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Strach i obawa ludzi ¿yj¹cych nieopodal Wis³y, tak¿e wœród mieszkañców gminy Obrowo

Wysoka woda u naszych progów
Woda przestraszyła ludzi ży-

jących w pobliżu Wisły już nie 
pierwszy raz. Fala powodziowa, 
która dotarła na tereny nadwiślań-
skie gminy Obrowo w miejscowo-
ściach: Osiek n/Wisłą, Łęg-Osiek, 
Dzikowo i Silno w nocy z 22 na 23 
maja 2010 roku, budziła w miesz-
kańcach przerażenie i strach. 
Trudno się dziwić – jej wysokość 
była bowiem najwyższa od kilku-
dziesięciu lat.

Choć woda nie zalała domostw, 
to rozmiary tegorocznej powodzi, są 
ogromne i nawet najstarsi miesz-
kańcy nadwiślańskich okolic nie pa-
miętają tak wysokiego stanu Wisły. 
Do szacowania strat w gminie Obro-
wo jeszcze nie przystąpiono, bo wo-
da jest ciągle wysoka, ale według 
wstępnych danych powódź zniszczy-
ła uprawy na powierzchni ok. 300 
hektarów w 30 gospodarstwach 
rolnych. Rolnicy z Osieka n/W, Łę-
gu-Osieka, Dzikowa i Silna stracili 
niemalże całkowicie tegoroczne za-
siewy. To ogromny dramat. Od kilku 
dziesięcioleci nasza gmina nie zo-
stała dotknięta taką tragedią spo-

wodowaną przez żywioł. Tegoroczną 
powódź z całą pewnością możemy 
uznać za jeden z najcięższych ata-
ków żywiołu, który dotknął tę część 
Polski.

Urząd Gminy w Obrowie wystąpił 
już z wnioskiem do wojewody ku-
jawsko-pomorskiego o powołanie 

komisji w celu oszacowania szkód, 
a następnie pomocy ludziom, któ-
rzy stracili niemalże w 100 % swoje 
uprawy. Zrobimy co w naszej mocy, 
aby pomoc państwa przeznaczona 
dla rodzin dotkniętych powodzią do-
tarła do nich jak najszybciej i była 
jak najwyższa. 

Władze gminy przewidują także 
zorganizowanie zbiórki charytatyw-
nej na rzecz osób poszkodowanych 
w powodzi. Dokładne informacje na 
ten temat zostaną podane w naj-
bliższym czasie na stronie interne-
towej Urzędu Gminy - www.obrowo.
pl.                 Mirosława KłosińskaMirosława KłosińskaMirosława
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Odnowiony cmentarz menonicko- ewangelicki w Silnie gm. Obrowo zosta³ otwarty

Ratujemy ślady przeszłości
Po trzech latach prac rewitalizacyj-

nych 25 maja 2010 r. odbyła się 
uroczystość symbolicznego otwar-
cia cmentarza mennonicko-ewange-
lickiego w Silnie. Akcja realizowana 
była  w ramach programu „Ślady 
przeszłości - uczniowie adoptują za-
bytki”. Pierwszą część uroczystości 
zorganizowanej w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Obrowie otworzył 
dyrektor Artur Affelt, który przedsta-
wił historię menonitów i ich związek 
z terenami naszej gminy. Opiekun 
projektu Maciej Bandrowski przypo-
mniał początki projektu i działania 
podjęte przez uczniów. Młodzież z 
opiekunem zebrała dokumentację 
w Archiwum Państwowym w Toru-
niu i w Urzędzie Gminy w Obrowie 
oraz dokonała aktu adopcji cmen-
tarza,  przyrzekając opiekę nad ne-
kropolią.

 Następnie uczniowie z nauczy-
cielami zaprosili gości na cmentarz 
menonicko-ewangelicki do Silna 
nad Wisłą. Tam uczniowie z koła 
teatralnego ”Lolek” prowadzonego 
przez Irenę Szymeczką, wykorzystu-
jąc swoje umiejętności posługiwa-
nia się j. niemieckim, przedstawili 
inscenizację pt. ”Z Hanoweru do 
Silna”. Na miejscu głos zabrali pro-
boszcz parafii ewangelicko-augs-
burskiej z Torunia ks. Jerzy Molin, 
proboszcz parafii rzymsko-katolic-
kiej z Obrowa ks. Tadeusz Lewan-
dowski oraz wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński. Spotkanie za-
kończono ekumeniczną modlitwą.

 Główne założenia projektu to: 
zebranie dostępnych materiałów 
archiwalnych na temat historii i oko-
liczności powstania cmentarza, po-
zyskanie zezwoleń na prowadzenie 
prac renowacyjnych na cmentarzu, 
sporządzenie dokumentacji fotogra-

ficznej i opisowej obiektu, usunię-
cie zalegających liści i gałęzi drzew, 
wycięcie samosiejek drzew i krze-
wów zarastających groby, oczysz-
czenie z mchów i porostów resztek 
grobów, ułożenie chodnika, umiesz-
czenie krzyża i tablicy informacyj-
nej. Uczniowie złożyli dwukrotnie 
wizytę w Warszawie na Ogólnopol-
skiej Prezentacji Projektów ”Śla-
dy przeszłości - uczniowie adoptują 
zabytki”. Brali udział w ogólnopol-
skiej konferencji i warsztatach dla 
uczniów i nauczycieli pt. „Wspólna 

przeszłość - wspólna przyszłość or-
ganizowanych przez Centrum Edu-
kacji Obywatelskie w Warszawie 
pod patronatem Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej.

Zaproszeni goście mieli możli-
wość zwiedzenia wystawy, która 
dokumentowała zakres przeprowa-
dzonych prac oraz wpisania się do 
księgi pamiątkowej.

 Przy realizacji projektu wspiera-
li nas: wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński fundator tablicy pamiąt-
kowej, Urząd Gminy w Obrowie, 

Dyrekcja Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła w Obrowie, Nadleśnictwo Do-
brzejewice, uczniowie gimnazjum nr 
1 w Obrowie, pracownicy Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła w Obrowie i 
Szkoły Podstawowej im. M. Koper-
nika z Łążyna II, rodzice i opiekuno-
wie uczniów oraz Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie.

Wszystkim za okazaną pomoc ser-
decznie dziękujemy.

Opiekun projektu 
Maciej Bandrowski

Rada Gminy podjê³a uchwa³ê o tegorocznych taryfach za wodê i œcieki

Taryfy za ścieki i wodę - bez zmian
Urząd Gminy Obrowo przypomina, że od 1 maja 2010 r. obowiązuje nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-

wego odprowadzania ścieków.
Uchwałą NR XXXIV/213/2010 Rady Gminy Obrowo z dnia 23 kwietnia 2010 r. zatwierdzono taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 maja 2010 r. do 30 kwietnia 2011 r.
Aktualne opłaty dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
• za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę położonych na terenie gminy Obrowo - 1,96zł + VAT 

(2,10zł z VAT);
• za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo - 2,49zł + 

VAT 2,66zł z VAT);
• za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 7,-zł + VAT (7,49 z VAT);
• za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu gminy Obrowo do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych - 10,-zł + VAT (10,70zł z 

VAT);
• za 1 m3 ścieków z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyj-

nych położonych na terenie gminy Obrowo - 5,-zł + VAT (5,35zł z VAT);
• za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Ob-

rowo - 8,-zł + VAT (8,56zł z VAT)
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Delegacja gminy Obrowo z³o¿y³a ho³d prezydenckiej 
parze w Warszawie 

Razem w obliczu 
tragedii...

Tragiczne wydarzenia z 10 kwiet-
nia 2010 roku w Smoleńsku, zo-
staną długo w pamięci wszystkich 
Polaków. Katastrofa lotnicza, któ-
ra spowodowała nieoczekiwaną 
śmierć pary prezydenckiej Marii  i 
Lecha Kaczyńskich oraz 94 osób z 
polskiego życia politycznego i kultu-
ralnego, stała się nie tylko szokują-
cym wydarzeniem podkreślającym 
kruchość ludzkiego życia, ale także 
symbolicznym przesłaniem dla przy-
szłych pokoleń. 

Wydarzenia dotyczące mordu Po-
laków w Katyniu z przed 70-ciu laty 
stały się w obliczu tragedii w Smo-
leńsku żywym faktem łączącym te 
dwa tragiczne wydarzenia, które już 
na zawsze zostaną zapisane w hi-
storii naszego kraju. 

Tragedia w Smoleńsku zjedno-
czyła Polaków. Tysiące osób przez 
kilka dni przybywało do stolicy, do 

Pałacu Prezydenckiego, gdzie by-
ły wyłożone trumny ze szczątkami 
zmarłego prezydenta i jego małżon-
ki, aby oddać po raz ostatni hołd i 
cześć tragicznie zmarłej parze i ich 
współtowarzyszom feralnego lotu. 
Złożyć kwiaty, zapalić znicze, spól-
nie pomodlić się, a nawet pomil-
czeć. 

Przedstawiciele mieszkańców i
władz gminy Obrowo, z wójtem 
Andrzejem Wieczyńskim, prze-
wodniczącym rady Krzysztofem 
Michalskim, ks. Andrzejem Pogo-
rzelskim i ks. Tadeuszem Lewan-
dowskim również uczestniczyli w 
wydarzeniach w Warszawie, łącząc 
się w bólu z rodziną i rodakami z 
całej Polski. 

 To było niezapomniane wydarze-
nie, które na długo pozostanie w 
naszej pamięci.

Marzena Słupczewska  

Postaw na badania profilaktyczne – zanim bêdzie za 
póŸno

Najcenniejsze zdrowie
Profilaktyczne badania pomaga-

ją wykryć problemy ze zdrowiem na 
etapie, na którym można im jesz-
cze zaradzić. Jednakże w natłoku 
codziennych obowiązków nie znaj-
dujemy czasu na to, by pójść do 
specjalisty. Dlatego też warto sko-
rzystać z faktu, że to specjaliści 
przyjeżdżają do nas. 

16 maja 2010 roku podczas Fe-
stynu w ZS w Obrowie, odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami z 
Centrum Onkologii z Bydgoszczy, 
którzy prowadzili rozmowy na temat 
edukacji i profilaktyki w Zakresie 
Raka Jelita Grubego i Prostaty. Ko-
lejne tego typu spotkanie odbędzie 
się 5 września 2010 roku podczas 
dożynek gminnych. Spotkania ma-
ją na celu wytworzenie wśród spo-
łeczeństwa prawidłowych nawyków 
zdrowotnych,  a także podpowie-
dzieć nam jak dostrzec niepokojące 

objawy. We wrześniu zaprasza-
my mieszkańców naszego regio-
nu, szczególnie tych, którzy palą 
papierosy i ukończyli 40 rok życia 
na badania radiologiczne i spirome-
tryczne. Badania zostaną przepro-
wadzone w ramach Regionalnego 
Programu Profilaktyki Chorób Płuc. 

W dniach od 7 do 10 czerwca po-
nad 80 mieszkanek z terenu gmi-
ny Obrowo  skorzystało natomiast z 
bezpłatnych badań w cytomammo-
busie, nowoczesnym gabinecie na 
kółkach, który zatrzymał się tym ra-
zem przy Szkole Podstawowej w Do-
brzejewicach. 

O szczegółach dotyczących obec-
nych i przyszłych badań profilak-
tycznych można dowiedzieć z prasy 
i strony internetowej Urzędu. Ser-
decznie wszystkich zapraszamy!

Ewa Nowak       

Sebastian Rutkowski laureatem ogólnopolskiego 
konkursu

Sukcesy naszej 
młodzieży

20 maja br. rozstrzygnięto III edy-
cję ogólnopolskiego konkursu „ 
Obszar Natura 2000 skarbem regio-
nu”. W konkursie organizowanym 
przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju  
w Warszawie, wzięli udział ucznio-
wie z Gimnazjum w Obrowie.

Konkurs był dwuetapowy. W 
pierwszej części uczestnicy bra-
li udział  w dodatkowych zajęciach 
ekologicznych, które kończyły się 
testem na platformie interneto-
wej organizatorów. Po zakończeniu 
pierwszego etapu Instytut opubli-
kował listę uczniów, którzy zakwa-
lifikowali się do dalszych zmagań. 
Z naszej szkoły wszyscy uczestni-
cy tj. Dawid Bruzdowski, Kamil Bo-
jarski, Weronika Kulawiec, Beata 
Mazur, Karolina Wojtylewska, Ka-
rolina Wrześniewska, Beata Lewan-
dowska, Luiza Szymczyk, Marta 
Orent, Joanna Paczkowska, Karol 
Wojtylewski, Sebastian Rutkowski i 
Łukasz Słupczewski przeszli do dru-
giego etapu. 

Kolejne zadanie polegało na przy-
gotowaniu prezentacji multimedial-
nej, ulotki lub strony internetowej 
promującej wybrany obszar Natura 
2000. 

Z pośród 560 uczestników z 46 
szkół z całej Polski, jury konkursu 
wyłoniło 10 laureatów i przyzna-
ło 10 równorzędnych wyróżnień. 
Wśród nagrodzonych znalazł się 
Sebastian Rutkowski, uczeń kla-
sy II C naszego gimnazjum. Autor 
pracy pt.” Fort IV w Toruniu”. Pra-
ca dostępna jest na portalu www.
natura2000.org.pl. Wraz z wyróż-
nionym opiekunem Przemysławem 
Piotrowskim, otrzymał zaproszenie 
na galę wręczenia nagród, która od-
będzie się 18 czerwca  w Narodo-
wym Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Sebastian podczas uroczystości 
odbierze nagrodę rzeczową w po-
staci aparatu fotograficznego. Wraz 
z opiekunem odbiorą również pa-
miątkowe dyplomy.
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W Dobrzejewicach ¿egnaliœmy so³tysa

Odszedł dobry gospodarz
W Dobrzejewicach żegnaliśmy 

Wiesława Kowalskiego, radnego i 
sołtysa. Był to bardzo dobry i życzli-
wy człowiek, który nie szczędził sił, 
aby pomagać innym. Jako wielolet-
ni sołtys dał się poznać, jako czło-
wiek dbający nie tylko o swoją wieś 
Dobrzejewice, ale także o dobro ca-
łej gminy, uczestnicząc w różnych 
przedsięwzięciach na rzecz rozwo-
ju Naszej Małej Ojczyzny, którą jest 
gmina Obrowo.    

Wiesław Kowalski przeżył z nami 
62 lata. Z wykształcenia był rolni-
kiem. W kadencji 2006-2010 był 
Radnym Gminy Obrowo. Był tak-

że członkiem komisji budżetu, pla-
nowania, finansów Rady Gminy w 
Obrowie. Od 22.02.2003 roku był 
sołtysem Dobrzejewic. Szanowany 
i doceniany kierował, dbał o wieś 
oraz jej mieszkańców przez dwie 
kadencje.

Nowy so³tys w Dobrzejewicach

Gospodyni 
na stanowisku

Jolanta Sadowska, mieszkanka Dobrzejewic została nowym sołty-
sem wsi. Decyzja o wyborze, zapadła podczas zebrania sołeckiego 9 
maja 2010 roku. Jak podkreśliła podczas wystąpienia Jolanta Sadow-
ska, będzie starała się godnie zastąpić nagle zmarłego Wiesława Ko-
walskiego, wieloletniego gospodarza Dobrzejewic. 

Jolanta Sadowska jest żoną i matką trójki dzieci (dwóch synów i cór-
ki). To dobra i życzliwa osoba, która chętnie uczestniczy w różnych 
przedsięwzięciach na rzecz rozwoju swojej miejscowości i gminy. 

Życzymy wielu sukcesów w nowej, niełatwej roli gospodarza wsi.

Sezon letni tuż tuż ...
Woda to żywioł, który budzi strach, 

ale w sezonie letnim, staje się zna-
komitą rozrywką, zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży nie tylko z terenu 
gminy Obrowo. Dlatego też tradycją 
poprzednich lat, także w tym sezo-
nie, nad jeziorem w Osieku n/Wisłą 
bezpieczeństwa i porządku na pla-
ży będą strzec zawodowi ratownicy. 
Obecnie trwa nabór kandydatów na 
ratowników i przygotowanie kąpieli-
ska do sezonu letniego. Inaugura-
cja sezonu już 26 czerwca. 

Jak podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński, kąpielisko w Osieku n/
Wisłą jest popularne wśród miesz-
kańców gminy, ale też mieszkańców 
Torunia. Corocznie na utrzymanie 
porządku i na poprawę warunków 
bytowych turystów wypoczywają-
cych nad jeziorem, gmina przezna-
cza ok. 50.000 zł. Oczywiście nie 

można powiedzieć, że kąpielisko 
jest zagospodarowane w każdym 
calu i w 100%, tak nie jest – ale już 
od przyszłego roku rusza budowa 
ciągu pieszo rowerowego na odcin-
ku Złotoria - jezioro w Osieku n/W 
współfinansowanego ze środków 
unijnych, samorządu województwa, 
powiatu toruńskiego i gminy Obro-
wo. Ścieżka rowerowa o szerokości 
2 m powstanie po prawej stronie od 
Torunia, wzdłuż dróg wojewódzkich 
nr 654 i 258  na odcinku Złotoria 
– Osiek n/Wisłą, czyli na długości 
12,7 km.  

Pojawiają się więc nowe możliwo-
ści, które nie tylko przyczynią się do 
bezpieczeństwa mieszkańców i tu-
rystów, ale także wpłyną na rozwój 
infrastruktury turystyczno-wypoczyn-
kowej – podkreśla wójt. 

Marzena Słupczewska

IMIĘ I NAZWISKO 
KANDYDATA

OKW Nr 1
Dobrzejewice

OKW Nr 2
Łążyn II

OKW Nr 3
Obrowo

OKW Nr 4 
Osiek

OKW Nr 5
Brzozówka

OKW Nr 6 
Dobrzejewice

RAZEM

Jurek Marek 8 4 8 15 3 8 46

Kaczyński Jarosław 236 293 370 296 212 248 1655

Komorowski Bronisław 186 119 302 482 373 386 1848

Korwin-Mikke Janusz 14 5 13 29 19 12 92

Lepper Andrzej 17 33 22 11 12 3 98

Morawiecki Kornel 1 0 0 0 2 0 3

Napieralski Grzegorz 68 65 132 157 120 146 688

Olechowski Andrzej 3 6 8 12 6 5 40

Pawlak Waldemar 25 40 39 17 11 24 156

Ziętek Bogusław 1 0 0 0 1 1 3

Liczba uprawnionych 
do głosowania

1064 1318 1894 1897 1382 1446

Wzięło udział 559 565 894 1019 759 833 4629

FREKWENCJA 52,5 42,9 47,2 53,7 54,9 57,6

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 
w dniu 20 czerwca 2010 roku
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OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Obrowo

z dnia 10 maja 2010 roku
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. 

Nr 47, poz. 544 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Obrowo Nr VI/34/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie 
utworzenia obwodów głosowania oraz uchwała Nr XXII/140/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zmian w podziale na stałe 
obwody głosowania, podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Numer obwodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwa: Dobrzejewice, Zawały Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach
tel. 56 678 67 76

2 Sołectwa: Kazimierzewo, Łążyn II, Łążynek, Zębowo Szkoła Podstawowa w Łążynie II
tel. 56 678 69 34

3 Sołectwa: Bartoszewo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, Zębówiec Świetlica wiejska w Obrowie
tel. 56 678 60 77
(lokal dla osób niepełnosprawnych)

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

Szkoła Podstawowa w Osieku n/Wisłą
tel. 56 678 65 29 

5 Sołectwa: Brzozówka, Szembekowo Szkoła Podstawowa w Brzozówce
tel. 56 678 67 79

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

Druga tura głosowania w wyborach 
na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

odbędzie się 4 lipca 2010 roku w godz. 6.00 - 20.00
Wójt Gminy Obrowo

mgr Andrzej Wieczyński

Dziêki œrodkom unijnym zmniejszamy ró¿nice spo³eczne, edukacyjne i zawodowe

Bezrobociu mówimy – stop!
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Obrowie przy współpra-
cy z Urzędem Gminy kontynuuje 
realizację projektu pt:  „Bezrobo-
cie – To Nie Dla Nas” współfinan-
sowanego przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego(EFS).

Projekt realizowany jest w ra-
mach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki, w zakresie Priorytetu 
VII – Promocja  integracji społecz-
nej, Działanie 7.1.Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji i 
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez Ośrodki Pomocy Społecznej. 
Niniejszy projekt został przyjęty do 
dofinansowania na łączną kwotę 
146.052,36 zł, natomiast wkład 
własny GOPS w Obrowie stanowić 
będzie kwota 17.134,64 zł. 

Głównym celem projektu jest in-
tegracja społeczna i zawodowa 

23 osób zamieszkujących na tere-
nie Gminy Obrowo (kobiet i męż-
czyzn), bezrobotnych, nieaktywnych 
zawodowo, niepracujących, korzy-
stających z pomocy społecznej, 
zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym z problemami opiekuńczo-
-wychowawczymi poprzez objęcie 
kompleksowym wsparciem w okre-
sie od III/2010r. do XII/2010r. 
Uczestnicy projektu zostaną skie-
rowani do Centrum Integracji Spo-
łecznej i Klubu Integracji Społecznej 
prowadzonym przy Stowarzyszeniu 
Partnerstwo Społeczne w Toruniu, 
przy ul. Stokrotkowej 22. 

W projekcie wezmą udział 23 
osoby: 15 bezrobotnych (kobiet i 
mężczyzn) oraz 8 rodziców wycho-
wujących dzieci mających problemy 
opiekuńczo wychowawcze. W okre-
sie od 17 maja 2010r. do 16 sierp-
nia 2010r. 

15 uczestników projektu rozpocz-

nie szkolenia poprzez skierowanie 
do CIS w Toruniu w grupach: gastro-
nomicznej, kosmetycznej i budowla-
nej. 

W ramach uczestnictwa zostaną 
przeprowadzone następujące szko-
lenia: warsztaty integracyjne - w tym 
warsztaty motywacyjne, mające na 
celu podniesienie kompetencji spo-
łecznych, trening interpersonalny, 
trening gospodarowania własnym 
budżetem, warsztaty wizażu i au-
toprezentacji; reintegracja zawo-
dowa obejmować będzie – zajęcia 
aktywizujące (nauka aktywnych me-
tod poszukiwania pracy, zasady pi-
sania dokumentów aplikacyjnych, 
przygotowanie do rozmów kwalifi-
kacyjnych); w ramach reintegracji 
edukacyjnej – zajęcie teoretyczne 
z praktyką w poszczególnych gru-
pach; a także zajęcia z obsługi 
komputera. 

Zajęcia w CIS odbywają się 5 ra-

zy w tygodniu po 6 godzin dziennie. 
Do realizacji wymienionych działań 
z 15 uczestnikami projektu podpi-
sano kontrakty socjalne.     

Zajęcia w KIS planowane są 
od miesiąca 1.III.2010r. do 
31.X.2010r dla 8 rodziców  mają-
cych problemy w opiece i wycho-
waniu dzieci. Odbywać się tam bę-
dą: warsztaty motywacyjne, po-
radnictwo rodzinne, poradnictwo 
prawne, Szkoła Rodzica, warsztaty 
umiejętności społecznych. Podczas 
wszystkich zajęć aktywizujących i 
społecznych przewiduje się zapew-
nienie opieki nad dziećmi.  

Założeniem Projektu jest zmniej-
szenie różnic społecznych, edu-
kacyjnych i zawodowych osób 
bezrobotnych, co pozwoliłoby na 
ponowne wejście na rynek pracy 
oraz nabędą umiejętności radzenia 
sobie w trudnej sytuacji. 

Jolanta Hajdas
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Rozwój infrastrukturalny drogowej w gminie 

Więcej szos i chodników w naszej gminie
Program rozwoju infrastruktury 

drogowej w gminie Obrowo realizo-
wany jest według ścisłego rygoru 
budżetowego – w taki sposób, aby 
wysokość środków nie wpływa-
ła negatywnie na funkcjonowanie 
ośrodków i instytucji gminnych.

Władze gminy stawiają więc na 
budowę nowych dróg i moderniza-
cję już istniejących. Do 11 czerwca 
2010 roku wykonano dywaniki as-
faltowe na drogach: 

1) w Głogowie - I etap: 
    - ul.  Łabędzia 758 mb,
    - ul. Jaskółcza 349 mb,
    - ul. Porzeczkowa 161 mb,
    - ul. Jaskółcza 625 mb,
    - ul. Kręta 219 mb, 
    - ul. Krucza 510 mb.
2) Na odcinku Obrowo - Kawę-

czyn /osiedle za szkołą 815 mb.
3) W Szembekowie 1256 mb.
4) Kończą się też remonty dróg II 

etapu obejmujące następujące dro-
gi:

    - Łążynek II Kolonia,
    - Zębowo – Łążynem koło 
      Sławomira Leśniewskiego,
    - Zębowo – koło p. Falkiewicza,
    - Zębowo – koło p. Bogusz,
    - Zębowo – do p. Filarskiego.

W kolejnych etapach prace na 
drogach będą trwały w miejscowo-
ściach  Kazimierzewo, Silno, Barto-
szewo i Brzozówka, gdzie zostaną 
wybudowane odcinki nowych na-
wierzchni. W Głogowie i Brzozów-
ce (I Kolonia), w Dobrzejewicach, w 
Łążynie II, w Łążynku, na Sąsiecz-
nie, a także w Kawęczynie i Osie-
ku n/Wisłą wykonane zostały prace 
wzmacniające nawierzchnię dróg 
gruntowych i remonty cząstkowe 
dróg. 

Nie zapomnieliśmy też o tak pro-
zaicznym problemie, jakim są chod-
niki. W miastach mieszkańcy nie 
dostrzegają tego problemu tak do-
bitnie, jak mieszkańcy wsi. Chod-
nik to przecież bezpieczeństwo, 
zwłaszcza dzieci w drodze do szko-
ły. Obecnie rozpoczynają się pra-
ce dotyczące budowy chodnika w 
miejscowości Zębówiec przy drodze 
krajowej nr 10. Budowa chodnika 
będzie współfinansowana ze środ-
ków gminy Obrowo i GDDKiA Odział 
w Bydgoszczy. W planach jest też 
realizacja kolejnych chodników na 
terenie gminy.

Łukasz Lewandowski

„Literatura na Kó³kach” w Gminie Obrowo

Pisarze jeżdżą po gminach
Michał Rusinek spotkaniem w 

Skępem i w Gminie Obrowo zain-
augurował 4 maja

IV edycję „Literatury Na Kółkach”. 
Pomysłodawcą projektu jest Woje-
wódzka Biblioteka Publiczna Książ-
nica Kopernikańska w Toruniu. 
Celem przedsięwzięcia jest orga-
nizowanie objazdowych spotkań w 
czytelniach i bibliotekach znanych 
pisarzy. Jednym z gości jest Michał 
Rusinek.

 Na co dzień wykłada teorię lite-
ratury i retorykę na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, jest sekretarzem 
Wisławy Szymborskiej. Poza tym 
tłumaczy książki dla dzieci i doro-
słych, od święta uprawia „poezję 
niepoważną”. Jest autorem tek-
stów piosenek które śpiewa Grze-
gorz Turnau, Dorota Miśkiewicz czy 
Anna Maria Jopek, często słysza-
nych w „Piwnicy pod Baranami”. 
Przy kolacji bardzo lubi się bawić ze 
swoimi dziećmi, jednak nie klocka-
mi, lecz w zabawy słowotwórcze.

 W Gminie Obrowo Michał Ru-
sinek spotkał się z uczniami klas 
szóstych szkół podstawowych z Łą-
żyna i Obrowa. Opowiadał o  swojej 
twórczej pracy, czytał własne utwo-
ry  i odpowiadał na zadawane mu 
pytania. Na zakończenie spotkania 
można było także kupić jego książ-

ki: „Mały Chopin” - opowieść o tym, 
jak mały Frycek został genialnym 
kompozytorem” „Jak przeklinać - 
poradnik dla dzieci” czy „Jak robić 

przekręty…” . Pełne humoru, prze-
zabawne i rozwijające. Jednocze-
śnie była to niepowtarzalna okazja 
do zdobycia autografu pisarza.

 Wpółorganizatorem spotkania by-
ła Gminna Biblioteka w Dobrzeje-
wicach oraz Zajazd „Rytkówka” w 
Obrowie. 
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Miêdzyszkolny konkurs Piosenki Religijnej w gminie 
Oborowo ju¿ po raz czwarty

Zaśpiewali 
Panu Bogu
27 maja 2010 r. o godz. 11:00  

w Szkole Podstawowej w Osieku 
nad Wisłą odbył się „IV Międzysz-
kolny Konkurs Piosenki Religij-
nej”. 

W konkursie wzięli udział ucznio-
wie ze szkół podstawowych i gimna-
zjów naszej gminy. Zaprezentowali 
oni przygotowane według wcześniej 
podanego regulaminu piosenki reli-
gijne. 

Z każdym rokiem poziom konkur-

su jest coraz wyższy – uczestni-
cy wkładają bardzo dużo wysiłku i 
serca, aby jak najlepiej wypaść na 
scenie. Zwycięzcy zostali wyłonieni 
przez wykwalifikowane jury, które na 
koniec konkursu udzieliło uczestni-
kom cennych wskazówek i rad doty-
czących śpiewu. Wszyscy otrzymali 
atrakcyjne nagrody, upominki oraz 
słodki poczęstunek.

Katarzyna Wichrowska

Spartakiada 
niepełnosprawnych
Szkoła Podstawowa w Osieku 

nad Wisłą, jako jedyna szkoła w 
gminie Obrowo organizuje trzecią 
już spartakiadę dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. 

Jest to dla uczestników często je-
dyna możliwość, aby wykazać się 
swoimi umiejętnościami sportowy-
mi i wziąć udział w dobrej zabawie.

Dzieci, ze względu na swoją nie-
pełnosprawność, nie biorą udzia-
łu w innych zawodach sportowych, 
dlatego jest to dla nich szczególne 
wyróżnienie i radość.

W tym roku po raz pierwszy chcą 
dołączyć do nas szkoły toruńskie, z 
czego bardzo się cieszymy. Po za-

wodach dla dzieci przygotowany 
jest ciepły poczęstunek.

Należy podkreślić, że uczestnicy 
biorący udział w spartakiadzie nie 
odchodzą od nas z pustymi ręko-
ma, zawsze otrzymują atrakcyjne 
nagrody i niespodzianki.Spartakia-
da odbędzie się 28.05.2010 r o 
godz.10:00 w Szkole Podstawowej 
w Osieku nad Wisłą.

Wszystkim uczestnikom życzymy 
sukcesów.

Agnieszka Fabiszewska – 
nauczyciel rewalidacji

Katarzyna Wichrowska – 
nauczyciel religii/rewalidacji

Nietuzinkowi specjaliœci prowadz¹ przychodniê 
rodzinn¹ w Obrowie

Na wzór brytyjski
Kiedy z dniem 1 grudnia 2009 ro-

ku w Obrowie rozpoczynał działal-
ność Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej FAMILY- MED, wie-
lu mieszkańców obawiało się, że 
za usługi medyczne świadczone w 
tej placówce będą musieli płacić. 
Tymczasem lekarze od pierwszego 
dnia leczą pacjentów bezpłatnie , 
gdyż mają podpisaną umowę z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia.

- „Jesteśmy specjalistami medy-
cyny rodzinnej, mającymi uprawnie-
nia do leczenia zarówno  dzieci, jak 
i dorosłych. Zajmujemy się nie tylko 
leczeniem chorób, ale również ich 
profilaktyką i propagowaniem za-
chowań prozdrowotnych”– mówi dr 
Krzysztof Bejnar, prowadzący prak-
tykę wspólnie  z dr Katarzyną Kutc-
-Naraine.

– Oboje odbyli kilkutygodniowe 
szkolenia  w Sheffield w Wielkiej 
Brytanii , mogą leczyć pacjentów na 
terenie państw Unii Europejskiej, 

a działalność ich przychodni opar-
ta jest na zachodnioeuropejskich 
wzorcach i standardach. 

- Placówka jest skomputeryzowa-
na, rejestracja prowadzona indy-
widualnie na konkretną godzinę, 
zapewniona jest miła atmosfera i 
poszanowanie każdego pacjenta.

- Doktor Bejnar i dr Kutc-Naraine  
posiadają  uprawnienia, dzięki któ-
rym mogą  szkolić kolejne pokolenia 
lekarzy rodzinnych (w województwie 
kujawsko-pomorskim kwalifikacje  
takie posiada 35 lekarzy).

Przychodnia FAMILY-MED jest 
czynna  od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00-18.00.

Po godzinie 18.00 oraz w sobo-
ty ,niedziele i święta opiekę nad 
pacjentami świadczy nieodpłatnie 
Pogotowie Ratunkowe , z którym 
placówka ma podpisaną stosowną 
umowę.

Tel.566786633
e-mail familymed@neostada.pl
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Dzieci z Brzozówki Dzieñ Dziecka spêdzi³y w 
bydgoskiej Operze

Zatańczył dla nich 
Kot w Butach

1 czerwca 2010r. dzieci z Przed-
szkola Samorządowego oraz ucznio-
wie Zespołu Szkół w Brzozówce 
obejrzały przedstawienie baletowe 
pt. „Kot w butach” przygotowane 
przez solistów Opery Nova w Byd-
goszczy. Tytułowy Kot przeżywa 
szereg perypetii u boku dzielnego 
Szewczyka. Razem ratują Królewnę 
porwaną przez rozbójników, prze-
żywają sztorm na statku piratów, 
uchodzą z opresji na egzotycznej 
wyspie pełnej barwnych ptaków i 
zwierząt, a w szczęśliwym finale ba-
lują w pałacu Króla. Cała akcja roz-
grywa się w wielobarwnej i pełnej 

plastycznej urody scenografii.
Dla wielu było to pierwsze spotka-

nie ze sztuką baletową. Większość 
dzieci nigdy do tej pory nie była w 
operze, nie widziała orkiestry gra-
jącej „ na żywo”.  Po owacjach ja-
kie miały miejsce po zakończeniu 
przedstawienia można stwierdzić, 
że dzieci były zachwycone. Trwają-
ce ponad dwie godziny przedstawie-
nie nawet dla dzieci 6 letnich było 
do końca ciekawe i atrakcyjne. Py-
tane o wrażenia, wypowiadały się 
pozytywnie i wyraziły chęć ponowne-
go uczestnictwa w kolejnym przed-
stawieniu.

Grupa przedszkolaków z rodzicami

Zwrot podatku 
akcyzowego
I półrocze 2010 
Termin składania wniosków – 01.03.2010 – 31.03.2010
Liczba złożonych wniosków – 224
Ogólna dotacja celowa otrzymana od wojewody – 151.996,66 zł
Kwota wypłacona producentom rolnym – 149.016,34 zł
Kwota na pokrycie kosztów gminy - 2.980,32 zł
Ilość ilości oleju napędowego złożona we wnioskach  - 
175.313,330L
Powierzchnia użytków rolnych położona na obszarze gminy, złożona 
we wnioskach – 3.322,8283

Ju¿ pe³noletni, XVIII Gminny Konkurs Ortograficzny

Znają dobrze „ó”, 
a jeszcze lepiej „ż”

Najlepszą formą sprawdzenia zna-
jomości poprawnej polszczyzny jest 
dyktando. 8 czerwca 2010r. w Ob-
rowie odbył się XVIII Gminny Kon-
kurs Ortograficzny dla dzieci ze 
szkół podstawowych i gimnazjów 
gminy Obrowo. Konkurs  pod patro-
natem wójta Gminy Andrzeja Wie-
czyńskiego – organizowany przez 
Zespół Szkół w Obrowie – jest naj-
starszą taką imprezą w regionie.

Tekst dyktanda, jak co roku, uło-
żyła Elżbieta Pietras, a nauczy-
ciele języka polskiego bardzo 
dokładnie sprawdzili efekty pracy 
swoich uczniów. 

W tym roku w zawodach zespo-
łowych zwyciężyła Szkoła Pod-
stawowa w Dobrzejewicach oraz 
Gimnazjum w Obrowie. A kategorii 
indywidualnej I miejsce zajęła Ewe-
lina Wierzbowska z SP w Obrowie 
oraz Iza Lewko z Gimnazjum w Ob-

rowie.
Wszystkim zwycięzcom, uczestni-

kom oraz ich opiekunom serdecz-
nie gratulujemy

i dziękujemy. Zwycięzcy otrzyma-
li nagrody książkowe ufundowane 
przez Wójta Gminy. Zapraszamy do 
wzięcia udziału w przyszłorocznym  - 
już XIX – konkursie ortograficznym.

Urszula Słupczewska
Aleksandra Kwaśnicka

Wycieczka uczniów z Brzozówki nad morze 

Zapachniało wakacjami
Zbliża się kolejny koniec roku 

szkolnego i uczniowie wielu szkół 
wraz ze swoimi nauczycielami wy-
jeżdżają na wycieczki. W dniach 10 
– 11 czerwca dzieci z klas IVA i IVB 
Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej 
w Brzozówce pod opieką nauczycieli 
wyjechali nad morze. Dla niektórych 
było to pierwsze w ich życiu bezpo-
średnie przywitanie z Bałtykiem. 

Pierwszego dnia zobaczyliśmy 
bardzo powiększone w ostatnich 
dniach ujście Wisły do morza w Mi-
koszewie. Później spacerowaliśmy 
po plaży. Uczniowie dowiedzieli się 
wielu interesujących rzeczy o fau-
nie i florze nadmorskiej jak również 
omówiono zasady zachowanie się 
na plaży. Późne popołudnie zajęte 
było grami i zabawami na świeżym 

powietrzu (piłka nożna, siatkówka, 
zabawa w „ganianego”). Nie obyło 
się także bez ogniska i pieczonych 
przy nim kiełbasek. Jako że pogo-
da dopisała, więc drugi dzień do po-
łudnie przebiegał na zabawach na 
plaży w Stegnach.

Kolejnym punktem programu wy-
cieczki była żywą lekcją historii 
podczas zwiedzania malborskiej 
warowni, zaś dodatkowych emocji 
przydała wilka ulewa jaka spotkała 
nas tuż po wyjeździe z Malborka w 
drodze powrotnej.

Cały wyjazd poza oczywistymi za-
letami poznawczymi przyniósł korzy-
ści w postaci nauki samodzielności 
a z drugiej strony umiejętności 
współpracy  wśród dzieci.    

 Wojciech Adamiak
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Jubileusz dzia³alnoœci Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej

20 LAT MINĘŁO.... 
W każdym społeczeństwie i w każ-

dym kraju, niezależnie od poziomu 
rozwoju ekonomiczno-gospodar-
czego i kulturalnego, funkcjonu-
je część osób nie radząca sobie z 
problemami dnia codziennego, któ-
ra zdana jest na pomoc innych. Z 
jednej strony są to osoby wykluczo-
ne i niedostosowane społecznie 
ale też osoby stare i chore,  nie-
pełnosprawne, a także alkoholicy i 
narkomani. Każda z tych grup wy-
maga specyficznych form wsparcia, 
a opiekę nad nimi sprawuje pomoc 
społeczna.

Celem pomocy społecznej jest za-
spokojenie niezbędnych potrzeb 
życiowych osób i rodzin oraz umoż-
liwienie im bytowania w warunkach 
odpowiadających godności człowie-
ka.

Konieczność pomagania drugie-
mu człowiekowi jest wpisana w sys-
tem prawa i ludzkich wartości. Od 
wieków pomoc bliźniemu wynikała 
z potrzeby serca, nakazów religii, z 
czasem stała się prawnym obowiąz-
kiem państwa. Początki opieki spo-
łecznej sięgają starożytności, przez 
wiele stuleci udzielanie wsparcia 
osobom w trudnej sytuacji  sprowa-
dzało się do działalności  spontanicz-
nej i  nieobowiązkowej. Historyczne 
uwarunkowania pomocy społecznej 
wskazują na stopniowe zastępowa-
nie pomocy filantropijnej dobroczyn-
nością publiczną, oraz rozwojem 
państwowych i samorządowych in-
stytucji opieki społecznej. 

W czasach PRL utrzymywano for-
malnie w mocy nieaktualną i niedo-
stosowaną do zmian ustrojowych 
ustawę z dnia 16 sierpnia 1923r. 
o opiece społecznej, świadczenia 
przyznawano z pominięciem proce-
dury administracyjnej. Kolejną  wa-
dą pomocy społecznej w Polsce 
Ludowej była centralizacja, rozpro-
szenie działalności socjalnej oraz 
brak wykwalifikowanej kadry. Do 
1990 r. pomoc społeczna w Polsce 
funkcjonowała na marginesie życia 
społecznego i była dziedziną moc-
no niedoinwestowaną. Wydarzenia 
jakie nastąpiły po 1989 roku wpły-
nęły zasadniczo na status i zadania 
pomocy społecznej. Istotne znacze-
nie miały również zmiany w syste-
mie administracji publicznej, w tym 
szczególnie utworzenie samorządu 
terytorialnego. Początkiem reformy 
administracji lokalnej było ponow-
ne wprowadzenie do ustroju pań-
stwa „upodmiotowionej” gminy, 
która realizując zadania publicz-
ne, zaspakajała zbiorowe potrze-
by społeczności lokalnej. Do zadań 
własnych gminy zaliczono troskę o 
infrastrukturę społeczną, w tym or-
ganizację i świadczenia pomocy 
społecznej.

Na początku 1990 roku rady na-
rodowe, działające na podstawie 
ustawy o systemie rad narodowych 
i samorządu terytorialnego, po-
wołały do życia gminne i miejskie 
ośrodki pomocy społecznej, które 
przejęły wszystkie zadania z zakre-
su pomocy społecznej, a ich działal-
ność regulowała ustawa z dnia 29 
listopada 1990 r. o pomocy spo-
łecznej, oraz liczne rozporządzenia 
Rady Ministrów.
Za realizację zadań z zakresu po-

lityki społecznej na terenie  gminy 
Obrowo odpowiedzialny jest Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
powołany Uchwałą Nr X/48/90 z 
dnia 30 kwietnia 1990 roku i dzia-
łający zgodnie z przyjętym Statu-
tem, który formalnie rozpoczął 
działalność 1 czerwca 1990 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest 
najczęściej pierwszym i zasadni-
czym miejscem, do którego osoby 
będące w trudnej sytuacji życiowej 
zgłaszają się o pomoc. Przy reali-
zacji zadań zleconych kierują się 
wskazaniami wojewody, natomiast 
wykonując zadania własne gminy, 
przestrzegają ustaleń wójta. Zwią-
zane jest to z finansowaniem licz-
nych i różnorodnych zadań

Pierwszym kierownikiem Ośrodka 
była Halina Terajewicz, zatrudnio-
nych było wówczas dwóch pracow-
ników socjalnych. Sytuacja jednak 
diametralnie zmieniała się w mo-
mencie ubożenia w Polsce śro-
dowiska, pojawienia się zjawiska 
dziedziczenia biedy. Pomoc społecz-
na okazała się wówczas bezcenna, 
znacznie wzrosło nasze uzależnie-
nie od pomocy socjalnej. Ustawa 
z dnia 24 lipca 1998r. o wprowa-
dzeniu zasadniczego trójstopniowe-
go podziału terytorialnego państwa, 
najwięcej zadań z zakresu pomocy 
społecznej scedowała na gminy - ja-
ko najmniejszej i najbliższej jedno-
stce wspólnocie.

Na czasie wydaje się zastanowie-
nie, jaką rolę i jakie zadania ma do 
spełnienia pomoc społeczna w sys-
temie zabezpieczenia społecznego, 
na tle istotnych przeobrażeń spo-
łeczno-gospodarczych, jakie miały, 
mają i będą mieć w kraju, szczegól-
nie po wstąpieniu Polski do Unii Eu-
ropejskiej. Wzrost zadań pomocy 
społecznej w okresie transforma-
cji ustrojowych i reformatorskich w 
Polsce XXI wieku, jest niewątpliwie 
wyzwaniem dzisiejszych czasów wo-
bec dysfunkcji innych podsystemów 
zabezpieczenia społecznego.

Aktualnie działalność, strukturę 
organizacyjną i najważniejsze zada-
nia reguluje ustawa o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004r. 
Wprowadziła ona szereg przepisów, 
jest aktem prawnym przejrzystym, a 

jej postanowienia dostosowują pra-
wo pomocy społecznej do innych 
dziedzin prawa, co nie jest bez zna-
czenia dla spójności polskiego sys-
temu prawnego po przyjęciu Polski 
do Unii Europejskiej. Pomoc spo-
łeczna w tym kształcie stała się 
najwidoczniejszą spośród nowych 
instytucji polityki społecznej. Jed-
nak nadal często zarzuca się jej, 
że usiłuje zastępować inne, niewy-
dolne instytucje zwłaszcza systemu 
ubezpieczeń społecznych.  Nale-
ży jednak pamiętać, że w naszym 
społeczeństwie żyją osoby słabe i 
niezaradne, które zawsze będą po-
trzebowały wsparcia. 

Poprawianie systemu pomocy 
społecznej trwa już od lat i nie jest 
tajemnicą, że do ośrodków pomo-
cy spycha się zadania i obowiązki, 
które są „kulą u nogi” dla innych 
resortów.   Niewątpliwie niezaprze-
czalnym faktem jest umocnienie 
pozycji ośrodka pomocy społecznej 
w strukturze samorządu, wzrosła 
też ranga pracowników socjalnych, 
ale jednocześnie zwiększyły się też  
formy rozległych i zróżnicowanych 
zadań. Kształt i wizerunek pomo-
cy społecznej ulega dynamicznym 
zmianom, nastąpił rozwój świad-
czonych usług. Nie ograniczamy się 
tylko do pełnienia roli ratowniczej, 
ale podejmujemy działania o cha-
rakterze społecznym, profilaktycz-
nym i wspierającym. Poszukujemy 
też nowych, racjonalnych i skutecz-
nych metod pracy socjalnej.

Na uwagę i podkreślenie w na-
szej gminie Obrowo zasługuje fakt, 
że władze lokalne i samorządowe 
reprezentują prawidłowe i pełne 
zrozumienia podejście do proble-
mu naszych podopiecznych, w tym 
szczególnie osób niepełnospraw-
nych. Dużym sukcesem jest akty-
wizacja środowiska lokalnego, co 
świadczy o zmianie mentalności 
mieszkańców gminy w podejściu do 
naszej pracy i w ich poczuciu odpo-

wiedzialności za los najsłabszych. 
Pracownicy Ośrodka podejmowali 
wiele inicjatyw i nowych rozwiązań 
wspomagających osoby niepełno-
sprawne i ich rodziny i za tę dzia-
łalność nasz GOPS otrzymał m.in. 
nagrodę Marszałka Województwa.   
Od 2004r. funkcjonuje powołana 
komórka ds. realizacji świadczeń 
rodzinnych wraz z zadaniami z za-
kresu realizacji Funduszu Alimenta-
cyjnego.

Pracownicy socjalni to profesjo-
naliści i specjaliści gruntownie 
przygotowani do pracy z drugim 
człowiekiem, w oparciu o istniejące 
instrumenty prawne wykorzystują 
wszelkie możliwości i uprawnienia 
zmierzające do kształtowania nowe-
go wizerunku i modelu pomocy spo-
łecznej w naszej gminie. Jednym 
ze sposobów jest realizacja projek-
tów systemowych współfinansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki zmierzających do 
rozwiązania problemów klientów po-
mocy społecznej przy ich własnym 
udziale. W 2010 roku kontynuujemy 
rozpoczęty w roku ubiegłym projekt 
systemowy  pn. „Bezrobocie - To 
Nie Dla nas”, oraz jesteśmy partne-
rem wspólnie z gminą Czernikowo 
w realizacji projektu konkursowego, 
gdzie liderem jest gmina Lubicz. 
Również w roku bieżącym z myślą o 
naszych mieszkańcach próbujemy 
korzystać z funduszy, które stwarza 
EFS, co w obliczu ogólnoświatowe-
go kryzysu i coraz mniejszych nakła-
dów na pomoc społeczną nie jest 
bez znaczenia. Sztandarowe hasło 
EFS – „Inwestycja w człowieka jest 
najlepszą inwestycją” niesie z so-
bą refleksję i pokazuje jak zmienia-
ła się pomoc społeczna. Pozwala to 
na przełamanie stereotypu, iż insty-
tucje pomocy społecznej zajmują 
się wyłącznie bezwarunkowym roz-
dawnictwem pieniędzy.

Kierownik GOPS - Jolanta Hajdas
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Inscenizacja „Kota w butach”, pokaz mody, lekcja 
udzielania pierwszej pomocy.

Dni Patrona
Uczniowie kl. III a ze Szkoły Pod-

stawowej w Brzozówce w ramach 
współpracy między placówkami no-
szącymi to samo imię, wzięli udział 
w obchodach Dnia Patrona w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym w Toruniu. Spotkanie 
odbyło się 14 maja 2010 roku. 
Obie  szkoły łączy imię wielkiego 
przyjaciela dzieci Janusza Korcza-
ka. 

Uczniowie z Brzozówki przedsta-
wili przed  licznie zgromadzoną pu-
blicznością widowisko teatralne  pt. 

Kacper Pawłowski i Krystian Gołębiewski w przedstawieniu 
„Kot w butach”

,, Kot w butach” przygotowane pod 
kierownictwem nauczycielki naucza-
nia zintegrowanego Agnieszki Dyl. 
W tym dniu czekało na dzieci mnó-
stwo atrakcji m.in. pokaz mody za-
prezentowany przez podopiecznych 
ośrodka, występ zespołu wokal-
nego i tanecznego, lekcja udziela-
nia pierwszej pomocy, konkursy, 
itp. Uczniowie obu szkół w cieka-
wy, twórczy sposób spędzili czas, 
umacniając współpracę między pla-
cówkami.

SP z Brzozówki Agnieszka Dyl

Dziêki œrodkom unijnym – wyrównujemy szanse w szko³ach

„Jaś się nauczył ...”
Gmina Obrowo jako partner 

uczestniczy w projekcie „Czego 
Jaś się nie nauczy…- wzbogace-
nie oferty edukacyjnej szkół re-
alizujących kształcenie ogólne z 
terenu Powiatu Toruńskiego w  ro-
ku szkolnym 2009/2010”. Projekt 
współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działanie 9.1. 
2 Wyrównywanie szans edukacyj-
nych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych oraz zmniejsze-
nie różnic w jakości usług edukacyj-
nych.

 Koordynatorem Projektu jest  Po-
wiat Toruński, a pozostałymi part-
nerami Gminy z terenu całego 
Powiatu. Wartość całego zadania 
to ponad 1,5 mln zł  - 85% stano-
wią środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego , a 15% Budżetu Pań-
stwa , z czego na Gminę Obrowo 
przypada ok. 160 tys. zł . W ramach 
projektu we wszystkich szkołach 
podstawowych, gimnazjach i liceum 
realizowane są zajęcia wspierające 
i rozwijające umiejętności uczniów 
w okresie październik 2009 – czer-
wiec 2010 .  

Wsparcie udzielane w ramach pro-
jektu oferowane jest 571 uczniom z 
naszych 8 szkół i realizowane przez 
66 nauczycieli w następującej for-
mie:
1. zajęciach dydaktyczno - wyrów-
nawczych 
2. zajęciach pozalekcyjnych rozwija-
jących kompetencje informatyczne 

3. zajęciach pozalekcyjnych - po-
rozumiewania się w języku angiel-
skim  
4. zajęciach pozalekcyjnych rozwija-
jących kompetencje matematyczne 
i   naukowo-techniczne 
5. zajęciach pozalekcyjnych rozwija-
jących ekspresję kulturalną  
6. doradztwo edukacyjno - zawodo-
we 
7. opiekę pedagogiczno - psycholo-
giczną 

Zajęcia w szkołach naszej Gmi-
ny w ramach programu wyrówny-
wania szans edukacyjnych dzieci i 
młodzieży z terenów wiejskich są 
realizowane już po raz trzeci. Opra-
cowaniem projektu i koordynacją je-

go realizacji  zajmuje się także po 
raz trzeci Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcące w Dobrzejewicach .  

 Udział w tegorocznej edycji pro-
gramu „Czego Jaś się nie nauczy 
...”  ponad 150 uczniów (ok.60%)  
Zespołu Szkół przyniósł już wy-
mierne efekty. 11 uczniów  Gimna-
zjum zostało finalistami konkursów 
przedmiotowych  i zdobyło 7 tytu-
łów laureata konkursu . Laureatami 
konkursów zostali : Patrycja Bor-
kowska i Paulina Iwańska z klasy III 
a  z chemii oraz  Wiedzy o Samorzą-
dzie Terytorialnym - obie zwolnione z 
części matematyczno-przyrodniczej 
i humanistycznej egzaminu gimna-
zjalnego, Paulina Osenka z III b z 
j.polskiego, Mariusz Urbański z III 

a z geografii oraz finalista konkur-
su historycznego „Region - Polska 
- Świat”, Denis Głowacki z j.nie-
mieckiego. Finaliści konkursów to 
także Małgorzata Mytlewska  i Mag-
dalena Kozłowska z  geografii obie 
z kl. II d oraz Ewelina Siwicka z III 
a  z Wiedzy o Samorządzie Teryto-
rialnym. Należy dodać, że Paulina 
Iwańska w konkursie z WOST za-
jęła 3 miejsce i otrzymała nagrodę 
finansową Przewodniczącego Sej-
miku w kwocie 1100 zł .

Laureaci konkursów są zwolnie-
ni z odpowiedniej części egzami-
nu gimnazjalnego i już mają po 50 
punktów  z danej części egzaminu. 
Ponadto poza kryteriami przyjmo-
wani są do wybranej przez siebie 
szkoły ponadgimnazjalnej. Dzię-
ki programom wyrównującym szan-
se edukacyjne dzieci i młodzieży na 
wsi oraz rzetelnej pracy nauczycie-
li i uczniów przez cały okres kształ-
cenia, nasze Gimnazjum od roku 
2001 do chwili obecnej, doczekało 
się 68 finalistów , w tym 35 laure-
atów, 5 uczniów było zwolnionych z 
obu części egzaminu gimnazjalnego  
( Patrycja Lewandowska w 2006r , 
Katarzyna Pucińska w 2007 r , Mo-
nika Migdalska w 2008 i w tym ro-
ku Paulina Iwańska oraz Patrycja 
Borkowska ) . 

 W ramach programu „Jaś” ucznio-
wie LO przygotowywali się do egza-
minów maturalnych szczególnie z 
matematyki oraz j.angielskiego . 
LO ukończyło 23/25 uczniów, a do 
matury przystąpiło 15 . Karol Piąt-
kowski, który otrzymywał stypen-
dium Marszałka i Prezesa Rady 
Ministrów ukończył LO z wyróżnie-
niem, Pamela Wojciechowska była 
finalistką konkursu z Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym dla matu-
rzystów. Kto otrzyma świadectwo 
maturalne okaże się w dniu 30.06. 

Najlepsi uczniowie Gimnazjum w Dobrzejewicach w roku szkol-
nym 2009/2010
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Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej w Obrowie jak co roku przyci¹gn¹³ wokalnie i muzycznie 
uzdolnionych uczniów

Mistrz Cohen by pozazdrościł…
Gminny Festiwal Piosenki Dzie-

cięcej i Młodzieżowej odbył się 
już po raz dziesiąty. 14 maja w 
świetlicy wiejskiej w Obrowie do 
konkursu przystąpiło 67 młody 
wokalistów i muzyków reprezentu-
jących szkoły z terenu gminy Ob-
rowo.

Gromkie brawa dla wszystkich 
uczestników! Z roku na rok poziom 
artystyczno-muzyczny jest coraz 
wyższy. W tym roku obok solistów  
prezentujących repertuar rodzimy 
znalazło się również  jedno wyko-
nanie utworu zagranicznego. Kin-
ga Zalewska z Obrowa zaskoczyła 
Komisję Konkursową i wszystkich 
obecnych przepięknym wykonaniem 
piosenki „Hallelujah” – autorstwa 
Leonadra Cohena. Wyrazy uznania 
dla Kingi za pracę nad talentem wo-
kalnym i językowym! 

Zdolnościami wokalno-instru-
mentalnymi pochwalić się mogą 
też uczniowie z Gimnazjum w Do-
brzejewicach, którzy towarzyszy-
li na scenie Patrycji Szyperskiej, 
zdobywczyni Grand Prix Festiwalu. 
Młodzi muzycy, pod artystycznym 
przywództwem Magdaleny Motyka, 
przy akompaniamencie gitar aku-
stycznych, zaśpiewali popularny 
utwór  „Iść w stronę słońca”, który 
w 1981 roku wylansował na szczy-
ty list przebojów Zespół „2 plus 1”.  
Pełna wigoru interpretacja piosenki 
i niesamowita energia jaka owład-
nęła sceną spotkały się z równie ży-
wą owacją widowni.  

Podczas festiwalu miało również 
miejsce wydarzenie premierowe – 

to tu po raz pierwszy zaprezentował 
się publicznie, działający zaledwie 
od lutego 2010,  Zespół Instrumen-
talno-Wokalny pod kierownictwem 
Grzegorza Filuta. Grupa oficjalnie 
otworzyła festiwal oraz umilała nam 
czas podczas obrad jury i przerw. 
Zespół to obecnie 10 osób uczą-
cych się w szkołach podstawowych 
i gimnazjalnych.  Wszyscy ci, któ-
rzy mają ochotę przyłączyć się do 
wspólnego muzykowania serdecz-

nie zapraszamy na próby zespołu. 
Komisja konkursowa w składzie 

–Wójt Andrzej Wieczyński, Sekre-
tarz Gminy Mirosława Kłosińska, 
Anna Siedlecka oraz Grzegorz Filut 
oceniali  wysiłki 22 solistów oraz 

ich zespołów. Młodzi wokaliści kon-
kurowali ze sobą w 4 kategoriach 
wiekowych 7-8; 9-10; 11-12, 14-18 
lat. Poniższa tabelka przedstawia 
zwycięzców w poszczególnych kate-
goriach wiekowych:

Kategoria Zajęte miejsce 
w kategorii

Imię i Nazwisko Szkoła

7 – 8 lat I miejsce Aleksandra Kamińska SP Osiek nad Wisłą
7 – 8 lat II miejsce Julia Butwid SP Brzozówka
7 – 8 lat III miejsce Wiktoria Kalinowska SP Zębowo

9 – 10 lat I miejsce Wiktoria Kałdonek SP Obrowo
9 – 10 lat II miejsce Klaudia Bączkowska SP Dobrzejewice
9 – 10 lat III miejsce Kasandra Bukowska SP Brzozówka

11 – 12 lat I miejsce Sonia Konczewska SP Brzozówka
11 – 12 lat II miejsce Adrian Gąsiorowski SP Obrowo
11 – 12 lat III miejsce Paweł Grzelak SP Dobrzejewice
14 – 18 lat I miejsce 

– Ex aequo
Julia Orczykowska LO Dobrzejewice

14 – 18 lat I miejsce 
– Ex aequo

Dominika Balewska GM Obrowo

14 – 18 lat II miejsce Karolina Wojtylewska SP Obrowo
14 – 18 lat III miejsce Klaudia Konczewska GM Dobrzejewice

Grand Prix Patrycja Szyperska GM Dobrzejewice

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom! 
HBC COCA-COLA Sp. z  o. o Oddział Bydgoszcz

Hurtownia HOOP Polska Sp. z o. o Oddział Toruń

Hurtowni IGLOTEX Sp. z o. o Toruń

Hurtownia MEGA Cash & Carry – Nadwiślanka S.A Toruń

PPHU OAZA Nalaskowscy Władysław, Jan Andrzej Sp. Jawna

Piekarnia EMI Ewa Michalska Ciechocinek

Sklep Przemysłowo-Spożywczy MINI-SAM Czesław Basa, Brzozówka
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M³odzie¿ z Obrowa zbudowa³a prawdziwy je¿d¿¹cy pojazd.

Nasz pojazd - WOLF
 Uczniowie - mechanicy z ob-

rowskiego gimnazjum zgodnie z 
ubiegłorocznymi obietnicami, po 
sukcesie wykonanego modelu silni-
ka spalinowego, postanowili „ostro 
ruszyć z miejsca” i tym razem wyko-
nać prawdziwy jeżdżący pojazd. 

Po początkowych kłopotach z 
dopracowaniem koncepcji oraz 
skompletowaniem podzespołów, 
niestrudzeni twórcy zdecydowali się 
na skonstruowanie pojazdu trójko-
łowego opartego na bazie leciwej 
ramy rowerowego „składaka”. Dość 
szybko okazało się, że prawdziwą 
barierę stanowią niezbędne pra-
ce spawalnicze. Kłopoty pokonano 
dzięki niespodziewanej i zarazem 
nieocenionej pomocy zaprzyjaźnio-
nego ucznia klasy IIID z Osieka – 
Mateusza Wojciechowskiego. Od 
tej chwili wszystko potoczyło się w 
błyskawicznym tempie, a cały wysi-
łek  skoncentrował się na montażu 
silnika wraz z niezbędnym układem  
napędowym i pozostałym osprzę-
tem. Ostatecznego szlifu i zarazem 
imponującego wyglądu, nadały po-
jazdowi prace lakiernicze. Nazwa 
maszyny jest symboliczna, to su-
rowe słowo „WOLF”.  Oficjalna pre-
zentacja pojazdu odbyła się 16 
maja b.r. na festynie z okazji Świę-
ta Patrona Szkoły w obecności licz-
nie zgromadzonych gości. 

W tym miejscu cała gromadka za-
angażowanych uczniów w składzie: 
Bartłomiej Witkowski, Krzysztof i 

Paweł Kowalscy, Karol Zakierski i 
Damian Szymójko  pragną podzię-
kować Romanowi Stolarskiemu za 

użyczenie bazy narzędziowej oraz 
garść cennych porad podczas reali-
zacji projektu.         Paweł Adamski

Obrowo mistrzem w lekkoatletyce 

Wysportowane dziewczyny
14.05.2010 na stadionie lek-

koatletycznym w Pigży, drużyna 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
w Obrowie w składzie: Aleksandra 
Trzpiot, Karina Zielińska, Kamila 
Krupińska, Patrycja Rakoczy, Mał-
gorzata Majchrzak, Ewelina Wierz-
bowska, została  Mistrzem Powiatu 
Toruńskiego w czwórboju lekkoatle-
tycznym. 

Dziewczęta uzyskały  896 punk-
tów i wyprzedziły m.in. SP Makow-
ska - 880 punktów oraz SP Przysiek 
- 824 punktów. Dziewczyny odnio-
sły również sukcesy indywidualne. 

Wicemistrzynią powiatu toruńskie-
go w rzucie piłeczką palantową zo-
stała Karina Zielińska (35m), a 
trzecie miejsce zajęła Aleksandra 
Trzpiot (33,5m). Aleksandra Trzpiot 
wywalczyła także trzecie miejsce 
w biegu na 60 m uzyskując czas 
9,1s.      

Nauczyciel prowadzący
Krzysztof Lerch


