³awomir Lewandowski 
Sekretarz – Waldemar Korczak 
Skarbnik – Eugeniusz Suchocki 
Gospodarz – Danuta Bogdalska 
Cz³onek – Robert Lewandowski

Przewodnicz¹cy – 
Grzegorz Filut 

(zrezygnowa³ ze stanowiska 
dnia 11.03.2011r.) 

Cz³onek – 
Zbigniew Koprowski 

Cz³onek – Marek Koprowski

OSP £¹¿ynek Prezes – Jan Zakrzewski 
Wiceprezes-Naczelnik – 
Przemys³aw Lewandowski 

Sekretarz – Mariusz Marcinkowski 
Skarbnik - S³awomir Lesiñski 

Gospodarz – Micha³ Jurkiewicz 

Przewodnicz¹cy – 
Jan Marcinkowski 

Cz³onek – Marek Jurkiewicz
 Cz³onek – Roman Lemañski

OSP Osiek n/Wis³¹ Prezes – Marian Wojciechowski 
Z-ca Prezesa – Kazimierz Stanczewski

Naczelnik – Pawe³ Kwiatkowski 
Z-ca Naczelnika – Mariusz Maækiewicz

Sekretarz – Agata Kamiñska
Skarbnik – Waldemar Skowroñski
Gospodarz – Tomasz Wieczyñski
Kronikarz – Marzena S³upczewska

Cz³onek – Krzysztof Balewski 

Przewodnicz¹cy – 
Katarzyna S³upczewska

Cz³onek – 
Andrzej Maækiewicz 

Cz³onek – 
Jaros³aw Rumiñski  

OSP Szembekowo Prezes – Gabriel Rytlewski
Wiceprezes-Naczelnik –

Janusz Kwiatkowski
Z-ca Naczelnika – Piotr Mytlewski
Sekretarz – Lech M³odziankiewicz

Skarbnik – Janusz Rytlewski
Gospodarz – Marek Martewicz

Kronikarz – Kamil Kremski
Cz³onek – £ukasz Martewicz 

Przewodnicz¹cy –
Wies³aw Bukowski

Cz³onek –
Benedykt Martewicz

Cz³onek –
Przemys³aw Kwiatkowski

OSP Zawa³y Prezes – Marek Chmielewski
Wiceprezes-Naczelnik – 

Wojciech Olszewski
Sekretarz – Alicja Tarkowska
Skarbnik – Józef Tarkowski

Gospodarz – Artur Kawczyñski

Przewodnicz¹cy – 
Czes³aw P³atek

Cz³onek – 
Julia Lewandowska

Cz³onek – 
Iwona Wierzbowska

Trwa budowa nowego boiska sportowego w Obrowie

Wkrótce pierwszy mecz
Trwają prace przy budowie komplek-

su boisk sportowych w miejscowości 
Obrowo. Inwestycja zakończy się w 
maju 2011 roku. Jej koszt to ponad 
458 tys. zł, z czego ponad 279 tys. zł 
pochodzić będzie ze środków unijnych 
EFRROW. Gmina pozyskała środki w 
ramach PROW na lata 2007-2013 
(program osi 4 „LEADER”, w zakresie 
działania 431 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznawania 

pomocy w ramach działania „Odno-
wa i rozwój wsi”). Obecnie realizowa-
ny jest etap I inwestycji. Zakres robót 
obejmuje budowę boiska do piłki noż-
nej wraz z piłkochwytami – nawierzch-
nia z trawy naturalnej z instalacją 
nawadniania oraz jej przygotowanie 
do użytkowania (możliwość prowadze-
nia rozgrywek piłkarskich), budowę 
boiska do siatkówki – nawierzchnia 
akrylowa oraz budowę infrastruktury 
podziemnej – ogrodzenie. 

Głogowo górą!

20 marca 2011 roku na hali sportowej w Dobrzejewicach za-
kończono sezon w halowej piłce nożnej w gminie Obrowo.

Wójt gminy  Andrzej Wieczyński wręczył nagrody 11 drużynom rywalizu-
jącym w gminnej lidze halowej piłki nożnej, a najlepsze z nich uhonorował 
pucharami ( I miejsce - Głogowo; II miejsce - Wisła Osiek; III miejsce - Ka-
węczyn).Rozegrano też turniej o Puchar Gminy w Halowej Piłce Nożnej, w 
którym zwyciężyła drużyna z Głogowa przed Kawęczynem.
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Carving – fantazje 
z owoców i warzyw

Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Obrowie zorganizowali w dniu 6 kwietnia 2011 roku w 
godzinach popołudniowo-wieczornych w remizie strażackiej w Osieku n/
Wisłą pierwsze warsztaty carvingu.

Warsztaty dotyczące poznawania sztuki rzeźbienia w owocach i warzy-
wach cieszyły się dużym zainteresowaniem pań, które wytrwale i am-
bitnie rozpoczęły własną przygodę z fantazyjną sztuką, mającą swój 
początek w Tajlandii.

Jak podkreślały prowadzące szkolenie panie: Ewa Waśniewska i Jadwi-
ga Wieczorek (posiadające II stopień umiejętności sztuki carvingu) - ko-
rzyści płynące z tej nauki są bardzo zróżnicowane. Głównym celem jest 
uczynienie potraw i przyjęć bardziej atrakcyjnymi i estetycznymi. Rzeźbio-
ne warzywa i owoce dodają klasy potrawom i stołom czyniąc je niepowta-
rzalnymi w swoim rodzaju. 

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnych 
warsztatach carvingu, o których więcej można się dowiedzieć ze strony 
www.obrowo.pl, a także pod numerami tel. 56 678-68-35 lub 56 678-
-60-22 wew. 145.

Marzena Słupczewska


