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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
przyniosą Państwu zdrowie, szczęście i pomyślność,

a moc wiary i siły niech doda otuchy
w zmaganiu się z codziennoscią.

Niech Nowy Rok będzie dla Państwa
czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeń

 
życzą

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Obrowo
Przewodniczący i Rada Gminy w Obrowie

Pierwsza sesja Rady Gminy Obrowo
1 grudnia 2010 roku radni gminy 

Obrowo spotkali się na pierwszym 
posiedzeniu rady w nowej kaden-
cji. Uroczyście złożyli ślubowanie i 
wybrali przewodniczącego i jego za-
stępców oraz składy komisji rady.

Otwierającym obrady i prowadzą-
cym je był senior rady Zygmunt Dę-
bowski, który przywitał wójta gminy 
Andrzeja Wieczyńskiego, skarbni-
ka gminy Barbarę Chmielewską, 
koleżanki i kolegów radnych, za-
proszonych radnych powiatowych 
z terenu gminy Obrowo - Mirosła-
wę Kłosińską, Mirosława Nawrotka 
i Michała Ramlaua. Radni wyłonili 
ze swego grona Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących oraz skład 

komisji rady. Na przewodniczące-
go Rady Gminy ponownie został 
wybrany Krzysztof Michalski. Jako 
Wiceprzewodniczący w Prezydium 
zasiedli Barbara Bejgier i Zbigniew 
Słupczewski. Wszyscy radni wraz z 
wójtem otrzymali z rąk Przewodni-
czącej Gminnej Komisji Wyborczej 
Doroty Zażyckiej  zaświadczenia.  

Szanowni Wyborcy !
Dziękujemy Wam za udział wyborach samorządowych, 

w wyniku których zdecydowaliśmy o przyszłości i kierun-
kach rozwoju naszej małej ojczyzny. Dokonaliśmy demo-
kratycznego wyboru radnych i wójta, na których spoczywa 
teraz brzemię odpowiedzialności za właściwe funkcjono-
wanie samorządu. 
Wierzymy, że nie zawiedziemy zaufania wyborców. 

wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński, 

radni gminni, 
radni powiatowi 

oraz radni wojewódzccy
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Nowi Radni Rady Gminy w Obrowie 
Bejgier Barbara – (okręg wyborczy: Osiek n/Wi-

słą, Sąsieczno, Stajenczynki, kadencja: II), lat 
60, mężatka, córka i dwóch synów, pedagog, 
działaczka społeczna - chętnie niesie pomoc oso-
bom potrzebującym, a zwłaszcza osobom niepeł-
nosprawnym, zainteresowania: polityka, historia, 
dobra książka;   

Błaszkiewicz Juliusz – (okręg wyborczy: Dobrze-
jewice, kadencja: I), lat 32, żonaty, jeden syn, 
prowadzi gospodarstwo rolne i jest członkiem 
OSP w Dobrzejewicach, zainteresowania: sport i 
muzyka;

Chmielewski Marek Jan – Zawały - (okręg wy-
borczy: Zawały, kadencja: III), lat 58, żonaty, 
pięciu synów, rencista, zainteresowania: wędkar-
stwo, przyroda;

Dębowski Zygmunt – (okręg wyborczy: Zębó-
wiec, Skrzypkowo,  kadencja: III), lat 67, żonaty, 
trzech synów, rencista, lubi udzielać się społecz-
nie, interesuje się polityką;

Lech Aldona - (okręg wyborczy: Osiek n/Wi-
słą, Sąsieczno, Stajenczynki, kadencja: III), lat 
56, mężatka, dwie córki, pracownik administracji 
szkolnej, lubi pływać i jeździć na rowerze, a tak-
że rozwiązywać krzyżówki i słuchać muzykę roz-
rywkową;  

Lewandowska Maria Anna - (okręg wyborczy: 
Kawęczyn,  kadencja: IV), lat 52, mężatka, cór-
ka i syn, członkini zespołu „Kawęczynianki”, lubi 
śpiew, zwierzęta i pracę w ogrodzie.

Marcinkowski Jan Kazimierz – (okręg wyborczy: 
Łążyn II, Łążynek, kadencja: III), lat 60, żonaty, 
jeden syn, pomaga synowi prowadzić gospodar-
stwo rolne, zainteresowania: sport - żużel;

Mazurek Bogdan – (okręg wyborczy: Brzozówka, 
kadencja: I), lat 57, wdowiec, córka i dwóch sy-
nów,  od wielu lat działacz sportowy i społeczny;

Michalski Krzysztof Henryk – (okręg wyborczy: 
Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Obory, kadencja: 
IV), lat 42, żonaty, trzech synów, wraz z żoną pro-
wadzi gospodarstwo rolne, zainteresowania: mo-
toryzacja, dobra książka.

Mytlewski Gabriel - (okręg wyborczy: Szembe-
kowo, kadencja: IV), lat 62, żonaty, trzy córki i 
trzech synów, prezes OSP w Szembekowie;

Popławski Wiesław Jan – (okręg wyborczy: Ob-
rowo,  kadencja: II), lat 50, żonaty, dwie córki i 
syn, emerytowany strażak zawodowy, wraz z żo-
ną prowadzi gospodarstwo rolne, zainteresowa-
nia: przyroda, krajoznastwo;

Słomkowska Anita - (okręg wyborczy: Głogowo, 
kadencja: I), lat 35, mężatka, dwie córki, pracow-
nik administracyjno – biurowy, prowadzi wraz z 
mężem gospodarstwo rolne, lubi muzykę, śpiew, 
a także pracę w ogrodzie;

Słupczewski Zbigniew – (okręg wyborczy: Gło-
gowo, kadencja: II), lat 44, żonaty, dwie córki i 
syn, pracuje zawodowo jako ślusarz – mechanik, 
interesuje się sportem i gołębiami pocztowymi; 

Strzelecki Stanisław - (okręg wyborczy: Zębo-
wo, Kazimierzewo,  kadencja: III), lat 57, żonaty, 
córka i syn, wraz z żoną prowadzi gospodarstwo 
rolne, zainteresowania: motoryzacja, sport, książ-
ka;

 Wierzbicki Andrzej Józef - (okręg wyborczy: Ob-
rowo,  kadencja: V), lat 51, żonaty, trzech synów, 
prowadzi wraz z żoną gospodarstwo rolne oraz 
działalność gospodarczą, zainteresowania: polity-
ka i ekonomia;

Wyniki wyborów  
do Rady Gminy Obrowo:

Imię i nazwisko Nr listy Nr na 
liście

Okręg 
wyborczy Wiek Liczba 

głosów

% 
w skali 
okręgu

Błaszkiewicz Juliusz 18 1 1 32 92 27,96 %

Chmielewski Marek Jan 19 1 2 58 167 60.29%

Mytlewski Gabriel 19 1 3 62 201 30.78%

Mazurek Bogdan 23 1 3 57 208 31.85%

Słupczewski Zbigniew 19 1 4 44 238 36.84%

Słomkowska Anita 27 1 4 35 266 41.18%

Marcinkowski Jan Kazimierz 19 1 5 60 244 58.80%

Strzelecki Stanisław 19 1 6 57 141 62.39%

Popławski Wiesław Jan 19 1 7 50 297 45.07%

Wierzbicki Andrzej Józef 19 2 7 51 382 57.97%

Lewandowska Maria Anna 19 1 8 51 122 57.28%

Dębowski Zygmunt 19 1 9 67 151 47.78%

Bejgier Barbara 19 1 10 60 232 35.75%

Lech Aldona 19 2 10 56 210 32.36%

Michalski Krzysztof Henryk 19 1 11 42 171 50.59%

Zgodnie z uchwałą nr I/3/2010 Rady Gminy w 
Obrowie z dnia 1 grudnia 2010 roku powołane 
zostały stałe składy Komisji Rady Gminy, tj.:
1. Skład komisji rewizyjnej:

- Aldona Lech, 
- Bogdan Mazurek 
- Gabriel Mytlewski;

2. Skład komisji budżetu, plano-
wania, finansów i rozwoju społecz-
no – gospodarczego:

- Jan Marcinkowski, 
- Anita Słomkowska, 
- Barbara Bejgier, 
- Zbigniew Słupczewski,
- Zygmunt Dębowski;

3. Skład komisji rolnictwa i ochro-
ny środowiska:

- Stanisław Strzelecki, 
- Marek Chmielewski, 
- Juliusz Błaszkiewicz, 
- Krzysztof Michalski,
- Jan Marcinkowski, 
- Andrzej Wierzbicki;

4. Skład komisji ładu, porząd-
ku, bezpieczeństwa publicznego i 
ochrony przeciw pożarowej:

- Gabriel Mytlewski, 
- Wiesław Popławski, 
- Juliusz Błaszkiewicz,
-  Marek Chmielewski,
- Bogdan Mazurek, 
- Stanisław Strzelecki, 
- Maria Lewandowska;

5. Skład komisji zdrowia, kultury, 
oświaty, spraw socjalnych i bezro-
bocia:

- Wiesław Popławski, 
- Andrzej Wierzbicki, 
- Zbigniew Słupczewski, 
- Anita Słomkowska,
- Aldona Lech, 
- Barbara Bejgier, 
- Zygmunt Dębowski, 
- Maria Lewandowska.

Mirosława Skowrońska
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Pierwsza Taksówka  
w Gminie Obrowo

5 listopada 2010 roku została wydana pierwsza licencja na 
wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na ob-
szarze Gminy Obrowo.

Licencję wydano mieszkańcowi naszej gminy – Zbigniewowi Czmut, któ-
ry zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Obrowie otrzymał dwa miejsca po-
stojowe tj.: na zajezdni autobusowej w Obrowie i na parkingu przy Domu 
Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta” w Dobrzejewicach oraz na zle-
cenie telefoniczne 608 436 724.   

Taksometr opłat za usługi taksówkarza zostały określone przez Ob-
wodowy Urząd Miar w Toruniu w tzw. Świadectwie Legalizacji Pionowej. 
Zgodnie z tym świadectwem Pan Zbigniew Czmut posiada następujący 
układ taryf:

1. Opłata początkowa wynosi 5,50 zł.
2. Opłata za 1 kilometr drogi wynosi 2,50 zł.
3. Opłata za 1 godzinę postoju  wynosi 35,00 zł.

 Życzymy szerokiej drogi i wielu klientów.  

Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie oraz Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Dobrzejewicach zorganizowały po raz pierwszy Świą-
teczne Warsztaty Artystyczne, które odbyły się 1 i 9 grudnia.

Podczas zajęć uczestnicy wykonali prace według własnych pro-
jektów plastycznych w różnych technikach. W miłej atmosferze 
każdy rozwijał swoje zdolności manualne, wyobraźnię i twórcze 
myślenie które zostało wykorzystane przy wykonywaniu stroików 
świątecznych oraz kartek bożonarodzeniowych.

Stroiki już czekają

Andrzej Wieczyñski ponownie wybrany na wójta 
gminy Obrowo

Największe poparcie 
w powiecie
Zwycięstwo Andrzeja Wieczyń-

skiego w wyborach na wójta po 
raz kolejny okazało się bardzo wy-
raźne. Kierujący gminą od dwóch 
kadencji wójt nadal cieszy się 
ogromnym zaufaniem mieszkań-
ców. 

W wyborach 21 listopada otrzy-
mał aż 86 % poparcia, co oznacza, 
że wśród wójtów gmin powiatu to-
ruńskiego otrzymał on najwyższe 
poparcie. A przypomnieć trzeba, 
że Andrzej Wieczyński nie prowa-
dził kampanii wyborczej, a wszyst-
kie środki przeznaczone na ten cel 
zostały przekazane na cel charyta-
tywny.
Andrzej Wieczyński ma 48 lat, 

jako kandydat na wójta zgłoszo-
ny został przez Komitet Wyborczy 
Wyborców Nasza Gmina Obrowo. 
W wyniku wyborów otrzymał po-
parcie 86,39 % głosów. 

 
Obwód nr 1 (Szkoła Podstawowa 

w Dobrzejewicach) - 541 głosów, 

co stanowiło 91,23% głosów osób 
uprawnionych do głosowania w tym 
obwodzie.

Obwód nr 2 (Szkoła Podstawo-
wa w Łążynie II) - 578 głosów, co 
stanowiło 89,20% głosów osób 
uprawnionych do głosowania w tym 
obwodzie.

Obwód nr 3 (Świetlica wiejska w 
Obrowie) - 1058 głosów, co stano-
wiło 90,74% głosów osób upraw-
nionych do głosowania w tym 
obwodzie.

Obwód nr 4 (Zespół Szkół w Osieku 
n/Wisłą) - 803 głosy, co stanowiło 
81,69% głosów osób uprawnionych 
do głosowania w tym obwodzie.

Obwód nr 5 (Zespół Szkół w Brzo-
zówce) - 521 głosów, co stanowiło 
79,42% głosów osób uprawnionych 
do głosowania w tym obwodzie.

Obwód nr 6 (Zespół Szkół w Do-
brzejewicach) - 549 głosów, co 
stanowiło 85,51% głosów osób 
uprawnionych do głosowania w tym 
obwodzie.
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Nie dla nas bezrobocie!
1 grudnia 2010r. odbyło się uro-

czyste seminarium podsumowują-
ce zakończenie 2 edycji projektu 
systemowego „Bezrobocie-To Nie 
Dla Nas”. Projekt był realizowa-
ny w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej.

Celem głównym projektu było 
ograniczenie zjawiska wyklucze-
nia społecznego wśród osób bezro-
botnych i nieaktywnych zawodowo 
oraz aktywna integracja społecz-
na w ramach Programu Aktywności 
Lokalnej rodzin mających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze z dzieć-
mi.

W uroczystym spotkaniu udział 
wzięli zaproszeni goście, a wśród 
nich wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński, przewodniczący Rady 
Gminy Krzysztof Michalski, sekre-
tarz Urzędu i jednocześnie radna 
Rady Powiatu Toruńskiego Mirosła-
wa Kłosińska, skarbnik gminy Bar-
bara Chmielewska, wicedyrektor 
ROPS Toruń Michał Neumann oraz 
pracownicy Centrum Integracji Spo-
łecznej Joanna Wyczółkowska i Łu-
kasz Zaborowicz. Na konferencję 
przybyli także kierownicy ośrodków 

pomocy społecznej z terenu powia-
tu toruńskiego. Obecni byli rów-
nież księgowa projektu Karolina 
Lenczewska, inspektor ds. bezro-
bocia Daniel Zamojski, informatyk 
Przemysław Cąbrowski i pracowni-
cy Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Obrowie.

Honorowymi gośćmi było 23 
uczestników projektu, którzy reali-
zowali cykl szkoleń z zakresu rein-
tegracji społecznej i zawodowej. 

Seminarium otworzyła kierownik 
GOPS Jolanta Hajdas, która przy-
witała przybyłych gości oraz omó-
wiła przebieg realizacji projektu, 
natomiast Pani Joanna Wyczółkow-
ska z CIS Toruń przedstawiła mul-
timedialną prezentację z przebiegu 
szkoleń. Zgodnie z przyjętym harmo-
nogramem projektu - w 2010 r. 15 
osób zostało skierowanych do CIS 
Toruń w 3 grupach zawodowych, tj. 
gastronomicznej, kosmetycznej i 
porządkowo-budowlanej. Nowością 
tegorocznego projektu były zajęcia 
dla 8 rodziców mających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze w Szkole 
Rodzica. Podobnie jak w roku ubie-
głym wszystkie zajęcia z zakresu re-
integracji społecznej i zawodowej 
oraz działania o charakterze środo-
wiskowym z zakresu alternatywnych 
form spędzania czasu wolnego na 

podstawie zawartej umowy były re-
alizowane przez Centrum Integracji 
Społecznej prowadzone przez Sto-
warzyszenie Partnerstwo Społecz-
ne w Toruniu. 

Wójt Gminy Pan Andrzej Wieczyń-
ski w słowach skierowanych do 
zebranych mówił o problemie bezro-
bocia oraz działaniach podejmowa-
nych przez Urząd Gminy mających 
na celu minimalizacje tego zjawi-
ska. Podkreślił też znaczenie reali-
zowanych programów oraz wysiłek, 
jaki wkładają pracownicy GOPS w 
aktywizację osób długotrwale bez-
robotnych i nieaktywnych zawo-
dowo. Dyrektor ROPS Toruń, Pan 
Michał Neumann mówił natomiast 
o korzyściach, jakie płyną z realiza-
cji projektów współfinansowanych 
ze środków Unii Europejskiej oraz  
podziękował uczestnikom projektu 
za pomyślne ukończenie szkolenia, 
życząc wszystkim  sukcesów w po-
szukiwaniu pracy. W imieniu kierow-
ników ośrodków pomocy społecznej 
głos zabrała kierownik GOPS w Ły-
somicach, pani Zofia Karpa, która 
również podziękowała wszystkim 
biorącym udział w projekcie, a także 
zachęcała obecne osoby do aktyw-
ności w dążeniu do zmiany swoich 
postaw życiowych.

W imieniu osób biorących udział w 

projekcie podziękowała Pani Aneta 
Myszkowska, która podkreślała ile 
korzyści  z pozytywnych zmian dało 
uczestnictwo w projekcie, zarówno 
jej jak i pozostałym uczestnikom.

Rezultatem twardym projektu 
jest uzyskanie przez 15 osób, ko-
rzystających z pomocy społecznej, 
certyfikatów ukończonych szko-
leń zawodowych w trzech  grupach 
zawodowych. Natomiast rezulta-
tem miękkim projektu jest nabycie 
przez te osoby umiejętności w za-
kresie pełnienia ról społecznych, 
umiejętności praktycznych: sporzą-
dzania dokumentów i umiejętności 
poszukiwania pracy na otwartym 
rynku pracy. Natomiast 8 rodziców 
z problemami opiekuńczo-wycho-
wawczymi w ramach działań śro-
dowiskowych w Klubie Integracji 
Społecznej posiedli wiedzę z zakre-
su właściwego kształtowania relacji 
i wzorców postępowania z dziećmi. 
Nieocenioną korzyścią jest również 
zwiększenie motywacji i samooce-
ny, przełamanie poczucia bezsil-
ności, poprawa wizerunku, oraz 
wzrost poczucia odpowiedzialności 
za wykonywane działania.

Kolejnym punktem było wręcze-
nie przez Wójta Gminy i Przewod-
niczącego Rady Gminy Obrowo 
dyplomów, gadżetów promujących 
projekt i kwiatów wszystkim uczest-
nikom.

Spotkanie zakończyło się poczę-
stunkiem w miłej i sympatycznej at-
mosferze.

Realizacja projektu „Bezrobo-
cie- To Nie Dla Nas” byłaby nie-
możliwa bez współfinansowania ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Okres realizacji od 
01.03.2010 r. do 31.12.2010 r. 
Łączna wartość projektu 163. 

187,00 zł. Wkład własny - 
17.134,64 zł. Dotacja rozwojowa            
- 146.052,36 zł.

Nabyte umiejętności w porusza-
niu się na otwartym rynku pracy, 
zwiększenie motywacji i podwyższe-
nie samooceny, aktywizacja spo-
łeczna, wzmocnienie umiejętności 
rodzicielskich, ale przede wszyst-
kim ukończone szkolenia zawodo-
we zwiększyły potencjał i szansę 
na powrót na rynek pracy wśród 
uczestników projektu.

Na podkreślenie zasługuje fakt, 
że wszystkie 23 osoby, które zo-
stały zakwalifikowane przez pra-
cowników socjalnych  zakończyły je 
pomyślnie.

Jolanta Hajdas

PROJEKT „BEZROBOCIE - TO NIE DLA NAS” 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego
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Zbliżamy rodziny
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Obrowie informuje, że w 
wyniku dobrej współpracy z Cen-
trum Terapii i Profilaktyki oraz To-
warzystwem „Powrót z U” Oddział 
Kujawsko-Pomorski jako Partner, 
realizował Projekt pn. „Rodzina 
-Bliżej Siebie” w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet VII. Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7.3 Inicjaty-
wy lokalne na rzecz aktywnej inte-
gracji. Projekt współfinansowany 
przez Europejski Fundusz Społecz-
ny.

Projekt miał charakter terapeu-

tyczno-informacyjny i był skierowa-
ny do osób z rodzin dotkniętych 
uzależnieniem i uwikłanych w uza-
leżnienie swoich bliskich. Doświad-
czenia Projektodawcy i statystyki 
Towarzystwa „Powrót z U” w Toru-
niu ukazują, że osobą, która jako 
pierwsza szuka pomocy jest zazwy-
czaj kobieta-matka. Wynika z tego, 
że w rodzinach z problemem uzależ-
nienia obciążenie kobiet obowiązka-
mi, opieką nad dziećmi i stresem z 
powodu uzależnienia jest szczegól-
nie duże, a pomoc terapeutyczna 
konieczna. 

W wyniku rekrutacji przeprowadzo-

nej przez pracowników socjalnych 
GOPS z terenu naszej gminy udział 
w Projekcie wzięły cztery osoby uza-
leżnione lub wywodzące się z rodzin 
uwikłanych w uzależnienie, nieak-
tywne zawodowo i zagrożone wyklu-
czeniem społecznym. Beneficjenci 
brali udział w grupowych zajęciach 
terapeutycznych, integracyjnych, 
edukacyjnych, uczestniczyli też w 
obozie terapeutyczno-integracyj-
nym. 

Projekt ukończyły wszystkie cztery 
osoby, a jego wynikiem jest wzrost 
poczucia własnej wartości, wzrost 
świadomości w zakresie profilak-

tyki i przeciwdziałaniu wykluczeniu 
społecznemu, przygotowanie do 
lepszego radzenia sobie z proble-
mami kryzysowymi i wzrost moty-
wacji do własnego rozwoju. Osoby 
te są też przygotowane do podjęcia 
dyskusji w swojej sprawie z przed-
stawicielami lokalnych władz i in-
stytucji społecznych zajmujących 
się problematyką uzależnień. 

Realizacja Projektu nie byłaby 
możliwa bez dofinansowania ze 
środków EFS, a udział Gminy Ob-
rowo nie wymagał wkładu własne-
go.

Dnia 17.12.2010r. odbyła się 
Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 
zorganizowana przez GOPS w 
Obrowie przy współpracy z Zarzą-
dem Gminnym PKPS w Obrowie, 
dla osób samotnych i bezdom-
nych z Gminy Obrowo. 

Zorganizowanie Wigilii było 
możliwe dzięki życzliwości wła-
ścicieli sklepów, hojności spon-
sorów oraz wielu mieszkańców, 
którzy nie pozostają obojętni na 
potrzeby drugiego człowieka. 

W imieniu władz gminy składa-
my serdeczne podziękowanie.

XX Powiatowa Olimpiada Wiedzy Rolniczej 

Rolni olimpijczycy
Powiatowa Olimpiada Wiedzy 

Rolniczej dla powiatu toruńskiego 
w 2010 roku odbyła się na terenie 
gminy Obrowo w Zespole Szkół 
nr 1 w Obrowie. Była to już dwu-
dziesta edycja tej imprezy, której 
organizatorem jest Kujawsko-Po-
morski Ośrodek Doradztwa Rolni-
czego w Minikowie, natomiast na 
szczeblu powiatowym za organiza-
cję Olimpiady odpowiadał Powiato-
wy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Toruniu.

W powiecie toruńskim Olimpiada 
Wiedzy Rolniczej zawsze cieszyła 
się dużym zainteresowaniem. Po-
dobnie było w tym roku . Na miejsce 
olimpijskich zmagań przybyło aż 25 
młodych producentów rolnych, któ-
rych powitał dyrektor szkoły Artur 
Affelt  oraz wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński. Na uroczystości 
obecni byli również przedstawiciele 
Starostwa Powiatowego, pracowni-
cy urzędów gmin, radni oraz pra-
cownicy K-P ODR.

Po części oficjalnej uczestnicy 
olimpiady zmierzyli się z 50-cioma 

pytaniami zawartymi w testach , 
których tematyka dotyczyła produk-
cji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki, 
ochrony środowiska, ekologii, Unii 
Europejskiej i zagadnień z BHP. Py-
tania zdaniem uczestników okaza-
ły się trudne. 

Najlepszą znajomością zagadnień 
rolniczych wykazał się Pan Piotr 
Pawlikowski z Łążyna gm. Zawieś 
Wielka, który zdobył 48 punktów i 
tym samym I miejsce. Na drugiej 
pozycji znalazł się Pan Leszek Śli-
wiński z Wymysłowa gm. Łubianka 
zdobywając 40 punktów, natomiast  
III miejsce zajął Pan Piotr Wała-
chowski gm. Chełmża z ilością 39 
punktów. Nad prawidłowością Olim-
piady czuwała Komisja Konkurso-
wa. 

Niecodziennym, ale bardzo pięk-
nym punktem spotkania były wy-
stępy artystyczne dzieci i młodzieży 
miejscowej szkoły, które w sposób 
szczególny uświetniła przebieg  XX 
Olimpiady Wiedzy Rolniczej. 

Tradycyjnie każdy uczestnik olim-
piady otrzymał nagrodę, dzięki licz-

nym i hojnym sponsorom. Ogólna 
pula nagród w tym roku osiągnęła 
wartość 3,5 tyś. zł. Wśród sponso-
rów znaleźli się (wymieniając alfa-
betycznie): Kujawsko-Pomorska 
Izba Rolnicza, PZU S.A. w Toruniu, 
Starostwo Powiatowe w Toruniu, 
Urzędy Gmin: Chełmża, Czerniko-
wo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, 
Obrowo, Zawieś Wielka. 

Finalista oprócz nagrody rzeczo-
wej otrzymał, przepiękny okolicz-
nościowy puchar ufundowany przez 
gospodarzy imprezy. Ponadto wszy-
scy uczestnicy i goście zostali 
ugoszczeni smacznym posiłkiem, 
przygotowanym w szkolnej stołów-

ce, którego sponsorem była gmina  
Obrowo. 

Zwycięzca I miejsca raz jeszcze 
będzie zmagał się z pytaniami olim-
pijskimi, tym razem na  etapie wo-
jewódzkim. 

W imieniu organizatorów i własnym 
serdecznie dziękuję gospodarzom 
gminy i obiektu szkolnego, spon-
sorom, członkom komisji, uczest-
nikom i gościom za przebieg i 
uświetnienie XX Powiatowej Olim-
piady Wiedzy Rolniczej.

Danuta Wilińska
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  

Doradztwa Rolniczego w Minikowie
Oddział w Przysieku

DZIEŃ PRACOWNIKA 
SOCJALNEGO
21 listopada przypadał Dzień 

Pracownika Socjalnego – jest 
to szczególna sposobność do 
przekazania wyrazów uznania 
i podziękowania za zaangażo-
wanie w pracę na rzecz drugie-
go człowieka. Jest to święto 
wszystkich pracowników po-
mocy społecznej.

Wszystkim pracownikom 
Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Obrowie, w szczególności pra-
cownikom socjalnym, życzę 
spełnienia w wykonywanej pra-
cy, wiary we własne możliwości 
i umiejętności oraz wielu sukce-
sów, które budują wspólne do-
bro, uznania dla wykonywanej 

pracy od otoczenia oraz wiele 
szczęścia w życiu osobistym i 
rodzinnym.
Dziękuję Wam za zaangażo-

wanie i twórczy wkład w reali-
zację Waszych codziennych 
zadań, które zwiększają poczu-
cie bezpieczeństwa socjalnego 
najuboższych i najbardziej po-
trzebujących wsparcia miesz-
kańców Naszej Gminy.

Jolanta Hajdas
Kierownik GOPS w Obrowie
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Jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego dwóch par 
z gminy Obrowo

Wójt zamiast prezydenta
W imieniu Bronisława Komorowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, wójt gminy Obrowo, Andrzej Wieczyński wręczył medale i dy-
plomy za długoletnie pożycie małżeństwie Uroczystość odbyłą sie 7 
grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Obrowo.

Państwo Elżbieta i Jan Zakrzewscy, którzy zawarli związek małżeński 
02.06.1960 r. w Działyniu. Doczekali się 5 dzieci oraz 10 wnucząt.

Państwo Anna i Lech Kołodziejscy, którzy zawarli związek małżeński 
16.04.1960 r. w Wybczu. Doczekali się 3 dzieci, 8 wnucząt i 3 prawnu-
cząt.

Życzymy kolejnych jubileuszy.

Małgorzata Gerus
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

w UG Obrowo

„Marzenia siê spe³niaj¹” – rozmowa z Dominik¹ Balewsk¹, uczennic¹ klasy III gimnazjum Zespo³u Szkó³ 
im. Jana Paw³a II w Obrowie.

Występować chciałam od dziecka
Aleksandra Kwaśnicka: Domini-

ko, kiedy zaczęłaś śpiewać? Kto 
zauważył, że masz dobry głos?
Dominika Balewska: Moja przy-

goda ze śpiewaniem rozpoczę-
ła się w pierwszej klasie szkoły 
podstawowej. Pamiętam, że przy-
gotowywałam się wówczas do gmin-
nego festiwalu „Piosenki dziecięcej 
i młodzieżowej”. Do udziału w tym 
konkursie zachęciła mnie wycho-
wawczyni w Szkole Podstawowej w 
Osieku nad Wisłą, pani Małgorzata 
Derkowska.
Czy jesteś wokalnym i muzycz-

nym samoukiem? 
Nie, zawsze towarzyszyły mi oso-

by, które pozwoliły rozwijać talent, 
którym zostałam - mam nadzieję - 
obdarzona. Od kilku lat moim roz-
wojem artystycznym zajmuje się 
nauczyciel muzyki w Gimnazjum w 
Obrowie – pan Janusz Lewandow-
ski. Jest on zawodowym muzykiem 
i zawsze służy pomocą. Pan Janusz 
przyczynił się do wielu moich suk-
cesów, za co jestem mu ogromnie 
wdzięczna. Mam nadzieję, że nasza 
współpraca będzie trwała i zaowo-
cuje kolejnymi sukcesami. 
Jakie są Twoje muzyczne korze-

nie, może kontynuujesz tradycje 
rodzinne?

Mój dziadek był członkiem chó-
ru kościelnego. Ja idę jego śla-

dem, należę do chóru  parafialnego 
„Anioły Nadziei”. Mój śpiew jest ro-
dzajem osobistej modlitwy.
Słyszałam, że występowałaś w 

znanym toruńskim zespole Teatrze 
Muzycznym „Mała Rewia”. Jak 
wspominasz ten czas?

Teatr Muzyczny był kolejnym eta-
pem mojej przygody z muzyką. Cie-
szę się, że na zajęciach mogłam 
rozwijać się nie tylko wokalnie, ale 
także aktorsko i tanecznie. 
Z powodzeniem brałaś udział 

w konkursach gminnych, rejono-
wych oraz wojewódzkich. Iloma 
dyplomami i nagrodami możesz 
się pochwalić?

Na swoim koncie mam około dwu-
dziestu pięciu dyplomów, otrzyma-
łam także kilka nagród. 
Która nagroda jest dla Ciebie 

najważniejsza, najbardziej warto-
ściowa?

Największą niespodzianką by-
ło dla mnie zajęcie I miejsca w VII 
Konkursie Muzycznym „Czerniewic-
kie Spotkanie z Piosenką”, który 
odbył się w Toruniu. Poziom uczest-
ników był naprawdę bardzo wysoki, 
zwycięstwo było dla mnie ogrom-
nym wyróżnieniem, którego się nie 
spodziewałam. Takie chwile spra-
wiają, że chcę się oddawać pasji 
śpiewania z jeszcze większym za-
angażowaniem. 

W jakim repertuarze się odnajdu-
jesz?

Sądzę, że najbardziej odnajduję 
się w repertuarze jazzowym. Muzy-
ka ta pozwala wyrażać emocje, któ-
re są mi bliskie. Jest to dla mnie 
źródłem ogromnej radości. 
Kończąc naszą rozmowę, chcia-

łabym się dowiedzieć, dlaczego 
śpiewanie stało się Twoją pasją, 
czy zawsze o tym marzyłaś?

Muszę przyznać, że jako ma-
ła dziewczynka bardzo lubiłam wy-
obrażać sobie, że jestem znaną 
piosenkarką, przebierałam się w 
kolorowe sukienki i udawałam, że 
jestem na scenie. Śpiewanie było 
zatem moim pragnieniem od wcze-

snych lat dzieciństwa. Mam nadzie-
ję, że będę rozwijać swoją pasję i w 
końcu marzenie stanie się rzeczy-
wistością.
Gdzie w najbliższym czasie bę-

dzie można Cię usłyszeć?
Z pewnością wystąpię na „Koncer-

cie kolęd” w Osieku nad Wisłą, na 
który już dziś wszystkich serdecznie 
zapraszam. 
Dziękuje za rozmowę. Myślę, że 

Twoi koledzy, nauczyciele, będę z 
dużą życzliwością śledzić rozwój 
Twojego talentu wokalnego. 

Rozmowę z Dominiką  
przeprowadziła pedagog  

Zespołu Szkół w Obrowie  
p. Aleksandra Kwaśnicka
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Szkoła przyszła do Ciebie
Już od stycznia 2011 roku doro-

śli mieszkańcy regionu będą mo-
gli bezpłatnie kontynuować naukę 
w liceum ogólnokształcącym, li-
ceum uzupełniającym oraz szkole 
policealnej. Umożliwi Im to realiza-
cja projektu pn. „Szkoła przyszła do 
Ciebie” współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Realizatorem projektu jest Zespół 
Szkół, Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Gronowie. Głównym ce-
lem przyświecającym projektodawcy 
jest zwiększenie uczestnictwa osób 
dorosłych w kształceniu formalnym 

na terenie województwa kujawsko 
– pomorskiego. Realizacja projektu 
przyczyni się niewątpliwie do prze-
łamywania barier geograficznych i 
ekonomicznych w zakresie kształce-
nia osób dorosłych gdyż umożliwia 
między innymi bezpłatną naukę oraz 
organizację zajęć szkolnych w pobli-
żu miejsca zamieszkania. Wszyst-
kie działania ujęte w projekcie mają 
sprawić, że osoby dorosłe z własnej 
inicjatywy podejmą niejednokrotnie 
trudną decyzję o kontynuowaniu na-
uki i zdobędą lepszą pozycję na dy-
namicznie zmieniającym się rynku 
pracy. W ramach Projektu zapla-

nowano utworzenie czternastu od-
działów zamiejscowych Zespołu 
Szkół, Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Gronowie w: Książkach, 
Lubiczu, Tłuchowie, Ostrowitem Ry-
pińskim, Suminie, Łochowie, Szczu-
ce, Chełmży, Wielkim Rychnowie, 
Dobrczu, Lipnie, Złejwsi Wielkiej, 
Brąchnowie i Osieku n. Wisłą. 

Zajęcia w Naszej gminie odby-
wać się będą w Szkole Podstawo-
wej im. Henryka Sucharskiego w 
Osieku n. Wisłą w zakresie Liceum 
Ogólnokształcącego(3 lata) dla 
osób które ukończyły szkołę pod-
stawową lub gimnazjum, Uzupeł-

niającego Liceum dla Dorosłych(2 
lata) dla osób, które ukończyły Za-
sadniczą Szkołę Zawodową oraz 
Szkole Policealnej dla osób posia-
dających wykształcenie średnie(tak-
że bez matury) – ukończenie szkoły 
i zdanie egzaminu potwierdzające-
go kwalifikacje zawodowe jest rów-
noznaczne z uzyskaniem nowego 
zawodu. Zajęcia rozpoczną się w 
drugiej połowie stycznia 2011 roku 
i odbywać się będą średnio co dwa 
tygodnie.
Projekt współfinansowany przez 

Unię Europejską w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce organizacji zajęć: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Osieku n. Wisłą; nr tel. 784 445 862.

Czego możesz się spodziewać przystępując do Projektu:

 darmowej edukacji w liceum, liceum ogólnokształcącym, szkole policealnej,

 możliwości udziału w programie wsparcia dla osób chcących potwierdzić w sposób formalny posiadane kwalifikacje,

 darmowych podręczników i pomocy dydaktycznych,

 zapewnionej opieki nad dzieckiem na czas zajęć,

 pomocy psychologicznej i doradczej,

 zajęć i wyjazdów integracyjnych w Twojej grupie słuchaczy(kino, teatr, filharmonia…)

 unikatowej formuły nauki – kształcenia na odległość w ramach platformy edukacyjnej modle. 

Szczegółowe informacje na temat Projektu oraz zasad przystąpienia i udziału znajdziesz w Regulaminie Projektu 
dostępnym na stronie internetowej www.zsgronowo.edu.pl zakładka Szkoła przyszła do Ciebie.
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M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ w Osieku nad Wis³¹ 
nowy rok szkolny 2010/2011 rozpoczê³a pasmem 
sukcesów sportowych

Mistrzowie z Osieka
Uczniowie szkoły w Osieku przo-

dują nie tylko w grach zespo-
łowych, ale i w lekkoatletyce. 
Dominika Biel, Julia Bukowska i 
Sebastian Paurowski reprezento-
wali gminę Obrowo na zawodach 
powiatowych w Czernikowie. Se-
bastian Paurowski zajął  tam IV 
miejsce i zakwalifikował się na za-
wody wojewódzkie w Bydgoszczy. 

Sztafeta dziewcząt w składzie: 
Wiktoria Gurtowska, Patrycja Ra-
cławska, Dominika Biel, Julia Bu-
kowska, Joanna Gugnacka, Patrycja 
Popławska, Barbara Ćwiklińska, 
Marta Doroch i Agnieszka Melerska 
wygrała zawody gminne w Obrowie i 
9 października zdobyła wicemistrzo-
stwo powiatu toruńskiego na zawo-
dach w Czernikowie. 

Dziewczęta z klas IV i V zakwa-
lifikowały się do eliminacji woje-
wódzkich Turnieju Piłki Nożnej pod 
patronatem premiera Donalda Tu-
ska, gdzie zajęły III miejsce. 

23 października 2010 roku roze-
grany został gminny turniej uniho-
keja dziewcząt. Nasze sportsmenki 
pokonały rywalki wygrywając wszyst-
kie mecze i 10 listopada 2010 ro-
ku reprezentowały gminę Obrowo 

na zawodach powiatowych w Grzyw-
nie. Nie gorsi okazali się chłopcy. 
6 listopada 2010 roku zdobyli mi-
strzostwo gminy i 9 listopada bra-
li udział w zawodach powiatowych 
w Chełmży. 

18 listopada 2010 roku w Do-
brzejewicach pokonaliśmy szkoły 
z Łążyna, Dobrzejewic, Brzozówki i 
Obrowa wygrywając 4 zwycięskimi 
meczami turniej mini piłki ręcznej 
chłopców szkół podstawowych.

Drużyna w składzie: Kamil Kamiń-
ski, Mateusz Melerski, Piotr Meler-
ski, Patryk Gurtowski, Przemysław 
Popławski, Karol Wojciechowski, 
Błażej Zarembski, Mateusz Cy-
mer, Mateusz Ciechacki, Seba-
stian  Paurowski, Kamil Paurowski,  
pojechała do Chełmży  na zawody 
powiatowe. Chłopcy po wspaniałej 
sportowej walce zajęli II miejsce. 
Błażej Zarembski  został uznany 
najlepszym bramkarzem turnieju, a 
Mateusz Melerski, Piotr Melerski, 
Kamil Kamiński najlepszymi zawod-
nikami rozgrywek.

22 listopada 2010 roku dziew-
częta zajęły III miejsce w turnieju w  
mini piłce ręcznej dziewcząt, nato-
miast w halowej piłce nożnej wywal-
czyły II miejsce. 

Turniej Piłki Nożnej w 
Osieku n/Wisłą

W dniu 27 i 28  listopada 2010 r. w Skępem i Osieku  n/Wisłą odbył 
się turniej halowy piłki nożnej. W imprezie wzięło udział 8 amatorskich 
drużyn z terenu Ziemi Dobrzyńskiej. W turnieju brały udział 4 drużyny z 
każdej z poniższych gmin:
Bobrowniki, Czernikowa, Kikoła i Obrowo. 

Zwyciężyła drużyna z Kikoła, a na drugim miejscu uplasowała się dru-
żyna z Obrowa. Obie drużyny  zobaczymy w finale w dniu 12.12.2010 r. 
w Kikole. 

Wyniki: Lipno Wielgie Dobrzyń Skępe Punkty  Miejsce
Lipno X 4:4 17:0 5:1 7 26:5 I

Wielgie 4:4 X 9:1 9:3 7 22:8 II
Dobrzyń 

n/W
0:17 1:9 X 4:11 0 5:37 IV

Skępe 1:5 3:9 11:4 X 3 15:18 III

 Obrowo Czernikowo Kikół Bobrowniki Punkty Miejsce
Obrowo x 7/4 5/7 17/2 6 2
Czernikowo 7/4 x 2/2 13/2 4 3
Kikół 5/7 2/2 x 1/14 7 1
Bobrowniki 17/2 13/2 1/14 x 0 4

Pizza na Mikołajki
Z okazji Mikołajek Gminny ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał od 

właścicieli  Restauracji SIESTA w Brzozówce dziesięć zaproszeń dla 
dzieci w wieku przedszkolnym wraz z rodzicami na imprezę „Dzieci ro-
bią pizzę”. Impreza odbyła się 4 grudnia br. 

Z relacji rodziców wynika, że impreza należała do bardzo udanych. 
Dzieci z powodzeniem pod kierunkiem dorosłych wyrabiały ciasto, do-
bierały dodatki, a następnie ze smakiem zjadały się przygotowany-
mi pizzami. 

Było przy tym nie tylko wiele śmiechu, radości i zabawy, ale także 
niezapomniane wspomnienia z fantastycznej zabawy.

Integracja w 
Funce!
W dniach 16 – 17 września 2010 

r.  uczniowie klas IV – V  SP w Łą-
żynie II brali udział w  wyjeździe 
integracyjnym do Harcerskiego 
Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Funce. 

Na miejscu dzieci miały okazję 
uczestniczyć w bardzo ciekawych 
zajęciach makramy (jest to stara 
sztuka wiązania sznurków, bez uży-
cia igieł, drutów lub szydełka), pod-
czas których powstawały oryginalne 
bransoletki ze sznurka. W trakcie 
zajęć ornitologicznych uczniowie 
poznali różne ciekawostki na temat 
ptaków występujących w Polsce. 
Mogli również podziwiać ich mode-
le w naturalnych rozmiarach. Pra-

cę z wykorzystaniem mikroskopów 
umożliwiły zajęcia z  mikrobiologii 
– dzieci podziwiały tkanki w ogrom-
nym powiększeniu i samodzielnie 
posługiwały się profesjonalnym 
sprzętem. Zajęcia ceramiki nato-
miast pokazały, jak wiele talentów 
i zdolności manualnych drzemie w 
naszych uczniach. Powstały praw-
dziwe gliniane dzieła sztuki! 

Program wyjazdu był bardzo na-
pięty i nawet deszczowa, wietrzna i 
prawie mroźna aura nie była w sta-
nie przerwać dobrej zabawy. Dwa 
dni w iście harcerskich warunkach 
były ciekawą i niezapomnianą przy-
godą.

Agnieszka Kilińska

Uwaga - likwidacja kasy
W związku z likwidacją kasy w Urzędzie Gminy w Obrowie z dniem 
1 stycznia 2011 r.  informuję, że osoby korzystające ze świadczeń 

rodzinnych są zobowiązane do przedłożenia nr rachunku bankowego 
w tutejszym organie do  14 stycznia 2011 r. 

Wójt Gminy Obrowo - mgr Andrzej Wieczyński
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Zbli¿a siê Narodowy Spis Powszechny ludnoœci i mieszkañ

Ankieterzy wrócą na wiosnę
We wrześniu i październiku 2010 

roku przeprowadzony został Po-
wszechny Spis Rolny, który obej-
mował 656 gospodarstw rolnych 
z terenu gminy Obrowo. W przy-
szłym roku czeka nas kolejna wi-
zyta ankieterów. 

W 2011 roku odbędzie się Naro-
dowy Spis Powszechny ludności i 
mieszkań (NSP 2011). Zostanie on 
przeprowadzony zgodnie z ustawą 
z dnia 4 marca 2010 r. o Narodo-
wym Spisie Powszechnym Ludno-
ści i Mieszkań (Dz. U Nr 47 poz. 
277 z 2010 r.) w okresie od kwiet-
nia do czerwca 2011 r., według 
stanu na dzień 31 marca 2011 r. 
Spisem zostaną objęte  osoby sta-
le zamieszkałe i czasowo przebywa-
jące w mieszkaniach, budynkach 
i pomieszczeniach niebędacych 

mieszkaniami, a także  osoby nie 
posiadające miejsca zamieszkania. 
Ankieterzy spytają również o miesz-
kania i budynki, w których znajdują 
się mieszkania oraz zamieszkane 
obiekty zbiorowego zakwaterowa-
nia i inne zamieszkane pomieszcze-
nia niebędace mieszkaniami. 

Gminnym Komisarzem Spisowym 
jest wójt Andrzej Wieczyński, nato-
miast Liderem Gminnym sekretarz 
gminy – Mirosława Kłosińska.

Od 6 do 20 grudnia 2010 roku 
prowadzany jest nabór kandydatów 
na rachmistrzów spisowych. W trak-
cie naboru zostanie wyłonionych 4 
rachmistrzów, którzy będą uczest-
niczyć w szkoleniu. Uzyskanie po-
zytywnego wyniku z egzaminu, 
kończącego szkolenie, będzie sta-
nowiło warunek podpisania umowy 
– zlecenie z rachmistrzami.

NSP 2011 przeprowadzony zosta-
nie następującymi metodami:

- w dniach 1 kwietnia do 16 czerw-
ca 2011 r. – potwierdzenie lub ak-
tualizacja danych;

- w dniach 8 kwietnia do 30 czerw-
ca 2011 r. – przeprowadzenie przez 
rachmistrza spisowego, z wykorzy-
staniem formularza elektroniczne-
go zainstalowanego na przenośnym 
urządzeniu elektronicznym, bezpo-
średniego wywiadu z osobami obję-
tymi spisem;

- w dniach 8 kwietnia do 30 czerw-
ca 2011 r. – zebranie przez ankie-
tera statystycznego, drogą wywiadu 
telefonicznego, danych od osób ob-
jętych spisem;

- w dniach 1 lipca do 11 lipca 2011 
r. – przeprowadza się spis kontrol-
ny, który obejmuje osoby zamiesz-
kałe w mieszkaniach wylosowanych 

do tego spisu i jest przeprowadzony 
drogą wywiadu telefonicznego.

Jednocześnie należy zaznaczyć, 
że obowiązek udzielenia odpowie-
dzi wynika z ustawy o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności i 
Mieszkań 2011 i są zobowiązane 
do udzielania ścisłych, wyczerpują-
cych i zgodnych z prawdą odpowie-
dzi. 

Uwaga rolnicy! Wkrótce nabór wniosków na modernizacjê gospodarstw rolnych

Dla producentów mleka
Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi poinformował, że rozpoczęcie 
kolejnego naboru wniosków o po-
moc inwestycyjną w ramach Mo-
dernizacji gospodarstw rolnych 
rozpocznie się między 3 do 17 
stycznia 2011 r. dla gospodarstw 
produkujących  mleko, a dla go-
spodarstw pozostałych - dwa tygo-
dnie później.

Warunkiem występowania o 
wsparcie na restrukturyzację pro-
dukcji mleka jest oprócz wymogów 
dotychczas obowiązujących w dzia-
łaniu Modernizacja gospodarstw 
rolnych, posiadanie w dniu skład-
nia wniosku  indywidualnej kwoty 
mlecznej w wysokości co najmniej 
20 tyś kg mleka, potwierdzonej wpi-
sem w rejestrze producentów pro-
wadzonym przez oddział terenowy 
AAR. 

Wymagane jest zajmowanie się 
produkcją mleka od roku przed 
złożeniem wniosku. Celem przed-
sięwzięć w ramach restrukturyza-
cji tego kierunku jest rozwijanie 
produkcji mleka lub jej zaprzesta-
nie i zmiana profilu gospodarstwa. 
Przy czym w odniesieniu do gospo-
darstw o mniejszych kwotach pro-
dukcji mleka preferowana jest re-
zygnacja, natomiast w przypadku 
większych, oczekiwane jest dalsze 
rozwijanie tej specjalności. 

Jeśli przedmiotem wniosku będzie 
wspólne użytkowanie maszyn bądź 
urządzeń w ramach  restrukturyza-
cji produkcji mleczarskiej wspólnicy  
będą zobowiązani do jednakowej 
decyzji w sprawie rozwijania albo 
całkowitej rezygnacji z pozyskiwa-

nia mleka.
Kolejność rozpatrywania wnio-

sków będzie ustalana odrębnie dla 
poszczególnych województw w opar-
ciu o kryterium punktowe. Punk-
ty dla operacji w gospodarstwach 
mleczarskich będą przyznawane 
proporcjonalnie do wielkości indy-
widualnej kwoty mleka, zależnie 
czy wnioskodawca zamierza rozwi-
jać produkcję mleka, czy też zrezy-
gnować z jego wytwarzania. Osoby 
wspólnie wnioskujące uzyskają do-
datkowe punkty, przy czym- w ich 
przypadku odniesieniem będzie 
średnia arytmetyczna w wysokości 
kwot indywidualnych.

Kolejność przyznawania pomocy 
dla pozostałych wnioskodawców 
ubiegających się o dofinansowanie 

Punkty dla operacji:

Wielkość kwoty mleka 
w tyś kg w dniu

składania wniosku

Rozwijanie 
produkcji

mleka 

Rezygnacja 
z produkcji 

mleka 

Wspólne
wnioskowanie 

20.000-99.999 od 0 do 4 od 5 do 9 5

100.000-150.000 od 9 do 10 od 5 do 4 3

150.000-200.000 od 10 do 9 od 5 do 4 3

200.000-400.000 od 9 do 5 od 4 do 0 1

Pow. 400.000 5 0 0

operacji niezwiązanych z restruktu-
ryzacją produkcji mleka będzie za-
leżeć od liczby punktów uzyskanych  
za wielkość ekonomiczną gospo-
darstwa. 
Dodatkowe informacje można 

uzyskać na stronie internetowej 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Minikowie www.kpodr.pl lub u 
pracownika ODR pod nr tel. 507 
92 80 92 lub 56 675 22 -60

Agnieszka Dąbrowska - Janiaczyk
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Wójt Gminy Obrowo
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwiet-

nia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

OGŁASZA:
OTWARTY KONKURS OFERT 

na wykonanie zadania publicznego związanego 
z realizacją zadań gminy w 2011 roku w zakresie:

„Wspierania rozwoju emocjonalnego i społecznego 
w alternatywnych formach edukacji przedszkolnej 

dla dzieci w wieku przedszkolnym  
z terenu gminy Obrowo”

Pełny tekst ogłoszenia konkursowego, zawierającego:
- rodzaj i formę realizacji zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 

w roku 2011,
- zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania,
- termin i warunki realizacji zadania,
- termin i warunki składania ofert,
- termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert,
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo: www.obro-

wo.pl (w dziale Przetargi zakładka Konkursy Otwarte), w Biuletynie Infor-
macji Publicznej www.bip.obrowo.pl.  

W konkursie mogą wziąć udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) prowadzące 
działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Druk oferty oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania pu-
blicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełny 
teksty ogłoszenia konkursowego można pobrać z w/w stron interneto-
wych lub otrzymać w Urzędzie Gminy Obrowo pokój nr 3, tel. 056 678 
60 22 wew. 153.

Ofertę na realizację zadania publicznego należy składać w następują-
cym miejscu i terminie:
Urząd Gminy Obrowo, Sekretariat (pokój nr 1), ul. Aleja Lipowa 27, 

87-126 Obrowo – do dnia 12 stycznia 2011 roku, do godz. 9:00.      

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gmi-
ny Obrowo.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od upływu terminu na 
składanie ofert.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT!

PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY 
zaprasza osoby uzależnione, współuzależnione 
i członków ich rodzin, a także osoby dotknięte 

przemocą w rodzinie

PUNKT INFORMACYJNO 
KONSULTACYJNY 

- miejscowość

Dni spotkań Godziny 
spotkań

Obrowo 
(świetlica wiejska)

w każdy piątek 
w miesiącu

9.00 – 17.00

Dobrzejewice 
(Samodzielny Publiczny 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej)

jeden raz w miesiącu – 
termin przyjazdu 
ustala terapeuta

15.00 – 18.00

Osiek n/Wisłą 
(w byłym Wiejskim 
Ośrodku Zdrowia)

jeden raz w miesiącu – 
termin przyjazdu 
ustala terapeuta

15.00 – 18.00

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu /56/ 647-70-65, 
/56/ 678-60-22 wew. 155 lub na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Obrowie www.obrowo.pl w zakładce zdrowie.

W punkcie  informacyjno – konsultacyjnym, który działa już 13 lat na 
terenie gminy Obrowo, przyjmuje Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależ-
nień – Pani Wiesława Tatera.

Na terenie gminy Obrowo od października 2002 roku, czyli już 8 lat, 
działa grupa AA „Wola”, która spotyka się co czwartek o godz. 18:00 w 
Świetlicy Wiejskiej w Obrowie na tzw. mitingach. 

Informujemy, że dnia 23.12.2010 roku o godz. 18:00 w Świetlicy Wiej-
skiej w Obrowie, odbędzie się otwarty miting grupy AA „Wola”, połączony 
z uroczystym spotkaniem opłatkowym. 

Projekt współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej w ramach  

Europejskiego Funduszu Społecznego

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
rozpoczyna nabór uczestników do projektu  

„NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA  
dla mieszkańców wsi Kujaw i Pomorza”

W ramach projektu:

1. doradcy ds. reorientacji zawodowej dojadą do uczestnika projektu 

2. pomogą podjąć decyzję o wyborze dodatkowego zawodu 

3. skierują na odpowiedni kurs lub szkolenie umożliwiające zdobycie 
wybranego zawodu i dodatkowej pracy

4. doradzą jak skorzystać z dofinansowania na rozpoczęcie działalno-
ści gospodarczej

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy być ubezpieczonym w KRUS  
i mieszkać na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  

w miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

Udział w projekcie jest bezpłatny! 
Opłacamy koszty szkolenia oraz ewentualnego noclegu i wyżywienia  

oferowanego przez organizatora.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia proszone są o kontakt z 
biurem projektu pod nr tel. 56/6110904 informacji udzielają: Elwira Za-
krzewska, Agnieszka Pocieżnicka, Tadeusz Sobczyk, Elżbieta Końca

Projekt „NOWY ZAWÓD - NOWA SZANSA dla rolników i mieszkańców 
wsi Kujaw i Pomorza”, jest współfinansowany z poddziałania 8.1.2 Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie www.kpodr.pl. 

Elwira Zakrzewska
Kierownik Projektu

Kształcenie daje możliwość znacznego zwiększenia szans na 
rynku pracy.
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Czas maluchów wype³nia zabawa i zajêcia edukacyjne

Co słychać w przedszkolu?
W Szkole Podstawowej w Łąży-

nie II od 1 września 2010 r. do 
punktu przedszkolnego uczęszcza 
49 dzieci.

Punkt przedszkolny składa sie z 
trzech oddziałów. Do pierwszego z 
nich uczęszczają dzieci 3 - letnie. 
Grupą opiekuje się  Monika Zamoj-
ska. Drugi oddział to dzieci 4 – let-
nie, będące pod opieką pani Anny 
Jesiołkowskiej. Ostatnią grupę sta-
nowią dzieci 5 i 6 - letnie, które ba-
wią się i uczą pod czujnym okiem 
pani Cecylii Michalskiej.

Zajęcia w punkcie przedszkolnym 
odbywają się 5 razy w tygodniu po 
5 godzin dziennie, w godzinach od 
7:45-12:45. Dzieci poznają otacza-
jący świat, nabywają samodziel-
ności w jedzeniu , ubieraniu się i 
sprzątaniu zabawek.  Uczą się tak-
że funkcjonowania w grupie, ko-
munikowania się z rówieśnikami, 
wspólnych  zabaw oraz wykonywa-

nia powierzonych im zadań.
 U nas panuje ciepła, domowa 

atmosfera, co sprawia, że dzieci 
szybko adaptują się do nowych dla 
siebie warunków i z przyjemnością 
chodzą na zajęcia. Dzięki temu, iż 
dzieci podzielone są na grupy wie-
kowe panie nauczycielki doskonale 
znają „swoje dzieci”, co pozwala im 
rozwijać potencjał wychowanków i 
doskonalić ich talenty. W podejmo-
wanych działaniach wychowawcy 
wszechstronnie stymulują wszyst-
kie sfery osobowości dzieci, dbając 
o ich harmonijny rozwój. 

W przedszkolu proponowane są 
także zajęcia dodatkowe: język an-
gielski i religia w grupie starszej 
oraz język angielski i rytmika w gru-
pie młodszej.

Dodatkowo nauczyciele wspiera-
ją także rodziców w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych oraz 
organizują w razie potrzeb różne 

formy pomocy psychologiczno- pe-
dagogicznej. 

Po zajęciach edukacyjnych wszyst-
kie dzieci mogą przebywać w świe-

tlicy, gdzie zajęcia SA dostosowane 
do wieku i zainteresowań dzieci.

Monika Zamojska
wych. grupy przedszkolnej

W ¿yciu maluchów z niezwyk³ego Ma³ego Przedszkola, dzieje siê tyle samo, co w ¿yciu doros³ych!

Rodzice chętnie pomagają 
rodzice przedszkolaków. Dbają o 
przedszkola nie szczędząc pracy, 
czasu i pomysłowości. Zatroskani 
o rozwój swoich pociech skutecznie 
wpływają na estetykę i funkcjonal-
ność pomieszczeń do zabawy, na-
uki i rekreacji. Ofiarnie włączają się 
w prace związane z adaptacją po-
mieszczeń, remonty i drobne na-
prawy. 

Zajęcia dla dzieci organizowane 
są we wszystkie dni tygodnia po 9 
godzin dziennie w Obrowie i 10 go-
dzin dziennie w Skrzypkowie. W obu 
przedszkolach od godz. 7.00 zaję-

Wspieranie edukacji artystycz-
nej i sportowej w alternatywnych 
formach edukacji przedszkolnej 
dla dzieci z terenu gminy Obrowo 
to projekt realizowany przez Sto-
warzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 
Skrzypkowo od 1 lipca do 31 grud-
nia 2010r. w Małym Przedszkolu 
w Obrowie i w Małym Przedszkolu 
w Skrzypkowie. 

Zadanie to współfinansowane 
jest ze środków Gminy Obrowo. W 
bilansie kosztów utrzymania tej for-
my edukacji najmłodszych znacz-
ny udział finansowy mają sami 

cia z dziećmi prowadzą cztery na-
uczycielki, które są wychowawcami 
4 grup różnowiekowych liczących 
średnio po 15 osób. 

W sprawowaniu opieki nad dzieć-
mi, w czynnościach samoobsługo-
wych i tworzeniu radosnej atmosfery 
pomagają panie opiekunki, które 
przygotowują posiłki, dbają też o 
to, by w przedszkolach było czysto 
i przyjemnie. 

Dzieci uczestniczą w różnorod-
nych zajęciach muzycznych, pla-
stycznych, sportowych, teatralnych, 
kulinarnych. Mają okazję do pozna-

wania otoczenia w różnorodnych 
formach aktywności i przy zasto-
sowaniu atrakcyjnych materiałów 
dydaktycznych. W edukację dzieci 
włączeni są też rodzice, którzy po-
siadając różnorodne umiejętności 
zdobyte w procesie własnej eduka-
cji oraz w wyniku doświadczenia, z 
powodzeniem realizują ciekawe po-
mysły edukacyjne, np.: koncerty 
muzyczne, wspólne majsterkowa-
nie, lepienie, „szycie”, projektowa-
nie kolekcji bajkowych ubrań dla 
lalek, układy taneczne i sportowe. 
Realizacja tego zadania pobudziła 
w znaczny sposób zdolności arty-
styczne dzieci i zainteresowanie ro-
dziców taką formą dawania siebie, 
swego czasu i pomocy dzieciom w 
poznawaniu otaczającego świata. 
Dzięki ofiarności księży w każdym 
przedszkolu odbywa się cotygodnio-
wa katecheza.

Rosnące z roku na rok zaintere-
sowanie edukacją dzieci w wieku 
przedszkolnym na wsi wzrasta, więc 
każda pomoc jest na wagę złota.

Społeczności przedszkolne kieru-
ją słowa podziękowania do wszyst-
kich sponsorów i przyjaciół naszych 
małych przedszkoli, na których po-
moc mogliśmy liczyć - za życzliwość, 
ofiarność i wszelkie dobro.

mgr Henryka Sajnóg  
koordynator projektu  

Wspieranie edukacji artystycznej i 
sportowej w alternatywnych  

formach edukacji przedszkolnej  
dla dzieci z terenu gminy Obrowo
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Znany autor w gminnej bibliotece, czyli: 

Krak i MAŁa mYSZ
Gminna Biblioteka w Dobrzejewi-

cach gościła w listopadzie znane-
go w całym kraju autora bajek dla 
dzieci, Wiesława Drabika. Spotka-
nie z czytelnikami odbyło się w Fi-
lii Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Łążynie. 

Wiesław Drabik jest autorem 
ponad stu książeczek dla dzieci 
ukazujących się od 1995 r. w wy-
dawnictwach: Skrzat, Siedmioróg, 
Debit, Wilga i Pascal. Są to peł-
ne humoru, wierszowane bajecz-
ki chętnie czytane i oglądane przez 
najmłodszych, ale i rodzice czyta-
jący je swoim pociechom nie będą 
się nudzić... Przyczyniły się do tego 
wspaniałe ilustracje Marka Szala, 
Doroty Szoblik i Andrzeja Kłapyty.

Najbardziej znane książeczki to: 
„Bajka o Smoku i Kraku i o tym jak 
powstał Kraków”, „Awantura na po-
dwórku”, „Łakomczucha”, „Kocie 
łakocie”, „MAŁa mYSZ skacze czy-
li myszomania”. Niektóre z ksią-
żek były prezentowane w programie 

telewizyjnym pt. „Książki z gór-
nej półki”, pokazano je również na 
Międzynarodowych Targach Książ-
ki w Bolonii w 2003 roku. Dużym 
powodzeniem wśród dzieci cieszy 
się seria Zostań Mistrzem opisują-
ca drogę do medali naszych najlep-
szych sportowców (występujących 
pod postaciami zwierzątek).

Na spotkaniu z uczniami z klas I-III 
ze SP z Łążyna i SP z Brzozówki au-
tor czytał wybrane fragmenty swoich 
książek i z humorem opowiada-
ła o swojej twórczości. Wspólnie z 
dziećmi bawił się w odgadywanie ry-
mów i zagadek. Każdą prawidłową 
odpowiedź nagradzał drobnym upo-
minkiem. Dzieci dowiedziały się jak 
powstaje książka, jaka jest jej dro-
ga od napisania do wydrukowania 
oraz podpowiadały pisarzowi jakie 
powinny być dalsze losy bohate-
rów jego książek. Na zakończenie 
spotkania każdy mógł kupić książ-
kę Wiesława Drabika, z autografem 
autora. 

Ile jedzą renifery? 
W jaki sposób Mikołaj zdąży podczas jednej nocy roznieść tyle prezen-

tów? Gdzie parkuje swój zaprzęg? Dlaczego nigdy nikt go nie widzi gdy 
zostawia prezenty? 

Na te i inne pytania dzieci znalazły odpowiedź podczas spotkania 
z Św. Mikołajem w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dobrzejewicach.

Œwiatowy Dzieñ Pluszowego Misia równie¿ u nas

Czytają też maluchy
Jak co roku obchody „Światowe-

go Dnia Pluszowego Misia” cie-
szyły się dużym zainteresowaniem 
wśród młodszych i starszych czy-
telników. 

Dzieci chętnie przynosiły do bi-
blioteki swe pluszowe maskotki 
oraz prace plastyczne przedstawia-
jące misiowych ulubieńców. Naj-
większym wyzwaniem dla młodych 
czytelników był konkurs z wiedzy o 
misiach, jednak dzięki swej docie-
kliwości i pomocy ze strony rodzi-
ców, wszystkie dzieci wykazały się 
doskonałą znajomością literackich 
i filmowych misiaków, nawet tych 
nieco zapomnianych.

Wyniki Konkursów:
„Mój Pluszowy Przyjaciel”
Największą sympatię zdobyły mi-

sie należące do: Zuzi Mytlewskiej, 

Natalki Słupczewskiej, Sandry Ha-
rabin, Klaudii Maćkiewicz, Karolin-
ki Podlaszewskiej oraz Kasi Durmo-
wicz

Wyróżniono również misia należą-
cego do: Paulinki Kalinowskiej
„Wiem wszystko o misiach” – 

konkurs z wiedzy o misiach
Największą wiedzą o misiach wy-

kazały się: Basia Ćwiklińska, Marta 
Doroch oraz Weronika Nocny
„Misie lubią dzieci, dzieci lubią 

misie”- konkurs plastyczny
Zwyciężyły prace: Faustynki Cy-

mer, Mateusza Leśniewskiego, Na-
talki Nocny, Maksia Mytlewskiego

Wyróżniono prace: Kacpra Ru-
mińskiego, Ewelinki Malanowskiej, 
Nikoli Podlaszewskiej, Kuby Wit-
kowskiego, Natalki Łukowskiej, 
Klaudii Łazińskiej
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Nasza ziemia 
bez tajemnic

Uczennice klasy VI b Zespo-
łu Szkół im. Jana Pawła II w Obro-
wie: Karolina Kończalska, Ewelina 
Wierzbowska i Katarzyna Kawczyń-
ska wygrały tegoroczną edycję Re-
gionalnego Konkursu o Ziemi 
Dobrzyńskiej. Dodatkowo Karolina 
Kończalska zajęła I miejsce i wygra-
ła konkurs w kategorii indywidual-
nej. 

Był on organizowany przez Stowa-
rzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i 
brało w nim udział 31 uczniów z 13 
szkół z regionu. Finał drużynowy od-
był się 09.12.2010 r. w Szkole Pod-

stawowej im. Gustawa Zielińskiego 
w Skępem. Rywalizowały tam naj-
lepsze drużyny wyłonione w elimi-
nacjach 09.11.2010 r. w Lipnie. 
Celem konkursu było upowszech-
nianie wiedzy o regionie wśród mło-
dzieży szkolnej, a tematyka pytań 
konkursowych obejmowała historię 
regionu, zabytki, słynne postacie, 
herby miejscowości i rodów do-
brzyńskich, środowisko geograficz-
no-przyrodnicze i wiedzę o kulturze. 
Uczennice przygotowywał nauczy-
ciel historii obrowskiej szkoły, Ma-
ciej Bandrowski.


