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Plony rolników na boisku w G³ogowie.

Dożynki Gminne – Głogowo 2010 r.
5 września 2010 roku na nowo 

otwartym obiekcie sportowym w 
Głogowie, odbyły się uroczyste ob-
chody gminnego Święta Plonów. 
Dożynkowe uroczystości zakoń-
czenia zbiorów są nie tylko naj-
piękniejszą z tradycji polskiej wsi, 
ale przede wszystkim symbolicz-
nym zwieńczeniem rolniczego tru-
du. 

Święto Plonów to niepowtarzal-
na okazaja aby podsumować czas 
ciężkiej pracy rolników. Ich cało-
roczna zaradność i sumienność 
wpływa na rozwój każdej miejsco-
wości naszej gminy. 

Tegoroczne Święto Plonów rozpo-
częło się o godzinie 11.30 od przej-
ścia korowodu dożynkowego na 
teren boiska w Głogowie. Przemarsz 
uczestników prowadzili Starostowie 
dożynek Barbara Sławkowska i Ro-
man Lemański. 

Barbara i Stanisław Sławkowscy 
wraz z trójką dzieci posiadają w Do-
brzejewicach gospodarstwo rolne 
o powierzchni 24 ha. Zajmują się 
hodowlą bydła i trzody chlewnej. 
Natomiast Roman i Krystyna Le-
mańscy wraz z trójką dzieci posia-
dają w Łążynku gospodarstwo rolne 
o powierzchni 30 ha. Zajmują się 
głównie uprawą roślin i hodowlą 
trzody chlewnej.

Po przejściu korowodu dożyn-
kowego rozpoczęła się uroczysta 
Msza Święta celebrowana przez ks. 
prałata Janusza Gręźlikowskiego, 
ks. kan. Andrzeja Pogorzelskiego i 
ks. kan. Kazimierza Kwiatkowskie-
go, obecni byli też księża z sąsied-
nich parafii jak i zaproszeni goście. 
W liturgii uczestniczyli również radni 
gminni i powiatowi, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół. 

Porządku i bezpieczeństwa wszyst-
kich przybyłych strzegli policjanci i 
strażacy z Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Obrowo. Po 
uroczystej homilii głos zabrali wójt 

gminy Andrzej Wieczyński i prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 
Michalski, a następnie Starosta 
Powiatu Toruńskiego Mirosław Gra-
czyk oraz dyrektor Kujawsko-Pomor-
skiego Oddziału ARIMR w Toruniu 
Andrzej Gross.

Podczas uroczystości Święta Plo-
nów wójt Andrzej Wieczyński złożył 
na ręce sołtysów, podziękowania 
dla wszystkich rolników za ich trud 
i mozół ciężkiej pracy na roli, a tak-
że za przygotowanie wieńców i chle-
bów na uroczystość dożynkową. 
Starostowie Dożynek, jako przed-
stawiciele rolników, w ramach 
wdzięczności za przygotowaną uro-
czystość wręczyli wójtowi Andrzejo-
wi Wieczyńskiemu podziękowania i 
kwiaty. Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z Dobrzejewic zagrała sto lat.

Miłym akcentem dożynkowych 

obchodów było niecodzienne spo-
tkanie z kolarzami: Bartoszem Wy-
lamowskim, złotym medalistą w 
dyscyplinie kolarstwa szosowego 
– start wspólny i Piotrem Chmie-
lewskim – srebrnym medalistą 
w dyscyplinie kolarstwo torowe – 
3000 m drużynowo. Sportowcy za 
dotychczasowe osiągnięcia otrzy-
mali z rąk wójta uroczyste podzię-
kowania i atrakcyjne upominki.

Kolejnym etapem uroczysto-
ści były występy dzieci i młodzie-
ży ze szkół z terenu gminy Obrowo. 
Gwiazdą tegorocznej zabawy był 
Zespół Don Wasyl i Gwiazdy Cy-
gańskie oraz Iwan Komarenko. Na 
scenie zaprezentowali się także 
artyści z gminy Obrowo: Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Dobrzeje-
wic, Teatr im. Julii Procherowej ze 
Skrzypkowa, Zespół Pieśni Ludowej 

„Kawęczynianki” oraz Osiecka Ka-
pela Ludowa im. Braci Kamińskich. 
Gościnnie wystąpił także Chór „Do-
lina Drwęcy” z Lubicza. 

Dla uczestników Święta Plonów 
zostały przewidziane liczne atrak-
cje. Nie zabrakło kiełbasek z gril-
la, grochówki, chleba ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym oraz pysznych 
ciast i jogurtów, a dla dzieci - wa-
ty cukrowej i cukierków. Najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy oblegali 
wesołe miasteczko, które zostało 
sprowadzone specjalnie na Dożyn-
ki.

Wójt gminy Andrzej Wieczyński 
serdecznie dziękuje sponsorom 
tegorocznych Dożynek, a także 
wszystkim osobom, które złożyły 
datki na pomoc poszkodowanym w 
tegorocznej powodzi.
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Uroczystoœci w Zespole Szkó³ w Brzozówce

Nowa sala, nowe imię
1 września 2010 roku Szkoła 

Podstawowa w Brzozówce uro-
czyście otrzymała imię Janusza 
Korczaka. Dzień ten otworzył 
nową kartę w 65-letniej histo-
rii szkoły. Uczniowie otrzymali 
sztandar szkoły, symbol, któ-
ry jednoczy uczniów, nauczy-
cieli, pracowników i rodziców. 
Otwarto nową część szkoły – 
pięć sal lekcyjnych i salę gim-
nastyczną z zapleczem. To 
największa radość społeczno-
ści szkolnej.

Gospodarzami uroczystości, które 
odbyły się w szkole byli: wójt gmi-
ny Obrowo Andrzej Wieczyński, dy-
rektor Zespołu Szkół w Brzozówce 
Anna Koźlikowska, Rada Rodziców 
i uczniowie. W spotkaniu udział 
wzięli: Jego Ekscelencja Ksiądz 
Biskup Stanisław Gębicki, kujaw-
sko-pomorski wicekurator oświaty 
Anna Łukaszewska, starszy wizyta-
tor Maria Kreft, Starosta Powiatu 
Toruńskiego Mirosław Graczyk, rad-
ni powiatowi i gminni, pracownicy 
Urzędu Gminy Obrowo, księża, dy-
rektorzy i wicedyrektorzy szkół gmi-
ny Obrowo, byli dyrektorzy Szkoły 
Podstawowej w Brzozówce, przed-
stawiciele firmy BUDEX, sponsorzy 
i przyjaciele szkoły. 

Ksiądz Biskup poświęcił nową 
część szkoły, krzyże i sztandar. Ro-
dzice przekazali uroczyście sztandar 
Społeczności Szkolnej, a uczniowie 
złożyli ślubowanie. Padło wiele słów 
podziękowań i życzeń dla tych, dzię-
ki którym szkoła została rozbudowa-
na, świetnie funkcjonuje realizując 

pragnienia uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. Program artystyczny poka-
zał historię szkoły, postać patrona 
Janusza Korczaka i dziecięce talen-
ty - wystąpili uczniowie i absolwen-
ci szkoły. 

Szkoła Podstawowa w Brzozów-
ce wraz z Przedszkolem Samorzą-
dowym tworzy od 2008 roku Zespół 
Szkół. Liczba dzieci rośnie z każ-
dym rokiem - wiąże się to z rozbudo-
wą osiedli w Brzozówce, Głogowie 
i Szembekowie. Dziś do szkoły 
uczęszcza 200 uczniów. Szkoła 

jest bezpieczna i przyjazna. Oferu-
je zajęcia wspierające rozwój, ta-
kie jak: gimnastyka korekcyjna, 
zajęcia korekcyjno-kompensacyj-
ne, terapia logopedyczna, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze, rewali-
dacja. Zachęca do rozwijania uzdol-
nień, talentów, zainteresowań. W 
szkole działa: chór, Uczniowski 
Klub Sportowy, Caritas, Pierwsza 
Pomoc Przedmedyczna, liczne koła 
zainteresowań. Uczniowie od wielu 
lat osiągają sukcesy w konkursach 
międzyszkolnych i ogólnopolskich, 

chętnie uczestniczą w akcjach spo-
łecznych, programach edukacyj-
nych, przeglądach artystycznych. 
Są wśród nich laureaci konkursów 
przedmiotowych a szóstoklasiści 
osiągnęli wynik sprawdzianu wyż-
szy niż średni wynik gminny, powia-
towy i wojewódzki.

Szkoła ma wielu przyjaciół, dzię-
ki którym takich dni jak 1 września 
2010, jest dużo więcej w kalenda-
rzu szkolnym.

Renata Kwiatkowska

Rycerskie spotkanie z m³odzie¿¹  w Brzozówce

Jak rycerze o 
białogłowy walczyli
1 września 2010 roku dzie-

ci i młodzież z terenu Gminy 
Obrowo mogły po raz kolejny 
uczestniczyć  w warsztatach 
z rzemiosła średniowiecznego 
oraz poznawać zwyczaje rycer-
skie, podczas gier i zabaw ple-
bejskich. 

Plac przed Zespołem Szkół w 
Brzozówce stał się, tym razem, na 
jeden dzień - osadą rycerską z wy-
stawą średniowiecznych rekwizy-
tów i tradycyjnych strojów naszych 
przodków, które fascynowały nie tyl-
ko uczniowskie grono. Dzieci i mło-
dzież z wszystkich szkół z terenu 
gminy Obrowo, miały okazję uczest-
niczyć także w przeciąganiu liny, czy 

też w biegach w workach, a także 
doskonalili swoje umiejętności w 
strzelaniu z łuku oraz wyplatania 
koszy wiklinowych. Z wielkim po-
wodzeniem uczestnicy warsztatów 
sporządzali także ozdoby z meta-
lu i nie tylko. Przedsięwzięcie cie-
szyło się dużym zainteresowaniem 
mieszkańców jak i przyjezdnych go-
ści, których owe spotkanie z prze-
szłością bardzo urzekło. 

Organizatorzy warsztatów, czyli 
Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich 
przy współudziale Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego, 
gminy Obrowo oraz Sołectwa Wsi 
Brzozówka zapowiadają kolejne 
spotkania tego typu w przyszłości.    

Szkoła w Brzozówce dzięki gminnym inwestycjom pod względem wyposażenia nie ustępuje 
szkołom miejskim

Cztery księżyce Jowisza na obrowskim niebie

W dniu 24.09.2010 r. o godz. 21 na boisku szkolnym przed Zespołem 
Szkół w Obrowie odbyło się spotkanie szkolnego koła astronomicznego i je-
go przyjaciół. Młodzież licznie stawiła się na spotkanie, na którym odbył się 
pokaz nieba szkolnym teleskopem Synta Sky-Watcher 150/750. Główną 
atrakcję spotkania stanowił Księżyc w pełni oraz Jowisz. Uczniowie z dużym 
zainteresowaniem obserwowali ciała niebieskie, o których przed pokazem 
opowiedział opiekun koła: Paweł Adamski. Na spotkaniu obecny był również 
Maciej Bandrowski, który przedstawił mitologiczną nazwę pochodzenia pla-
nety Jowisz. Specjalnym gościem spotkania był astromiłośnik Jakub Ban-
drowski, który zajmował się obsługą techniczną teleskopu i opowiedział kilka 
ciekawostek astronomicznych. 
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GOPS w Obrowie realizuje unijny projekt aktywizuj¹cy osoby zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym

Wzrastająca samoocena
GOPS w Obrowie wraz z Lide-

rem Projektu – GOPS w Lubi-
czu i Partnerem Projektu GOPS 
w Czernikowie, realizują na 
rzecz Klubu Integracji Społecz-
nej „Nad Drwęcą” w ramach 
POKL współfinansowanego ze 
środków EFS, Działanie 7.1  - 
7.2.1 Aktywizacja zawodowa 
i społeczna osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.

EFS daje możliwość podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych osobom 
pracującym, pomaga bezrobotnym 
w znalezieniu pracy i podniesie-
niu ich kwalifikacji, a także prze-
ciwdziała dyskryminacji zawodowej 
kobiet. Pomaga w pełni wykorzy-
stać potencjał społeczny naszego 
kraju poprzez wzrost zatrudnienia, 
podnoszenia poziomu wykształce-
nia społeczeństwa, oraz podejmuje 
działania na rzecz ograniczenia zja-
wiska wykluczenia społecznego.

Na podstawie zawartej umowy i 
przyjętego harmonogramu KIS  pra-
cownicy socjalni dokonali rekrutacji 
naszych mieszkańców, głównie nie-
zatrudnionych, kwalifikujących się 
do pomocy społecznej, szczególnie 
w wieku 45+. Do projektu zakwa-
lifikowano 4 kobiety spełniające 
określone wymagania. Uczestnicy 
projektu mieli zapewnione: warsz-
taty z zakresu treningu interperso-
nalnego i aktywnego poruszania się 
na rynku pracy, poradnictwo praw-

ne, psychologiczne, zajęcia kompu-
terowe i szkolenia zawodowe. Klub 
zapewniał też możliwość korzysta-
nia z banku pracownika, opiekę 
nad dziećmi podczas zajęć oraz al-
ternatywne formy spędzania czasu. 
Wszyscy otrzymali materiały szkole-
niowe oraz poczęstunek.

Z terenu gminy Obrowo w pierw-
szej edycji wzięły udział 3 osoby, z 
którymi zawarto kontrakty socjalne. 
Dzięki realizacji Projektu kobiety 
podniosły swoje kwalifikacje zawo-
dowe, wzmocniły się ich kompeten-

cje, wzrósł też poziom samooce-
ny i wiary we własne siły,  umoc-
niła się też  pozycja we własnych 
rodzinach.

Zakończenie I części realizowane-
go Projektu dla wszystkich benefi-
cjentów,  odbyło się podczas sesji 
wyjazdowej zorganizowanej przez 
Lidera Projektu, tj. GOPS Lubicz, 
do Solca Kujawskiego. Uczestnicy 
mieli okazję nie tylko zwiedzić Park 
Jurajski, ale też podzielić się wła-
snymi wrażeniami i wspomnienia-
mi. Miłym akcentem było wręczenie 

zaświadczeń i dokumentów potwier-
dzających udział w Projekcie.

Z posiadanych w naszym GOPS 
informacji wynika, że twardym re-
zultatem Projektu  jest fakt, że oso-
by, które brały udział w szkoleniach 
i nabyły nowe umiejętności podjęły 
już czasowe zatrudnienie.

Od sierpnia br. trwa II edycja Pro-
jektu, gdzie zgodnie z założeniami 
uczestniczy w zajęciach Klubu Inte-
gracji Społecznej jedna mieszkanka 
naszej gminy.

Jolanta Hajdas

Aktywizacja to najlepsza pomoc
Zakończyła się I edycja projek-

tu systemowego pn. „Bezrobocie 
– To Nie  Dla  Nas”, który realizo-
wał Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie od ubiegłego 
roku. Uroczyste zakończenie mia-
ło miejsce w CISTOR w Toruniu 
prowadzonym przy Stowarzyszeniu 
Partnerstwo Społeczne. 

W okresie od 17 maja 2010 r. do 
16 sierpnia 2010 r. w szkoleniach 
zawodowych z terenu Gminy Obro-
wo wzięło udział 15 osób w nastę-
pujących grupach: gastronomicznej 
- 7 kobiet, budowlanej (brukarz) – 5 

mężczyzn, kosmetycznej – 3 kobie-
ty. Wszyscy uczestnicy pomyślnie 
ukończyli cały etap szkolenia. 

Ponadto od 6 sierpnia  2010 r. 
trwa II edycja projektu w ramach 
zajęć w Klubie Integracji Społecz-
nej (KIS) dla 8 rodziców z terenu 
Gminy Obrowo, mających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze poprzez 
skierowanie do CISTOR przy Sto-
warzyszeniu Partnerstwo Społecz-
ne w Toruniu. Uczestnicy podczas 
zajęć biorą udział w warsztatach in-
tegracyjno-motywacyjnych, Szkole 
Rodzica, poradnictwie rodzinnym i 

prawnym. Należy też podkreślić, że 
uczestnicy projektu biorą też czynny 
udział w warsztatach umiejętności 
społecznych. W ramach uczest-
nictwa w KIS zaplanowane zostały 
działania o charakterze środowi-
skowym, tj. wyjazd 8 rodziców wraz 
z dziećmi oraz Piknik Rodzinny. W 
dniu 31 sierpnia 2010 r. w ramach 
zaplanowanych działań o charakte-
rze środowiskowym, został zorgani-
zowany wyjazd dla 8 rodziców wraz 
z dziećmi do Gospodarstwa Agrotu-
rystycznego w Brzozie Toruńskiej. 
Podczas wyjazdu uczestnicy wzięli 

udział w następujących atrakcjach: 
jeździe na rowerach, pieczeniu kieł-
basek przy ognisku, skakaniu na 
trampolinie, przejażdżkach zaprzę-
giem konnym, pływaniu łódkami 
wraz z wędkowaniem na stawie, 
strzelaniu na strzelnicy, korzystaniu 
ze zjeżdżalni dmuchanej, a także w 
grze na konsolach „play station”. 
Dzieci wraz z rodzicami bawili się 
doskonale korzystając w pełni ze 
wszystkich atrakcji. Przeżycie to na 
długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich uczestników.  

Jolanta Hajdas
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Podsumowanie dwóch kadencji wójta Andrzeja Wieczyñskiego 

Oświata i infrastruktura sportowa 
Władze gminy Obrowo sys-

tematycznie dbają o poprawę 
jakości życia  mieszkańców. 
W tym celu inwestują w roz-
budowę gminnych obiektów 
oświatowych i sportowych na 
terenie gminy. Zadania te sta-
nowią priorytetowe działania, 
które jak – podkreśla Wójt 
Gminy Andrzej Wieczyński - za-
owocują w przyszłości dobrym 
wykształceniem wielu pokoleń  
młodych ludzi.

W gminie Obrowo działa pięć szkół 
podstawowych w miejscowościach: 
Osiek n/Wisłą, Obrowo, Dobrzeje-
wice, Łążyn II i Brzozówka oraz dwa 
gimnazja: w Obrowie i Dobrzejewi-
cach, a także jedno liceum w Do-
brzejewicach. Obiekty oświatowe 
w postaci budynków i sal sporto-
wych, a także boisk sportowych by-
ły w okresie ostatnich siedmiu lat 
kosztochłonnymi inwestycjami, po-
chłaniającymi milionowe środki fi-
nansowe, pochodzące głównie z 
budżetu gminy Obrowo.

W 2003 roku, zakończono budo-
wę budynku Gimnazjum wraz z sa-
lą gimnastyczną w Dobrzejewicach, 
za łączny koszt 5 mln zł. Ważną in-
westycją dla Dobrzejewic, zrealizo-
waną przez władze gminy Obrowo w 
związku z unowocześnieniem i roz-
budową bazy sportowej samorządu, 
była w 2009 roku budowa wielo-
funkcyjnego  kompleksu sporto-
wego – „Moje boisko Orlik 2012”. 

Gmina na ten cel otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 618 tyś. 
zł pochodzące ze środków Minister-
stwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. Łącz-
ny koszt inwestycji wyniósł niespeł-
na 1 mln zł. 

W latach 2003-2004 dokonano 
zmiany dachu i ocieplono ściany 
budynku, a także wykonano elewa-
cję i wymieniono stolarkę okienną 
w SP w Brzozówce. Przeprowadzo-
na inwestycja kosztowała wówczas 
władze gminne  ponad 300 tyś. zł. 
Natomiast w latach 2007-2010 
przygotowano dokumentację i prze-
prowadzono rozbudowę powyższej 
szkoły o salę gimnastyczną i przed-
szkole. Rozbudowa szkoły spowo-
dowana była zwiększającą się na 
terenie Brzozówki i Głogowa licz-
bą mieszkańców osiedlających 
się w nowobudowanych domach 
jednorodzinnych. Większa liczba 
uczniów spowodowała, że szkoła 
musiała wprowadzić dwuzmiano-
wy system nauczania. Na budowę 
sali sportowej gmina otrzymała do-
finansowanie ze środków Urzę-
du Marszałkowskiego w Toruniu w 
wysokości 388 tyś. zł, natomiast 
łączny koszt inwestycji wyniósł nie-
bagatelną kwotę ponad 4,8  mln 
zł. 

W latach 2005-2007 dokonano 
rozbudowy i nadbudowy budynku 
Zespołu Szkół w Obrowie, za łączną 
kwotę 3,2 mln zł, z czego ponad 643 

tyś. zł pochodziło ze środków  Urzę-
du Marszałkowskiego oraz 400 tyś. 
zł otrzymano z Funduszu Wsparcia 
Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego, pozostała kwota stanowi-
ła środki budżetu gminy. W latach 
2008-2009 władze gminy realizo-
wały budowę stołówki z zapleczem 
kuchennym w powyższym Zespo-
le Szkół, która była kompleksowym 
uzupełnieniem rozbudowach szko-
ły w Obrowie. Inwestycję w całości 
sfinansowano ze środków budżetu 
gminy Obrowo, a jej koszt wyniósł 
ponad 1,3 mln zł. Dzięki przepro-
wadzonym pracom obiekt posiada 
nowocześnie wyposażoną kuchnię 
z pełnym zapleczem, dużą stołów-
kę na 80 miejsc, a także świetlicę 
szkolną i w pełni umeblowanych 6 
sal lekcyjnych. Obecnie trwają pra-
ce przy budowie kompleksu boisk 
sportowych w miejscowości Ob-
rowo- etap I. Zadanie realizowane 
jest w ramach działania  „Odnowa 
i rozwój wsi w latach 2007-2013” 
wdrażanego przez Lokalne Strate-
gie Rozwoju. Projekt obejmuje wy-
budowanie boiska do piłki nożnej i 
siatkowej, a także ogrodzenie i pił-
kochwyty. Koszt I etapu oszacowa-
ny został na kwotę 500 tyś. zł, a 
przyznana kwota dofinansowania 
stanowi kwotę 300 tyś. zł.

W latach 2005-2006 władze 
gminne dokonały rozbudowy szko-
ły i budowy sali sportowej w Osie-
ku nad Wisłą, za łączną kwotę 5 
mln zł, z czego 1,1 mln zł dofinan-

sowało Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej i Sportu. Ponadto w latach 
2008-2009 trwała  termomoderni-
zacja i remont budynku przedszkola 
w Osieku n/Wisłą wraz z adapta-
cją pomieszczeń poczty na sale dy-
daktyczne dla przedszkola,  łączny 
koszt inwestycji wyniósł ponad 300 
tyś. zł. 

W 2004 roku został także ocie-
plony i odnowiony budynek szkoły 
w Łążynie II, wymieniono także czę-
ściowo stolarkę okienną. Na powyż-
sze zadanie wydano ponad 88 tyś. 
zł. W kwietniu 2009 roku oddano 
do użytkowania plac zabaw dla naj-
młodszych na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Łążynie II. Plac ten 
został nazwany „Krainą Uśmiechu” 

i stanowi piękne miejsce uciech 
małych pociech, które mogą korzy-
stać nie tylko ze zjeżdżalni, huśta-
wek, ale także karuzeli, drabinek i 
ściany do wspinaczki.  

W 2010 roku władze gminne zre-
alizowały także I etap budowy sta-
dionu sportowego w miejscowości 
Głogowo. Celem tego etapu było 
wybudowanie pełnowymiarowego 
boiska do piłki nożnej o wymiarach 
105 m x 65 m z nawodnieniem i 
ogrodzeniem. Kolejnym realizowa-
nym etapem będzie budowa pozo-
stałych boisk do piłki siatkowej i 
koszykówki wraz z pomieszczenia-
mi sanitarno-szatniowymi, bieżnią 
i trybunami. Prace związane z re-
alizacją pierwszego etapu wyniosły 
ponad 600 tyś. zł. 

W³aœciwe sadzenie drzew i krzewów przy granicy dzia³ki

Nie zacieniać sąsiadów
Czytelnicy „Kuriera Obro-

wa” w ostatnich miesiącach 
kilkakrotnie pytali o warunki 
nasadzania drzew przy grani-
cy działki. Wątpliwości budzą 
przede wszystkim przepisy 
określające odległość jaką na-
leży zachować od sąsiada. 

Wyjaśniamy, że nie ma przepi-
sów określających odległość drzew 
czy krzewów od budynku. Na uwa-
gę zasługuje fakt związany z korzy-
staniem z przygranicznych pasów 
gruntu, regulowany przez przepi-
sy prawa sąsiedzkiego. Z art. 148-
-150 kodeksu cywilnego wynika, że 
przepisy uprawniają właściciela są-
siedniego gruntu do obcięcia zwie-
szających się gałęzi na terenie jego 
działki, a także przechodzących z 
sąsiedniej posesji korzeni (za wy-
znaczeniem właścicielowi terminu 
do ich usunięcia).

Najlepiej należałoby sadzić drze-

wa i krzewy w takiej odległości, aby 
rozrośnięte gałęzie nie wykracza-
ły poza teren działki. Jeśli drzewa 
będą po pewnym czasie zacieniać 
dom czy ogród sąsiada i będzie to 
ponad przeciętną miarę utrudniać 
korzystanie z działki sąsiedniej, jej 
właściciel może domagać się usu-
nięcia roślinności znajdujących 
się przy granicy jego działki. Zgod-
nie bowiem z art. 144 kodeksu cy-
wilnego, właściciel nieruchomości 
powinien przy jej użytkowaniu po-
wstrzymywać się od działań, któ-
re mogłyby ponad przeciętną miarę 
naruszać uprawnienia właścicieli 
sąsiednich posesji.

Kiedy granice działek wyznacza 
płot czy mur, nasadzenie nie po-
winno naruszać jego konstrukcji. 
Sąsiad może także żądać - w przy-
padku, gdyby w przyszłości takie 
drzewo groziło niebezpieczeństwem 
dla jego działki (groźba przewróce-
nia się, oderwania się gałęzi) - usu-

nięcia takiego zagrożenia. 
Jedyne przepisy dotyczące odle-

głości od granicy działki, w jakiej 
można sadzić drzewa, są zawarte 
w regulaminie rodzinnych ogrodów 
działkowych. Bywa, że polskie sądy 
czasem z niego korzystają rozpatru-
jąc sprawy sporne. 

Zgodnie z zapisami tego regulami-
nu, gatunki i odmiany drzew owoco-
wych słabo rosnących i karłowych 
należy sadzić w odległości co naj-
mniej 2 metrów od granicy działki. 
Czereśnia i orzech włoski nie mo-
gą być sadzone bliżej niż 5 metrów 
od granicy działki. Słabo rosnące 
odmiany drzew i krzew ozdobnych 
– trzeba sadzić co najmniej 2 me-
try od granicy działki. Możliwe jest 
sadzenie drzew ozdobnych 1 metr 
od granicy działki, jeżeli ich wyso-
kość nie przekroczy 2 metrów. Oka-
zale drzewa lepiej sadzić w dalszej 
odległości od granicy działki, np. 5 
metrów.

Sprostowanie
W nr 2 (10) 2010 

Kuriera Obrowa infor-
mowaliśmy o nowym 
sołtysie w Dobrzeje-
wicach, niepostrzeże-
nie wkradł się błąd. 

Pani Jolanta Sadow-
ska, mieszkanka Do-
brzejewic jest żoną 
i matką trójki dzie-
ci – tj. dwóch córek i 
syna, a nie jak pisa-
liśmy dwóch synów i 
córki. 

Za pomyłkę przepra-
szamy.
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Kanalizacja i wodociągi
Inwestycje w infrastrukturę 

gminy Obrowo w czasie trwa-
nia kadencji Andrzeja Wieczyń-
skiego osiągnęły niespotykany 
w innych gminach poziom. Nie 
ulega wątpliwości, że samo-
rząd ten jest w powiecie to-
ruńskim liderem pod względem 
prowadzonych działań inwesty-
cyjnych. Jedną z najbardziej 
kosztochłonnych gałęzi rozwo-
ju naszej gminy stały się zada-
nia wodno-kanalizacyjne.

Począwszy od 2003 roku do chwili 
obecnej, powstają kolejne nitki sie-
ci kanalizacyjnej. Zawały, Obrowo, 
Kawęczyn, Osiek n/Wisłą, a także 
kończące się prace kanalizacyjne 
w miejscowościach Głogowo i Brzo-
zówka to tereny, na których powsta-
ło 37,85 km sieci kanalizacyjnej za 
łączną kwotę ponad 11 mln zł. 

Dzięki pozyskaniu przez gmi-
nę środków unijnych, obecnie jest 
także kontynuowana budowa ka-
nalizacji w miejscowości Obrowo. 
Inwestycja obejmuje swym zakre-
sem tereny miejscowości Obrowo 
– Wschód  i Obrowo – Północ o 
łącznej długości 3,097 km. Prze-
widywany koszt realizacji zadania 
oszacowano na ponad 1 mln. zł. 
W planach  jest już realizacja kolej-

nych nitek sieci kanalizacji sanitar-
nej.

Na chwilę obecną Gmina Obrowo 
posiada łącznie 69,07 km sieci ka-
nalizacyjnej, czyli jest skanalizo-
wana w  30 %.

Budowa kanalizacji sanitarnej to 
inwestycje nie tylko poprawiające 
warunki bytowe mieszkańców gmi-
ny, ale także działania zmierzające 
do ochrony przyrody i środowiska 
człowieka. 

W tym też celu wybudowano 
łącznie 300 sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków, z czego w la-
tach 2005 - 2009 - na terenie ca-
łej gminy Obrowo powstało ich 
197. Łączny koszt inwestycji sta-
nowił kwotę ponad 1,2 mln zł, z 
czego środki własne gminy wynio-
sły ponad 774 tyś. zł, środki po-
chodzące z zaciągniętych pożyczek 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu - 466 tyś. zł,  a dotacje 
z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu - 25 tyś. zł. Zadania te 
zgodnie ze strategią gminy planuje 
się kontynuować, w miarę możliwo-
ści na terenie całej gminy, w kolej-
nych latach.

W ostatnich latach zostały także 
przeprowadzone prace związane z 
modernizacją i rozbudową oczysz-

czalni ścieków w Dobrzejewicach. 
Przeprowadzona inwestycja wynio-
sła ponad 1,6 mln zł, z czego środki 
własne stanowiły kwotę ponad 844 
tyś. zł, a pozostała część środków 
pochodziła ze środków unijnych SA-
PARD – ponad 633 tyś. zł i środków 
krajowych ponad 211 tyś. zł. 

Władze gminy Obrowo dbają tak-
że o poprawę jakości wody i do-
stęp do wody pitnej mieszkańców 
z kolejnych miejscowości tego sa-
morządu. W latach 2005-2006 roz-
budowano stację wodociągową w 
Dobrzejewicach. Na realizację in-
westycji przeznaczono kwotę po-
nad 993 tys. zł, z czego 200 tys. 
zł stanowiła dotacja z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu. Po-
nadto w kolejnych latach dokonano 
zakupu nowoczesnych pomp głębi-
nowych do studni uzdatniania wody 
w Dobrzejewicach, a także odnowio-
no elewację budynku i wymieniono 
instalację elektryczną. Łączne kosz-
ty inwestycji jakie poniosła gmina 
ze środków własnych to kwota po-
nad 70 tyś zł.

Kolejnym etapem poprawy infra-
struktury wodociągowej była tak-
że realizacja zadania związanego 
z przebudową gminnej stacji wodo-
ciągowej w Osieku n/Wisłą w latach 
2005-2007. Na ten cel poniesiono 

niebagatelną kwotę ponad 927 tyś. 
zł, gdzie 400 tyś. zł stanowiła dota-
cja uzyskana z PFOŚiGW, a 83 tys. 
zł z WFOŚiGW w Toruniu. Pozostała 
część kosztów w wysokości ponad 
444 tyś. zł pochodziła ze środków 
własnych gminy. 

W ciągu ostatnich siedmiu lat wy-
budowano sieć wodociągową w 
takich miejscowościach jak: Są-
sieczno, Łążyn II, Dzikowo, Dzikowo 
- Chrapy, Skrzypkowo, Głogowo ul. 
Krucza, czy też Brzozówka ul. Śliw-
kowa, na powierzchni 19,22 km za 
łączną kwotę ponad 827 tyś. zł. 

Obecnie trwają także prace przy 
budowie głównej magistrali wo-
dociągowej 225 w miejscowości 
Szembekowo – Łążynek - Dobrze-
jewice o długości 1.923 mb. Prze-
prowadzana inwestycja ma na celu 
odciążenie części Brzozówki oraz 
zasilenie nowopowstających dzia-
łek w Szembekowie. Przewidywany 
koszt inwestycji został oszacowa-
ny na kwotę 867,5 tyś. Gmina po-
zyskała na ten cel dofinansowanie 
ze środków unijnych, tak jak w przy-
padku budowy sieci wodociągowej 
w Sąsiecznie. 

Na chwilę obecną Gmina Obrowo 
posiada łącznie 196,75 km sieci 
wodociągowej, czyli jest zwodocią-
gowana w 78%.

Dwadzieścia lat samodzielności
Niezależny samorząd działa 

w Polsce od 20 lat. Jak wie-
le zmieniło się w ciągu tych lat 
widać dzięki inwestycjom, jak 
bardzo poprawiła się jakość 
naszego życia. Dzisiejsze ob-
licze gminy Obrowo to efekt 
pracy wszystkich wójtów, rad-
nych, sołtysów i wielu innych 
samorządowców. To także pra-
ca gminnych urzędników i nas, 
mieszkańców Małej Ojczyzny. 

Idea prawdziwej samorządności 
przyświeca dziś wielu mieszkań-
com gminy. Widać ją w szkole, w 
domu i w pracy w stowarzyszeniach 
i zwykłym wolontariacie, zaangażo-
waniu w życie społeczne. Dzisiejsza 
Gmina Obrowo to potencjał, pomy-
słowość i inicjatywa ludzi tu miesz-
kających. Samorząd został nam 
dany po kilkudziesięcioletnim okre-
sie rządów autorytarnych. Uczymy 
się go od dwudziestu lat. Jednak-
że nadal stanowi dla nas trudne do 
przecenienia dobrodziejstwo, i to w 
wielu wymiarach. Nie tylko zmienia 
ludzi i ich sposób myślenia o tym, 
co stanowi dobro wspólne. Uczy do-
brego gospodarowania, a także pra-
widłowego postrzegania potrzeb, 

racjonalnego wydawania środków 
publicznych. Samorządowa eduka-
cja jest szkołą demokracji, szkołą 
dochodzenia do założonych celów, 
szkołą budowania kompromisów, 
które są solą demokracji. Bez sa-
morządowej edukacji trudno dziś 
skutecznie zaistnieć w polityce.

Znaczenie i rola samorządu są co-
raz bardziej doceniane. Wielu par-
lamentarzystów porzuca sejm dla 
samorządu właśnie, albowiem tu 
na wyciągnięcie ręki widzą skut-
ki swojego działania. Tu ich pra-
ca przekłada się na realny efekt 
dla konkretnego człowieka, kon-
kretnego środowiska, konkretnej 
miejscowości. Jadąc przez Polskę 
dostrzegamy to niemal wszędzie. 
Samorząd jawi się jako największe 
dokonanie transformacji ustrojowej 
w Polsce.

Patrząc na nasze podwórko, nale-
ży zauważyć, że nic lepszego od sa-
morządu nie zdarzyło się w Gminie 
Obrowo w całym okresie powojen-
nym. Przez lata skrywane aspiracje 
społeczne znalazły teraz naturalną 
drogę zaspakajania. I to chyba naj-
lepiej definiuje największy sukces 
samorządu w naszej okolicy. Czer-
panie z tradycji w zupełnie nowych 

warunkach cywilizacyjnych.
Nawiązywanie do tradycji Ziemi 

Dobrzyńskiej, a także nawiązywa-
nie do tego, że pracujemy w sa-
morządowym organie i jesteśmy 
kontynuatorami czyichś wcześniej-
szych prac, to wielkie osiągnięcia 
władz samorządowych, podkreśla 
przewodniczący Rady Gminy Ob-
rowo – Krzysztof Michalski. Radni 
muszą być przekonani, że zajmując 

się aktualnymi sprawami korzysta-
ją z dorobku poprzednich kadencji. 
Obecna, V kadencja, jest gospoda-
rzem wielkiego jubileuszu, musimy 
więc pamiętać, że jesteśmy konty-
nuatorami tych samorządowców, 
którzy zasiadali na sali sesyjnej 
wcześniej. 

Oto nasze wspólne, dotychczaso-
we osiągnięcia opisane poniżej i 
sfotografowane.



Kadencje Rady Gminy Obrowo
I KADENCJA 1990 – 1994

1. Wiśniewski Adam – przewodniczący R.G. Dobrzejewice

2. Król Jan Skrzypkowo

3. Jurkiewicz Józef Łążynek

4. Bugdalski Klemens Kawęczyn

5. Derkowski Jan Zębowo

6. Jabłoński Ryszard Łążyn II

7. Lipiński Stanisław Obrowo

8. Gawarkiewicz Jan Zawały

9. Machajewski Bolesław Obrowo

10. Polaszewski Jerzy Zawały

11. Szarszewski Zdzisław Głogowo 

12. Tecmer Eugeniusz Szembekowo

13. Kowalski Adam Osiek n/Wisłą

14. Chmielewski Józef Silno

15. Dulkiewicz Józef Sąsieczno

16. Lewandowski Zbigniew Zębówiec 

17. Wieczyński Andrzej Osiek n/Wisłą

18. Ramlau Józef Dobrzejewice

19. Gerc Stanisław Brzozówka

20. Maślanka Marek Łążyn II

21. Gurzyńska Marianna Zębowo

22. Laskowski Leszek Obrowo

II KADENCJA 1994-1998

1. Melerski Zbigniew – przewodniczący R.G. Osiek n/Wisłą

2. Maciaszek Józef Skrzypkowo

3. Zduński Stanisław Dobrzejewice

4. Zduński Bohdan Osiek n/Wisłą

5. Kończalski Walerian Łążynek

6. Lewandowski Janusz Waldemar Kawęczyn

7. Piotrowicz Andrzej Zawały

8. Wieczyński Andrzej Głogowo

9. Szarszewski Zdzisław Głogowo

10. Chmielewski Józef Osiek n/Wisłą

11. Wiśniewski Adam Dobrzejewice

12. Makowski Czesław Obrowo

13. Wojciechowski Zygmunt Sąsieczno

14. Kończewski Krzysztof Brzozówka

15. Falkiewicz Janusz Zębowo

16. Wierzbicki Andrzej Obrowo

17. Jabłoński Ryszard Łążyn II

18. Polaszewski Jerzy Zawały

19. Zieliński Marian Łążyn II

20. Dębowski Zygmunt Zębówiec

III KADENCJA 1998 – 2002

1. Sadowski Bogdan - przewodniczący R.G. Głogowo

2. Bogusz Jan Zębowo

3. Brodowski Leszek Zębowo

4. Filarski Roman Zębowo

5. Hetzig Józef Głogowo

6. Kotkiewicz Waldemar Łążyn II

7. Lenczewski Tadeusz Obrowo

8. Lewandowska Marianna Kawęczyn

9. Makowski Czesław Obrowo

10. Michalski Krzysztof Silno

11. Mytlewski Gabriel Szembekowo

12. Rumuńska Marianna Osiek n/Wisłą

13. Sadowski Bogdan Głogowo

14. Sajnóg Kazimierz Skrzypkowo

15. Skórski Roman Brzozówka

16. Szultka Zygmunt Zawały

17. Wierzbicki Andrzej Obrowo

18. Wojciechowski Zygmunt Osiek n/Wisłą

19. Zduński Bohdan Osiek n/Wisłą

20. Zduński Stanisław Dobrzejewice

IV KADENCJA 2002 - 2006

1. wójt – Andrzej Wieczyński

2. Wiśniewski Adam – przewodniczący R.G. Dobrzejewice

3. Chmielewski Marek Zawały

4. Lech Aldona Osiek n/Wisłą

5. Lenczewski Tadeusz Obrowo

6. Lewandowska Maria Kawęczyn 

7. Machajewski Andrzej Głogowo

8. Marcinkowski Jan Łążynek

9. Michalski Krzysztof Silno

10. Mytlewski Gabriel Szembekowo

11. Rególski Andrzej Sąsieczno

12. Rutkowska Agnieszka Łążyn II

13. Sajnóg Kazimierz Skrzypkowo

14. Skórski Roman Brzozówka

15. Strzelecki Stanisław Zębowo

16. Wierzbicki Andrzej Obrowo

V KADENCJA 2006 - 2010

1. wójt – Andrzej Wieczyński

2. Michalski Krzysztof – przewodniczący R.G. Silno

3. Chmielewski Marek Zawały

4. Dębowski Zygmunt Zębówiec

5. Kowalski Wiesław - mandat wygasł zgon Dobrzejewice

6.  Lech Aldona Osiek n/Wisłą

7.  Lewandowska Maria Kawęczyn

8.  Marcinkowski Jan Łążynek

9.  Mytlewski Gabriel Szembekowo

10. Popławski Wiesław Obrowo

11. Rególski Andrzej – zrezygnował a na jego miej-
sce wybrana została Bejgier Barbara

Sąsieczno

12. Sadowski Bogdan Głogowo

13. Skórski Roman Brzozówka

14. Słupczewski Zbigniew Głogowo

15. Strzelecki Stanisław Zębowo

16. Wierzbicki Andrzej Obrowo

6
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Przewodniczący Rady w latach 1990-1994:
1. Wiśniewski Adam – od 07.06.1990 r. do 28.12.1990 r.
2. Bugdalski Klemens – od 28.12.1990 r. do 17.11.1992 r.
3. Ramlau Józef – od 17.11.1992 r.   

Przewodniczący Rady w latach 1994-1998:
1. Melerski Zbigniew – od 05.07.1994 r. do 30.04.1996 r.
2. Polaszewski Jerzy – od 30.04.1996 r.

Przewodniczący Rady w latach 1998 – 2002:
1. Sadowski Bogdan – od 02.11.1998 r. do 17.03.1999 r.
2. Makowski Czesław – do 17.03.1999 r. do 27.08.1999 r.
3. Lenczewski Tadeusz – od 31.08.1999 r. do

Przewodniczący Rady w latach 2002 – 2006:
1. Wiśniewski Adam

Przewodniczący Rady w latach 2006-2010:
1. Michalski Krzysztof

Wójtowie:
Kazimiera Woźny, wykształcenie wyższe
 Naczelnik Gminy Obrowo  12.06.1986r - 11.06.1990r. 
 Wójt Gminy Obrowo12.06.1990r. - 03.12.1998r.
Bogdan Koszuta, wykształcenie średnie
 Wójt Gminy Obrowo 03.12.1998r - 18.11.2002r. 
Andrzej Wieczyński, wykształcenie wyższe
 Wójt Gminy Obrowo
 od 18.11.2002r. do chwili obecnej 

Radni obecnej kadencji Rady Gminy Obrowo
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INFRASTRUKTURA DROGOWA
Inwestycje drogowe stano-

wią jeden z priorytetów reali-
zowanych przez władze gminy 
Obrowo, które jednocześnie 
wynikają z potrzeb społecz-
ności lokalnej. Jak podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński ważne 
są nie tylko inwestycje, które 
pochłaniają niebagatelne środ-
ki finansowe, ale także ma-
łe zadania związane choćby ze 
zwiększeniem bezpieczeństwa 
mieszkańców poprzez stopnio-
wą budowę i rozbudowę dróg, 
a także ich modernizację. Po-
nadto władze gminy realizu-
ją zadania związane z budową 
chodników na terenie całej 
gminy.

Corocznie na poprawę stanu dróg 
gminnych przeznaczane są coraz 
większe środki finansowe. Od 2003 
roku na inwestycje drogowe samo-
rząd gminy Obrowo przeznacza nie-
bagatelną kwotę ponad 8,13 mln 
zł., która obejmuje budowy nowych, 
jak i modernizację czy naprawy 
cząstkowe dróg w każdej miejsco-
wości naszej gminy. Władze gminy 
przy realizacji zadań drogowych bio-
rą pod uwagę najbardziej koniecz-
ne prace umożliwiające wszystkim 
mieszkańcom w miarę możliwości 
dogodny dojazd do swoich posesji 
czy też poruszanie się po terenie 
dróg gminnych. W ostatnich trzech 
latach wybudowano 10,20 km w 
2010 roku, 4,887 km w 2009 ro-
ku, 7,36 km w 2008 roku dróg na 
terenie całej gminy.

W 2010 roku zrealizowano in-
westycje drogowe w miejscowo-
ści Głogowo (2,922 km dróg za 
łączną kwotę ponad 1,02 mln zł.) 
Prace przeprowadzone zostały na 
ulicach: Jaskółczej, Kruczej, Krętej, 

Olszynowej, Jałowcowej, Łabędziej, 
Sportowej, Porzeczkowej. Ponadto 
dokonano napraw i zmodernizowa-
no drogi w następujących miejsco-
wościach:

1.  Zębowo -  1,1 km dróg za łącz-
ną kwotę 399.245,00 zł, 

2. Osiek n/Wisłą - 0,55 km za 
łączną kwotę 199.622,50 zł,

3.  Obrowie - 0,5 km za łączną 
kwotę 181.475,00 zł,

4. Szembekowo – 1,256 km za 
łączną kwotę 412.962,24 zł,

5. Bartoszewo – 0,912 km za 
łączną kwotę 331.010,40 zł,

6. Kazimierzewo – 0,450 km za 
łączną kwotę 163.327,50 zł, 

7. Silno – 1,1 km za łączną kwotę 
399.245,00 zł,

8. Sąsieczno – 0,500 km za łącz-
ną kwotę 181.475,00 zł,

9. Łążynek – 0,500 km za łączną 
kwotę 181.475,00 zł,

10. Zębowo – Łążynek – 0,860 km 
za łączną kwotę 312.137,00 zł.

Wzrost poziomu jakości dróg zwią-
zany jest z coraz większymi nakła-
dami finansowymi. Należy zwrócić 
uwagę, że w 2003 roku na zadania 
te przeznaczono kwotę 100.000 zł,  
natomiast na przełomie 2010 roku 
wydano ponad 3,78 mln zł.

W związku ze zwiększającą się 
liczbą budowanych nowych domów 
jednorodzinnych przede wszystkim 
w miejscowościach: Brzozówka, 
Głogowo, Obrowo, Silno, czy Osiek 
n/W poszerza się zakres realizowa-
nych inwestycji. Jednakże z uwagi 
na ramy budżetowe zakres inwe-
stycji nie zawsze idzie w parze ze 
środkami na nie przeznaczonymi. 
Władze gminy starają się jednak 
zgodnie z złożeniami - stopniowo, 
ale konsekwentnie  realizować wy-
tyczone cele.

W 2007 roku wybudowano chod-

nik w miejscowości Brzozówka za 
kwotę 36.600,00 zł. 

W 2008 roku kontynuowano bu-
dowę chodnika w Brzozówce w kie-
runku Łążyna, na powierzchni 450 
mb, za kwotę 109.831,29 zł. Wy-
budowanie chodnika w Łążynie II, 
na powierzchni 1700 mb, za ce-
nę 145.819,00 zł, w Obrowie od 
skrzyżowania w kierunku urzędu, 
na powierzchni 400 mb,  za kwo-
tę 116.490,00 zł. Ponadto przebu-
dowano chodnik w Dobrzejewicach 
od skrzyżowania do mostku, na 
powierzchni 850 mb, za kwotę 
158.754,19 zł. 

W 2009 roku wybudowany zo-
stał chodnik, przy drodze krajowej 
nr 10 w miejscowości Głogowo, 
na powierzchni 300 mb, za kwotę 
26.668,44 zł. Wykonano też chod-
nik w miejscowości Obrowo przy 
drodze wojewódzkiej nr 258, na 
powierzchni 180 mb (od przystan-
ku w kierunku szkoły), za kwotę 
32.321,66 zł. Ponadto dokonano 

przebudowy chodnika, przy drodze 
powiatowej nr 2037C Dobrzeje-
wice – Świętosław - Mazowsze w 
miejscowości Łążyn II. Prace po-
legały na wymianie betonowych 
płytek chodnikowych oraz krawężni-
ków na kostkę typu „polbruk”, na 
powierzchni 1700 mb, z uwzględ-
nieniem ułożenia kostki także na 
istniejących wjazdach na powierzch-
ni 199,40 m2 – koszt inwestycji to 
46.232,90 zł. 

W 2010 roku wybudowano chod-
nik, przy drodze krajowej nr 10 w 
miejscowości Zębówiec, na po-
wierzchni 549 mb, zgodnie z pro-
jektem budowlanym. Roboty były 
wykonane z powierzonych mate-
riałów podstawowych tj. obrzeża, 
kostka i krawężniki drogowe, któ-
rych zakup sfinansowała, zgodnie z 
porozumieniem, GDDKiA Oddział w 
Bydgoszczy. Koszt całej inwestycji 
wyniósł ponad 120 tys. zł. Obecnie 
trwa budowa chodnika w Głogowie, 
przy drodze krajowej nr 10. Inwesty-
cja będzie zrealizowana jeszcze w 
tym roku, a jej koszt wyniesie nie-
bagatelną kwotę ponad 455 tys. 
zł, która zostanie zgodnie z porozu-
mieniem zapłacona przez GDDKIA 
Oddział w Bydgoszczy.

Oświetlenie drogowe
Dla bezpieczeństwa mieszkań-

ców gminy realizowane są także 
inwestycje związane z oświe-
tleniem drogowym, które jed-
nocześnie w miarę możliwości 
zaspakajają potrzeby społecz-
ności lokalnej. Władze gminne 
stopniowo, ale konsekwentnie 
realizują kolejne punkty oświetle-
niowe na terenie całej gminy. Do 
chwili obecnej na terenie gminy 
Obrowo postawiono 249 lamp, z 
czego w latach 2003-2010 po-
wstało ich 181, za łączną kwotę 
ponad 722 tyś. zł.  
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Œwietlice wiejskie w so³ectwach gminy Obrowo

Remonty i budowy
Samorząd gminy Obrowo stara 

się systematycznie pozyskiwać 
środki na modernizację i remont 
świetlic wiejskich. Co rocznie w 
budżecie gminy planowane są wy-
datki na budowę i remonty świe-
tlic wiejskich w Skrzypkowie, 
Zębowie, Obrowie, czy Łążynie II. 

W latach 2003 – 2006 przepro-
wadzono modernizację i rozbudowę 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Obrowo. Całkowity poniesiony koszt 
zrealizowanej inwestycji wyniósł 
167.150,00 zł. Kolejnym etapem 
modernizacji świetlic wiejskich na 
terenie gminy była przeprowadzona 
inwestycja budowy świetlicy w Zębo-
wie. Realizację zadania przeprowa-
dzono w latach 2004-2006. Koszt 
jaki poniosły władze gminy wyniósł 
80 tys. zł. W 2007 roku zakupiona 
została chłodnia do świetlicy w wy-
sokości 7.834,00 zł pochodzących 
ze środków własnych, a w 2010 r. 

zakupiono i zamontowano klimaty-
zatory za ponad 20 tyś. zł. 

W 2008 r. władze gminy dokona-

ły remontu i modernizacji świetli-
cy wiejskiej w Łążynie II, a w 2010 
r. zakupiono i zamontowano klima-

tyzatory. Łączny koszt powyższych 
inwestycji wyniósł władze gminne 
ponad 280 tyś. zł.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne równie¿ mog³y liczyæ na wsparcie finansowe gminy

Coraz lepsze wozy...
Władze gminne nie zapomina-

ją o osobach niepełnosprawnych 
i o Ochotniczych Strażach Pożar-
nych z terenu gminy poprzez dofi-
nansowanie ze środków własnych 
np. zakupu samochodów, sprzętu 
potrzebnego w akcjach ratowni-
czych, czy też finansując remonty 
budynków remizoświetlic. 

W latach 2004 i 2006 zakupio-
no samochody pożarnicze dla OSP 
w Dobrzejewicach za kwotę ponad 
142 tyś. zł. Ponadto w tym czasie 
zakupiono także samochód tere-
nowy dla Posterunku Policji w Ob-
rowie. Kwota dofinansowania przez 
gminę wyniosła 70 tys. zł. 

W roku 2008 gmina współfinan-
sowała zakup kolejnych dwóch sa-
mochodów strażackich typu STEYR 
791. Samochody zostały przekaza-
ne dla OSP w Kawęczynie i OSP w 
Szembekowie za łączną kwotę 240 
tys. zł. W tym samym roku zakupio-
no także jeden samochód strażacki 
typu Jelcz P442 dla OSP w Osieku 
n/Wisłą za kwotę 70 tys. zł. 

Władze gminne w 2004 roku za-
kupiły pierwszego mikrobusa, a w 
listopadzie 2008 roku – drugie-
go. Oba pojazdy przystosowane do 
przewozu osób niepełnosprawnych. 
Łączne koszty zakupu samochodów 
to niebagatelna kwota 225 tyś. zł, 
z czego 137 tyś. zł stanowiła do-
tacjaz Kujawsko-Pomorskiego Od-
działu PERON w Toruniu, a 88 tyś. 
zł pochodziło ze środków własnych 
gminy.

Ponadto gmina Obrowo w 2003 
roku otrzymała nieodpłatnie z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej w 
Warszawie autobus – gimbus. Sza-
cunkowa wartość otrzymanego po-
jazdu wyniosła ponad 274,5 tyś. 
zł.

Remont i modernizacja 
budynków OSP na terenie 
gminy Obrowo

W 2004 roku zakupione zosta-
ły grunty przy remizie w OSP w Ka-
węczynie, a następnie w kolejnych 
latach przeprowadzona została mo-

dernizacja budynku, wymieniono 
piec oraz zakupiono i zamontowano 
klimatyzatory. Powyższe inwestycje 
stanowiły ponad 76 tyś. zł, z cze-
go 27,5 tyś. zł  stanowiło dofinan-
sowanie z PFOŚiGW w Toruniu, a 
pozostała część środków pochodzi-
ła z budżetu gminy. W latach 2004 
– 2005 zmodernizowana została 
także kotłownia i instalacja c.o. w 
remizie strażackiej w Szembekowie 
oraz wyremontowano budynek OSP 
w miejscowości: Łążynek. Koszt 
przeprowadzonych robót wyniósł 
ponad 63,5 tyś. zł, gmina pozyska-

ła tu dofinansowanie z PFOŚiGW 
w wysokości 13 tyś. zł. W latach 
2006-2008 wyremontowano naj-
pierw dach, a następnie dokonano 
termomodernizacji i remontu budyn-
ku OSP w Osieku n/W. Koszt prze-
prowadzonych prac wyniósł łącznie 
ponad 187 tyś. zł, z czego 50 tyś. 
zł pochodziło ze środków WFOŚiGW 
w Toruniu, a 137 tyś. zł ze środków 
własnych gminy. W 2009 roku prze-
prowadzono natomiast termomo-
dernizację i remont remizy OSP w 
Zawałach. Koszt robót stanowił nie-
bagatelną kwotę 165 tyś. zł.

Strażacy OSP w Kawęczynie chwalą swój sprzęt. To dzięki niemu mogą zdążyć na czas, aby 
spieszyć z pomocą wszystkim potrzebującym.

Władze gminy Obrowo inwestują również w obiekty użyteczności publicznej - od świetlic wiej-
skich, po place zabaw. Dbałość o wzorst komfortu życia jest jednym z priorytetów w działa-
niach wójta i radnych.
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Dbamy o zdrowie mieszkañców gminy Obrowo.

Programy zdrowotne 
Regionalny Program Edukacyjny w Zakresie 
Profilaktyki Raka Jelita Grubego i Prostaty 

W ramach realizowanego programu przeprowadzone zostały spotkania 
edukacyjne podczas gminnych dożynek 5 września 2010 roku. Wiedzę 
w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej oraz podnoszenie pozio-
mu świadomości zdrowotnej społeczeństwa przekazana została przez 
wykwalifikowanego pracownika Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka 
Łukaszczyka z Bydgoszczy. Edukacja skierowana została do osób do-
rosłych, które uzyskały informacje dotyczące Profilaktyki Nowotworu Ją-
dra i Gruczołu Krokowego, Profilaktyki Raka Jelita Grubego, Profilaktyki 
Wykrywania Raka Szyjki Macicy oraz  Badań mammograficznych. Zainte-
resowani otrzymywali materiały edukacyjne dotyczące zapobiegania za-
chorowań na nowotwory. W w/w programie udział wzięło 106 osób.

Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc
12 września 2010r. przy Zespole Szkół w Obrowie,  odbyły się  bez-

płatne badania spirometryczne połączone z poradą antynikotynową oraz 
diagnostyczne badania RTG klatki piersiowej z wykorzystaniem autopul-
moskanu. Program skierowany był szczególnie do osób palących papiero-
sy po 40 roku życia. Badania przeprowadzone zostały przez pracowników 
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii z Bydgoszczy. Celem pro-
gramu było podniesienie wiedzy wśród mieszkańców gminy na temat 
chorób układu oddechowego (szczególnie przewlekłej obtruracyjnej cho-
roby płuc i raka płuc) i ich powikłań, a także głównych czynników ryzyka, 
ze szczególnym uwzględnieniem palenia papierosów. W badaniach spi-
rometrycznych wzięło udział 52 osoby natomiast z prześwietlenia płuc 
skorzystało 51 osób.

Ewa Nowak

Świadomi zagrożeń
Dyrekcja i pedagodzy Zespołu 

Szkół im. Jana Pawła II w Obro-
wie są świadomi zagrożeń, na 
jakie natrafiają młodzi ludzie. 
Dlatego starają się propago-
wać wiedzę na ten temat.

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w 
Obrowie objęty został programem 
profilaktycznym, w ramach które-
go rodzice uczniów uczestniczyli w 
spotkaniu edukacyjnym prowadzo-
nym przez Izabelę Nowak-Przygoda. 

Terapeutka reprezentuje Towa-
rzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzie-
ci Uzależnionych „Powrót z U”, 
mieszczące się w Toruniu przy uli-
cy Strumykowej 4. „Powrót z U” re-
alizuje projekt współfinansowany 
przez Urząd Marszałkowski woje-
wództwa kujawsko – pomorskiego 
„Świadomi zagrożeń” – spotkania 
edukacyjne dla rodziców i warszta-
ty dla młodzieży w ramach profilak-
tyki uzależnień.

Być rodzicami nastolatka nie jest 
łatwo. Jeśli jednak rozumie się, że 
okres dorastania jest tak samo 
trudny dla rodziców, jak i dla dziec-
ka to szansa na sukces wychowaw-
czy wzrasta. Spotkanie z rodzicami 
miało na celu ukazanie zagrożeń 
czyhających na dzieci i młodzież we 

współczesnym świecie, a w szcze-
gólności, wskazanie rodzicom sy-
gnałów ostrzegawczych, których nie 
należy bagatelizować. Duży nacisk 
położono na środki psychoaktywne 
i ich krótką charakterystykę, wska-
zane zostały miejsca pomocy i waż-
ne informacje dotyczące sposobów 
reagowania na pierwsze niepokoją-
ce objawy zaobserwowane u swo-
jego dziecka. Obecni na spotkaniu 
rodzice otrzymali materiały eduka-
cyjne.

Drugim etapem projektu są warsz-
taty z młodzieżą, które są aktu-
alnie realizowane w II klasach 
gimnazjalnych, których celem jest 
uświadomienie młodzieży skutków 
zażywania narkotyków, obalenie 
mitów krążących wśród młodzie-
ży, dotyczących środków psycho-
aktywnych i  pokazanie strat, jakie 
ponosi się wpadając w spiralę uza-
leżnienia. Tematyka uzależnień nie 
jest tematyką łatwą, jednakże o po-
trzebie prowadzenie tego typu edu-
kacji wśród rodziców świadczy fakt, 
iż do projektu zgłosiło się wiele 
szkół, nie wszystkie jednak mogły 
zostać nim objęte w tej edycji.

Izabela Nowak Przygoda
Aleksandra Kwaśnicka

Zbudujemy kompleks 
boisk w Obrowie

Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 9 września 2010 r. w Urzę-
dzie Gminy w Obrowie podpisał umowę z wykonawcą – tj. konsorcjum 
firm, którego liderem jest Spółka Budowlano-Usługowa „BUDEX” z Lip-
na, a członkiem konsorcjum jest Regionalne Biuro Budowy i Modernizacji 
Obiektów Sportowych „TARTAN” z Bydgoszczy - na „Budowę kompleksu 
boisk sportowych w miejscowości Obrowo – etap I”. 

Inwestycja będzie realizowana w ramach działania „Odnowa i rozwój 
wsi 2007-2013” wdrażana przez Lokalne Strategie Rozwoju. W ramach 
projektu wybudowane zostanie boisko do piłki nożnej o nawierzchni z tra-
wy naturalnej wraz z piłkochwytami oraz boisko do siatkówki o nawierzch-
ni z akrylu wraz z ogrodzeniem. Całkowity koszt I etapu oszacowano na 
kwotę ok. 500 tys. zł, a przyznane dofinansowanie stanowić będzie nie-
bagatelną kwotę 300 tys. zł. 
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Sportowe sukcesy naszych mieszkañców

Prawie najszybsi
Sportowcy z terenu naszej gmi-

ny osiągają w swoich dyscypli-
nach w ostatnim czasie ogromne 
sukcesy. Bartosz Wylamowski za-
mieszkały w Zawałach, należący do 
zespołu TKK Pacific SMS Toruń wy-
walczył w Międzyrzeczu złoty medal 
Ogólnopolskiej Olimpiady  Młodzie-
ży w wyścigu ze startu wspólnego 
na szosie. Kolarz osiągnął czas 
2.43,07. Zawodnicy ścigali się 
przez 104 km. Impreza odbyła się 

w dniach 23-25 lipca. Zespół TTK 
Pacific SMS Toruń zajął trzecie w 
klasyfikacji  klubów osiągając  22 
pkt. Nasze województwo w klasyfi-
kacji zajęło trzecie miejsce na po-
dium. 

Piotr Chmielewski zamieszka-
ły w Głogowie, należący do zespo-
łu TKK Pacific SMS Toruń wywalczył 
natomiast w Międzyrzeczu srebrny 
medal w dyscyplinie olimpijskiej ko-
larstwo torowe.   
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Wakacje z Gminnym Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej

Western, plaże i gęsty las
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Obrowie w okresie wakacji 
zorganizował różne formy wypoczyn-
ku dla dzieci pochodzących z rodzin 
objętych pomocą.

10 lipca 37 dzieci wyjechało na 
wycieczkę do Miasteczka Wester-
nowego w Rudniku koło Grudzią-
dza. Mali wycieczkowicze zwiedzili 
safari, „jurajską ścieżkę edukacyj-
ną, krainę baśni, obejrzeli pokaz 
tańca, uczestniczyli w poszukiwa-
niu „samorodków złota”, jeździli 
tramwajem konnym „Kansas Ci-
ty Ekspress. Z dużymi emocjami 
uczestniczyli w pokazie koni i kow-
bojów-kaskaderów Western Show. 
Dzieci miały zapewnione napoje, 
obiad i lody.

Dzięki bardzo dobrze układającej 
się współpracy z Kuratorium Oświa-
ty w Bydgoszczy, 12 wytypowanych 
przez pracowników socjalnych  i 
spełniających określone kryteria 
dzieci w wieku szkolnym, mogło w 
okresie od 26 lipca do 8 sierpnia w 
bardzo atrakcyjny i ciekawy sposób, 
spędzić czas na bezpłatnych  kolo-
niach  w Rewalu.

W ramach współpracy z Polskim 
Towarzystwem Osób Niepełno-
sprawnych w Łodzi GOPS otrzymał 
bezpłatne bilety na spektakl eduka-
cyjno-wychowawczy „Czarodziejska 

Kraina”. Z tej propozycji skorzystało 
10 najmłodszych dzieci wraz z rodzi-
cami i 12 sierpnia wzięli oni udział 
w widowisku, które odbyło się w To-
runiu. Efektem wieloletniej współ-
pracy ze Związkiem Zawodowym 
Rolników Samoobrona, był wyjazd 
26 dzieci rolników z terenu naszej 
gminy na bezpłatnie kolonie w Ko-
łobrzegu. Dzieci wypoczywały tam 
od 17 do 30 sierpnia. Dla dzieci z 
naszych okolic pobyt nad morzem 
jest zawsze przyjmowany z entuzja-
zmem i radością. Koszty wyjazdu 
dzieci do Rudnika zostały pokry-
te ze środków GKRPA, a transport  
powyższych przejazdów dzięki życz-
liwości wójta zapewniał jak zawsze 
Urząd Gminy.

Na uwagę zasługuje fakt, że w 
roku bieżącym z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społęcznej rozpoczę-
ło  współpracę Harcerskie Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Funce. Pra-
cownicy GOPS  każdą nową ofertę 
współpracy przyjmują z dużym entu-
zjazmem, bo tym samym zwiększa 
się nasza oferta pomocy w zapew-
nieniu zorganizowanego i bezpłat-
nego wypoczynku letniego. A dzięki 
tej współpracy w okresie od 13-26 
sierpnia 29 dzieci spędziło wakacje 
na bezpłatnym obozie terapeutycz-
no-wychowawczym w Funce. Wypo-

czynek obfitował w wiele ciekawych 
atrakcji, wycieczek, konkursów i za-
baw, a wielką frajdą był nocleg w 
domkach campingowych nad pięk-
nie położonym jeziorem. Wszelkie 
koszty zostały tutaj pokryte ze środ-
ków Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego.

Z bezpośredniej obserwacji oraz 
rozmów z dziećmi i ich rodzica-
mi wynika, że były one szczęśliwe 
i zadowolone, miały możliwość wy-

jazdów z rodzinnych wsi, poznały 
piękno i uroki naszego kraju. Więk-
szość dzieci z uwagi na trudną sytu-
ację materialną rodziców nie bierze 
udziału w wycieczkach organizowa-
nych przez macierzyste szkoły. Nie-
zmiernie istotne i ważne jest to, że 
po powrocie z wakacji także one bę-
dą mogły podzielić się z rówieśni-
kami niezapomnianymi wrażeniami 
i wspomnieniami.

Jolanta Hajdas

Pomoc dla rolników poszkodowanych w 
tegorocznej powodzi

Powódź 2010
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie w dniach od 1 do 30 

września 2010r. wydawał wnioski dla rolników poszkodowanych przez 
powódź w 2010r. 

Zasiłki celowe przysługują wyłącznie rolnikom na podstawie protoko-
łów z oszacowania szkód w gospodarstwach dotkniętych klęską po-
wodzi przez Komisje ds.. szacowania strat przekazanych do GOPS 
przez gminy Obrowo, Lubicz i Czernikowo.            

Pomoc przysługuje w wysokości:
1. 2 000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodar-

stwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych lub dział spe-
cjalny produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane 
przez powódź.

2. 4.000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodar-
stwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych, w którym 
powstały szkody spowodowane  przez powódź.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli przed powstaniem tych szkód 
nie została zawarta umowa ubezpieczenia z tego ryzyka. GOPS infor-
muje, że z terenu naszej gminy o taką formę pomocy ubiega się 31 
rolników.

Informacje dostępne pod numerem telefonu 56 678 60 22 w. 156 
lub 127.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie 
szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rol-
niczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych 
produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsu-
nięcie się ziemi lub huragan w 2010r. (Dz.U.Nr 132, poz. 889).

Artyku³y spo¿ywcze dla najubo¿szych

Żywność dla osób potrzebujących
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina, że pracownicy so-

cjalni oprócz codziennej, trudnej pracy związanej z realizacją zadań 
wynikających z ustawy o pomocy społecznej, w ramach wieloletniej 
współpracy z Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Spo-
łecznej zajmują się również dystrybucją towaru w ramach realiacji pro-
gramu „ Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii 
Europejkiej” PEAD 2010.

Zgodnie z przyjętymi zasadami odbiorcy żywności muszą spełniać wy-
mogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. 
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, późn. zm.). Dotąd pozyskaliśmy 143.762 kg o 
łącznej wartości 193.131 zł. Zainteresowane osoby mogą odbierać arty-
kuły spożywcze codziennie z magazynu obok budynku Urzędu Gminy. W 
tej sprawie prosimy kontaktować się z pracownikami socjalnymi GOPS – 
nr tel. 56 678 60 22 w. 156.         Jolanta Hajdas

Dotacja na zasiłki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie na podstawie umowy 

zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim, a nasza gmina otrzyma-
ła pomoc finansową z budżetu Województwa  w formie dotacji celowej w 
wysokości 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla poszko-
dowanych w wyniku powodzi 2010r. w wys. 30.900,00 zł. oraz usuwanie 
skutków powodzi w wysokości 19 100,00 zł.

Wysokość zasiłku celowego nie może być mniejsza niż 750,00 złotych 
na jedno gospodarstwo rolne. Uprawnionymi do otrzymania zasiłku celo-
wego są mieszkańcy Gminy Obrowo, którzy prowadzą gospodarstwo rol-
ne i zostali poszkodowani w wyniku powodzi w 2010 r.

Wyliczenie zasiłków celowych opracował  na podstawie zbiorczego pro-
tokołu strat Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zawiera on 
również  wykaz poszkodowanych i wysokość poniesionych strat.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o kontakt telefonicz-
ny z GOPS w Obrowie: (056) 678-60-22 w 127.   Jolanta Hajdas
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Wspieramy zmiany na wsi
Rozmowa z Andrzejem Grossem, dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddzia³u Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa
-  Agencja, której Kujawsko-Po-

morskim Oddziałem pan kieruje,  
zmienia oblicze naszej wsi.  Jak 
wspomina Pan początki jej dzia-
łalności?

- W tym roku mija dziesięć lat od 
utworzenia naszego oddziału regio-
nalnego.  Jesteśmy agencją płat-
niczą nie mającą sobie równej w 
przeszłości,  powołaną do dziele-
nia pomocy  - uzyskiwanej z budże-
tu krajowego, ale przede z unijnego  
-  wśród rolników, samorządów, 
przedsiębiorców działających na 
obszarach wiejskich.  
- Jak duże to są pieniądze?
- W województwie kujawsko-po-

morskim,  licząc od przystąpienia 
Polski do Unii Europejskiej, a tak-
że uwzględniając SAPARD, a więc 
program pomocowy uruchomio-
ny jeszcze przed naszym oficjal-
nym przejęciem do europejskiej 
wspólnoty, tylko wśród rolników bę-
dących naszymi głównymi benefi-
cjatami  rozdzieliliśmy ponad 6,8 
miliarda złotych. Statystycznie, na 
jeden hektar użytków rolnych w na-
szym regionie przypada  6,5tys. zło-
tych  dotacji. Te wskaźniki lokują 
nas w  czołówce, na  1-3 miejscu 
w kraju. Cyfr przytaczać można bar-
dzo wiele, ale wystarczy  rozejrzeć 
się po gminie, wsi w której miesz-
kamy, czy wreszcie po własnym go-
spodarstwie, by znaleźć przykłady 
korzystania z tej pomocy. Najpow-
szechniejsze są dopłaty obszaro-
we do upraw, o które w naszym 
województwie każdego roku ubiega 
się ok. 68 tysięcy gospodarzy. Za 
2009 rok wypłaciliśmy z tego tytu-
łu blisko miliard złotych. Na konta 
rolników z gminy Obrowo za ubiegły 
rok przekazaliśmy blisko  10,4 mln 
zł dopłat obszarowych, a za lata 
2004-2009, a więc odkąd jesteśmy 
w Unii, blisko 43,5 mln z 263 mi-
lionów, jakie w tych samach latach 
otrzymali rolnicy powiatu toruńskie-
go. Korzystając z  wielorakich form 
finansowego wsparcia udzielanego  
przez naszą Agencję wielu rolników 
zmodernizowało i rozwinęło produk-
cję we własnych gospodarstwach, 
inni odnowili  park maszynowy, al-
bo rozpoczęli nową działalność go-
spodarczą, dzięki której uzyskują 
dodatkowe dochody. Przypomnę o 
wsparciu udzielanym młodym rolni-
kom, o rentach strukturalnych wy-
płacanych najczęściej rodzicom 
przepisującym swoje gospodarstwa 
następcom, o premiach za zalesia-
nie, czy też o finansowej pomocy na 
stworzenie nowych miejsc pracy w 
przedsiębiorstwach na obszarach 
wiejskich. Z mieszkańcami gminy 
Obrowo nasza Agencja zawarła do-

tąd prawie 150 umów  o przyzna-
niu 24 mln złotych dofinansowania 
podejmowanych przez nich przed-
sięwzięć. Jak się szacuje, podob-
nie  jak w krajach starej Unii, już 
blisko połowa dochodów osiąga-
nych przez rolników pochodzi z dofi-
nansowania. 
- Nie wywołuje to entuzjazmu 

wśród mieszkańców miast…
-   … A jednak pośrednio korzysta-

ją z nich również oni. Dzięki dofinan-
sowaniu rolników można utrzymać 
stosunkowo niskie ceny żywności 
kupowanej w sklepach czy na targo-
wiskach.  Z drugiej strony dotacje 
mają  zrekompensować  zwiększa-
jące się koszty produkcji rolniczej,  
ułatwić przystosowanie naszego rol-
nictwa do unijnych standardów, ale 
również zmienić warunki życia na 
wsi. Wyremontowane lokalne drogi,  
wybrukowane chodniki, odnowione 
świetlice,  place zabaw dla dzieci, 
sportowe boiska to tylko niektóre 
z inwestycji zrealizowanych na wsi 
przez ich mieszkańców,  rolniczy 
samorząd, władze gminy z wójtem 
na czele, które mają  najlepsze ro-
zeznanie społecznych potrzeb. 

Warto też wspomnieć o innych 
działaniach. Przynależność do Unii 
Europejskiej wymusiła stworzenie 
całego systemu rejestracji i ewi-
dencji zwierząt gospodarskich.  
Prowadzony przez naszą Agencję, 
oczywiście dzięki zaangażowaniu 
samych rolników,  jest na bieżąco 
uaktualniany, dzięki czemu, odpu-
kać, gdyby przydarzyło się jakieś 
nieszczęście,  pojawiło jakiś nowe 
ognisko dajmy na to choroby szalo-
nych krów, można by w krótkim cza-
sie zlokalizować zakażone stado. 
Rejestr hodowlanych zwierząt ma 
więc ogromne znacznie dla bezpie-
czeństwa zdrowotnego społeczeń-
stwa.  Inna kwestia.  Wymagania 
stawiane beneficjentom, koniecz-
ność udokumentowania własności 
lub dzierżawy ziemi, przyczyniła się 
do uporządkowania spraw własno-
ściowych, ksiąg wieczystych, dzia-
łek ewidencyjnych. 
-  Rolnicy narzekają na rozbudo-

waną biurokracje, na wielostro-
nicowe wnioski, na konieczność 
dostarczania licznych załączni-
ków…

-  W grę wchodzą duże pieniądze, 

istotne jest wiec, żeby były dzielo-
ne według jednolitych, równych dla 
wszystkich kryteriów. Wydaje mi 
się, mam nadzieję, że ta biurokra-
cja nie jest już tak dokuczliwą, jak 
się z początku wydawało. Mogę za-
pewnić, że składając dokumenty, 
i potem, wyjaśniając szczegółowe 
kwestie nasi beneficjenci spotka-
ją się z życzliwością, chęcią pomo-
cy ze strony naszych pracowników. 
Jesteśmy agencją płatniczą i zale-
ży nam na tym, aby jak najwięcej 
pieniędzy trafiło na konta naszych 
beneficjentów. Pamiętam, że kiedy 
rozpoczynaliśmy naszą działalność, 
na licznych zebraniach, podczas 
spotkań z rolnikami, zgłaszano oba-
wy, że gra nie warta jest świeczki, 
nie ma co starać się o dofinansowa-
nie, bo jeszcze tak nie było w histo-
rii, aby miano rozdawać pieniądze. 
Jeszcze przed przystąpieniem Pol-
ski do  Unii z obawą czekaliśmy na 
pierwsze wnioski,  a ich autorów w 
siedzibie naszej Agencji gotowi by-
liśmy witać kwiatami. Zgłosili się 
pierwsi odważni, a potem zadziałał 
przykład brany z sąsiadów. I niech 
tak zostanie.
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Muzyka, œpiew, tañce i zabawa w weselnych rytmach

Lato Dobrzyńskie – Kultura Regionu
7 sierpnia 2010 roku nad je-

ziorem w Osieku n/Wisłą, od-
było się kolejne spotkanie  z 
tradycyjną muzyką weselną. 
Tym razem impreza została zor-
ganizowana w ramach projektu 
unijnego pn. Lato Dobrzyńskie 
– Kultura Regionu - IV Przegląd 
Tradycyjnych Kapel Weselnych 
przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Gmin Dobrzyń-
skich Region Południe. 

Klarnety, saksofony, akordeony 
po raz kolejny zauroczyły przybyłych 
na przegląd nie tylko mieszkańców 
Osieka n/Wisłą i okolic, ale także 
mieszkańców całej Ziemi Dobrzyń-
skiej. Żywe dźwięki od poleczki po 
fokstrota, były niegdyś często od-
twarzane na co dzień oraz na we-
selach i majówkach. Dziś brzmienie 
tradycyjnych instrumentów zosta-
ło zastąpione elektrycznymi melo-
diami, które wprowadzają zupełnie 
nowe trendy w muzyce. Jednakże 
od kilku lat docenia się tradycyj-

dek, Maria Lewandowska, Wiolet-
ta Suchocka, Karolina Mychlewicz, 
Rafał Paweł Wierzbowski. 

Tegorocznemu przeglądowi towa-
rzyszyło także wydarzenie związa-
ne z uroczystym wręczenie przez 
Starostę Powiatu Toruńskiego Mi-
rosława Graczyka nowej łodzi wio-
słowej dla OSP z Osieka n/Wisłą. 
Dar jest podziękowaniem dla stra-
żaków za zaangażowanie i pomoc 
mieszkańcom powiatu toruńskiego 
podczas zwalczania skutków tego-
rocznej powodzi, które odczuwalne 
były przede wszystim  na  nadwi-
ślańskich terenach. Przekazanie 
sprzętu dla pozostałych Ochotni-
czych Straży Pożarnych, także z 
terenu gminy Obrowo – OSP Kawę-
czyn (węże W-75 3 szt., węże W-52 
3 szt. i ubrania koszarowe) odbyło 
się dnia 5 lipca 2010 r. w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Toruniu. 

ne brzmienie „żywych”  instrumen-
tów, takich jak np. akordeon czy 
saksofon, które podkreślają cenną 
twórczość muzyczną naszych przod-
ków. 

Artyści tradycyjnych kapel przycią-
gają z roku na rok coraz większą 
rzeszę osób, chcących posłuchać 
„zapomnianych bohaterów”. W te-
gorocznym przeglądzie trwającym 
do późnych godzin wieczornych 
udział wzięły następujące kapele:

1. „Kapela Sami Swoi z Rypina” w 
składzie: Maria Twardowska (akor-
deon, śpiew), Jerzy Trendowicz 
(akordeon, śpiew), Andrzej Szczy-
gielski (saksofon), Jan Grabowski 
(perkusja);

2. „Kapela Argalskich z Trąbina”, 
gmina Brzuze w składzie: Zygmunt 
Argalski (akordeon), Krzysztof Ar-

galski (saksofon), Witold Popieral-
ski (perkusja);

3. „Trio znad Drwęcy” w składzie: 
Rafał Paweł Wierzbowski (akorde-
on), Marek Kamiński (saksofon 
alt), Piotr Kamiński (perkusja);

4. „Kapela Piotra z Ciechocina”, 
gmina Ciechocin w składzie: Piotr 
Szubert (akordeon, trąbka), Karol 
Lisiński (akordeon, waltornia), Łu-
kasz Lisiński (akordeon, klarnet), 
Dawid Fordoński (saksofon tenor), 
Marian Strzeszewski (perkusja);

5. „Osiecka Kapela Ludowa im. 
„Braci” Kamińskich z Osieka n/Wi-
słą” w składzie: Ryszard Cąbrowski 
(skrzypce, śpiew), Henryk Kamiń-
ski (akordeon), Stanisław Kamiński 
(skrzypce), Zenon  Dębiński (bębe-
nek); 

6. Zespół Pieśni Ludowej „Ka-
węczynianki” w składzie: Jadwiga 
Politowska,  Stanisława Budzyń, 
Kazimiera Kłosińska, Urszula Du-


