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O bezpieczeństwie na najwyższych szczeblach
W³adze gminy realizuj¹ kolejne inwestycje, dziêki którym zwiêkszy siê bezpieczeñstwo mieszkañców
Władze gminy wraz z wójtem reali-

zują szereg zadań wynikających z 
potrzeb społeczności lokalnej. Jak 
podkreśla wójt Andrzej Wieczyń-
ski ważne są wszystkie inwesty-
cje, nie tylko te, które pochłaniają 
niebagatelne środki finansowe, 
ale także małe zadania związane 
np. ze zwiększeniem bezpieczeń-
stwa mieszkańców poprzez stop-
niową budowę i rozbudowę dróg, 
czy chodników na terenie całej 
gminy. Obecnie trwają roboty bu-
dowlane związane z budową chod-
nika przy drodze wojewódzkiej w 
Obrowie, od zatoczki autobusowej 
do Zespołu Szkół nr 1, obejmując 
powierzchnię 360 m2. 

Na początku grudnia zakończy-
ła się przebudowa chodnika, przy 
drodze powiatowej Nr 2037 w miej-
scowości Łążyn II, polegająca na 
wymianie zniszczonych betonowych 
płytek chodnikowych na kostkę ty-
pu „polbruk” na powierzchni 478 
m2. 

Gmina w powyższym zadaniu finan-
suje robociznę, natomiast materiał, 
czyli obrzeża, kostkę i krawężniki 
drogowe zapewnił, w ramach pod-
pisanego porozumienia, Powiato-
wy Zarząd Dróg w Toruniu. Obecnie 
kończy się też budowa chodnika 
przy drodze krajowej nr 10 w miej-
scowości Głogowo, na powierzchni 
450 m2. 

Niech nadchodz¹ce Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
przynios¹ Pañstwu zdrowie, szczêœcie i pomyœlnoœæ,

a moc wiary i si³y niech doda otuchy
w zmaganiu siê z codziennosci¹.

Niech Nowy Rok bêdzie dla Pañstwa
czasem pokoju i realizacji osobistych zamierzeñ

 
¿ycz¹

Wójt i Pracownicy Urzêdu Gminy Obrowo
Przewodnicz¹cy i Rada Gminy w Obrowie

Władze gminy także w tym przy-
padku finansują robociznę, nato-
miast Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w 
Bydgoszczy, w ramach podpisane-
go porozumienia, zapewniła ma-
teriał. Łączne koszty powyższych 
zadań wyniosą ponad 150 tys. zł. 

- W miarę potrzeb i środków finan-
sowych będą realizowane kolejne 
chodniki na terenie całej gminy – 
zapewnia wójt Andrzej Wieczyński. 
- Budowa chodników przyczynia się 
bowiem do znacznej poprawy bez-
pieczeństwa pieszych, a zwłaszcza 
dzieci, które codziennie przemierza-
ją różne drogi, aby bezpiecznie do-
trzeć do szkół. 

Na prośbę wójta, przewodniczą-
cego Rady Gminy – Krzysztofa Mi-
chalskiego i radnych Rady Gminy w 
październiku doszło do spotkania 
z posłem Tomaszem Lenzem i dy-
rektorem Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w 
Bydgoszczy – Markiem Kowalczy-
kiem, którym również zależy na bez-
pieczeństwie mieszkańców naszej 
gminy. Chodzi głównie o przebudo-
wę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu w Brzozówce, gdzie dochodzi 
do wielu niebezpiecznych zdarzeń 
oraz utrudnień z wjazdem na drogę 
krajową z kierunku Łążynka i osie-
dla w Brzozówce.

(Ciąg dalszy na str. 5)
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Mamy naszego Orlika
Dru¿yna urzêdników, z wójtem na czele, przegra³a mecz z m³odzie¿¹ z Dobrzejewic 
Uroczyste otwarcie pierwszego 

wielofunkcyjnego kompleksu spor-
towego – Moje boisko Orlik 2012 
w Dobrzejewicach – nastąpiło 21 
października 2009r. 

Uroczystość otworzył wójt Andrzej 
Wieczyński, który przywitał przyby-
łych gości, wśród których byli m.in. 
kurator oświaty Iwona Waszkiewicz, 
przedstawiciel Urzędu Marszałkow-
skiego - Tomasz Kilar, przedstawi-
ciel klubu posła Tomasza Lenza 
– Kamil Mirowski, radni powiato-
wi i gminni, a także prezes Firmy 
„Budex” z Lipna, czyli wykonaw-
ca obiektu - Robert Lutomirski, dy-
rektorzy wszystkich szkół, rodzice i 
młodzież. Po krótkim przedstawie-
niu historii powstania otwieranego 
obiektu przez wójta, głos zajął dy-
rektor szkoły – Janusz Iwański, a 
następnie kurator oświaty, która 
odczytała list od wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego – Rafała Bruskie-
go, a następstwie wyraziła pełne 
uznanie dla działalności oświato-
wej władz gminnych. 

Po przemówieniach dokonano uro-
czystego przecięcia wstęgi, po czym 
ks. kanonik Andrzej Pogorzelski po-
święcił obiekt. Wójt wraz z przewod-
niczącym rady gminy Krzysztofem 

Michalskim, wykonawcą obiektu 
Robertem Lutomirskim, księdzem 
prałatem Andrzejem Gręźlikowskim 
i dyrektorem szkoły Januszem Iwań-
skim wykonali pierwsze rzuty karne, 
które stały się atrakcją otwartego 
obiektu sportowego, na którym to 
tego samego dnia o godz. 13:00 
rozegrano pierwszy mecz – urzędni-
cy, z wójtem na czele, kontra mło-
dzież. Lepsza okazała się młoda 
krew i dobra technika chłopaków z 
gimnazjum i liceum w Dobrzejewi-
cach, choć wola walki urzędników 
była równie duża, jednakże nie po-
mogła im zwyciężyć. 

Budowa „Orlika” była w połowie 
finansowana przez Urząd Marszał-
kowski i Ministerstwo Sportu i Tury-
styki, a pozostała część pochodziła 
ze środków własnych gminy. Koszt 
inwestycji wyniósł ponad 937 tys. 
zł.

Budowa ogólnodostępnego, wie-
lofunkcyjnego kompleksu sporto-
wego polegała na budowie dwóch 
boisk:

-  boiska do piłki nożnej – wymiary 
30 m x 62 m, z nawierzchnią z tra-
wy syntetycznej,

- boiska wielofunkcyjnego – wy-
miary 19,1 m x 32,1 m (koszy-

kówka, siatkówka) z nawierzchnią 
poliuretanową.

Przewidziano też oświetlenie bo-
isk i instalację odgromieniową oraz 
ogrodzenie całego kompleksu spor-
towego z uwzględnieniem tzw. pił-
kochwytów. 

Trzy wielofunkcyjnym kompleksie 
wykorzystano istniejące zaplecze 
sanitarno-szatniowe, występujące 
w przylegającej do wybudowanego 

„Orlika” hali sportowej.  
 Zespół sportowy nie tylko popra-

wia stan bazy sportowej w gminie, 
ale przede wszystkim stanowi miej-
sce spotkań dla dzieci i młodzież 
oraz osób dorosłych, które mogą 
aktywnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu nie tylko w weekendy i 
święta, ale także każdego dnia ty-
godnia.

MS

Zarodek stadionu
Wójt Andrzej Wieczyñski podpisa³ umowê na 
budowê boiska w G³ogowie

W Głogowie powstanie nowe bo-
isko do piłki nożnej. Wójt Andrzej 
Wieczyński podpisał w tej sprawie 
umowę z Firmą Ogrodniczą Leśniew-
scy Architektura Zieleni z Chełma 
reprezentowaną przez: Małgorzatę i 
Roberta Leśniewskich. Na podsta-
wie niniejszej umowy Wykonawca 
zobowiązał się wykonać zakres ro-
bót obejmujący wykonanie boiska 
piłkarskiego o nawierzchni z tra-
wy naturalnej o wymiarach 105m x 
68m, nawodnienie płyty boiska, wy-
konanie piłko chwytów, obrzeży i 
oświetlenia zgodnego z projektem 
budowlanym. Plac budowy został 

Tu wkrótce rozgrywane będą mecze – zapowiedział wójt An-
drzej Wieczyński

przekazany zgodnie z umową dnia 
12 października br. Obecnie trwa-
ją prace porządkowo – przygoto-
wawcze dotyczące ukształtowania 
terenu pod płytę boiska i jego ogro-
dzenie. Koniec realizacji I etapu 
zaplanowano na 31 marca 2010 
roku, a jej koszt oszacowano na po-
nad 466 tys. zł (brutto). Budowa 
kolejnych etapów budowy stadionu, 
obejmująca boiska do koszykówki i 
siatkówki wraz z zapleczem szatnio-
wo – socjalnym i trybunami władze 
gminy planują w miarę możliwości 
w kolejnych latach.       

MS.

Wykonawca boiska z niespodzianką dla młodzieży

UWAGA UCZNIOWIE 
I RODZICE! 

Warto się uczyć w Szkole Podstawowej i Gimnazjum, 
bo można otrzymać stypendium!

W programie Urzędu Marszałkowskiego 

„Zdolni na start”  -  edycja 2009/2010 
Wysokość stypendium to 380zł przez okres 12 miesięcy, każdy 

uczeń  ma nauczyciela  opiekuna dydaktycznego z zakresu rozwoju 
edukacyjnego w danej dziedzinie przez siebie wybranej. 

Stypendyści z Gimnazjum w Dobrzejewicach :
1) Małgorzata Mytlewska (op.Alicja Buzuk biologia)
                                                                   - II d po raz drugi 
2) Magdalena Gerc (op.Mariusz Szefer biologia) - I a
3) Daria Ćwiklińska (op. Mariusz Szefer biologia) - I b 
4) Marta Grzelak (op. Maria Iwańska  matematyka) - I b 
5) Paulina Piernik (op. Katarzyna Madej-Borysiak j. ang.) – I c 
6) Patrycja Borkowska (op.Anna Ewertowska j. angielski) – III a 

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

Należy dodać także, że Karol Piątkowski uczeń III klasy Liceum 
w Dobrzejewicach  otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów  
w wysokości 254 zł oraz Marszałka Województwa w kwocie 300zł  
miesięcznie. 

Gratulujemy uczniom i rodzicom! Zachęcamy do nauki i udziału w 
konkursach przedmiotowych 
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Najsmaczniejsze 
na stół
Polecamy na wigilijn¹ wieczerzê przepisy kulinarne, które 
zapewni¹ w Nowym Roku dostatek i powodzenie

We współczesnym zabieganym 
świecie brakuje czasu na rodzinne 
spożywanie posiłków. Dlatego też 
wieczerza wigilijna ma magiczny 
charakter, ponieważ skupia przy 
stole wszystkich domowników. 
Tego wieczoru na stole powinny 
znaleźć się też wszystkie płody 
ziemi, lasu i wody, takie menu we-
dług starszych ludzi, zapewnia do-
statek, urodzaj, zdrowie spokój i 
szczęście w nowym roku. 

Na wigilijnym stole pojawiają się 
więc klasyczne potrawy takie jak: 
barszcz wigilijny z uszkami lub 
pasztecikami, karp smażony, piero-
gi z kapustą i grzybami, kutia, czy 
też kompot z suszu.

Poniżej prezentujemy sporządze-
nie niektórych potraw wigilijnych we-
dług tradycyjnych receptur naszych 
gospodyń. Życzymy smacznego!

„Barszcz Wigilijny”
Składniki:
1,5 kg buraków, 3-4 marchewki 

(30 dag), 1-2 pietruszki ( 20 dag), 
½ selera (10 dag), 1 por, 1 cebula 
(12 dag), 6-8 dag suszonych praw-
dziwków lub podgrzybków, 1 ząbek 
czosnku, 10 ziaren czarnego pie-
przu, 2-3 ziarna ziela angielskiego, 
1 malutki listek laurowy, 1 kieliszek 
czerwonego wina, sól, cukier, sok 
z cytryny
Wykonanie:
Włoszczyznę i 2-4 buraki obrać, 

opłukać i rozdrobnić. Zalać 2 litrami 
wody, dodać przyprawy i gotować 
40-50 min. Resztę buraków umyć 
(jeden zostawić na sok) i ugotować 
ze skórką do miękkości. Następ-
nie odlać wodę, a buraki ostudzić, 
obrać ze skórki i zetrzeć na tarce ja-
rzynowej. Dodać do przecedzonego 
wywaru z włoszczyzny. Grzyby sta-
ranne i opłukać, namoczyć w odzie 
na 2-3 godz. i ugotować do mięk-
kości. Przecedzony wywar wlać do 
barszczu, a grzyby zużyć do pasz-
tecików. Barszcz podgrzać, nie 
dopuszczając do zagotowania. Do-
prawić (dla lepszego koloru) sokiem 
z surowego buraka (uprzednio bar-
dzo drobno utartego) cytryna, so-
lą cukrem, kieliszkiem czerwonego 
wina i ewentualnie (na kilkanaście 
minut przed podaniem) roztartym 
ząbkiem czosnku. Barszcz podaje 
się z uszkami lub pasztecikami.

„Kompot z suszu”
Składniki:
20 dag suszonych śliwek, 15 dag 

suszonych jabłek, 10 dag cukru, 3 
szklanki wody, 2-3 goździków, kawa-
łek skórki z cytryny lub pomarańczy. 

Do kompotu można też wykorzysty-
wać inne suszone owoce.
Wykonanie: 
Suszone owoce umyć, namoczyć 

w zimnej wodzie. Woda powinna 
przykryć owoce. Namoczone jabł-
ka trzeba przycisnąć spodeczkiem. 
Gdy zmiękną, gotować w tej samej 
wodzie, w której się moczyły, z do-
datkiem cukru i przypraw.

„Pierogi z grzybami”
Składniki:
1 kg mąki, 10 dag drożdży, 2 ja-

ja, 2 szklanki mleka, 1 łyżka cukru, 
szczypta soli, 1 kg pieczarek, 0,5 
kg sera, 3 średnie cebule, ok. 0,5 
kg kapusty kiszonej.
Wykonanie:
Zagnieść ciasto łącząc mąkę, droż-

dże, jaja, mleko, cukier, sól. Cebu-
le obrać, pokroić w kostkę i dusić 
pod przykryciem. Pieczarki odgoto-
wać, pokroić w kostkę, dodać do 
cebuli. Na koniec dodać starty ser. 
Rozwałkować ciasto, formować pie-
rogi wypełniając je farszem i sma-
żyć na rozgrzanym oleju. 

„Makowiec”
Składniki ciasta:
50 dag maki, 2/3 szklanki mleka, 

10 dag cukru, 10 dag masła, jajko, 
2 żółtka, łyżka cukru waniliowego, 
3 dag drożdży, szczypta soli. 
Nadzienie:
40 dag maku, 15 dag cukru, 2 

białka, łyżka masła, 10 dag rodzy-
nek, 5 dag posiekanej kandyzowa-
nej skórki pomarańczowej.
Przygotowanie: 
Drożdże rozetrzeć z łyżką cukru. 

Dodać cieple mleko oraz 4 łyżki 
maki, wymieszać odstawić w cie-
płe miejsce do wyrośnięcia. Do wy-
rośniętego rozczynu dodać jajko, 
żółtka utarte z resztą cukru, cukier 
waniliowy, mąkę i szczyptę soli. Wy-
robić ciasto, wlać stopione masło, 
ponownie wyrobić  i odstawić do wy-
rośnięcia. Mak opłukać, zalać wrząt-
kiem i gotować 15 min. Odcedzić, 
zemleć 3 razy. Wymieszać z cukrem 
i podgrzewać, stale mieszając, aż 
cukier się rozpuści. Umyte i osączo-
ne rodzynki, skórkę pomarańczową. 
Na koniec wymieszać z ubitymi na 
pianę białkami. Wyrośnięte ciasto 
podzielić na dwie części i rozwałko-
wać na dwa prostokąty o grubości 
0,5 cm. Na każdym rozsmarować 
nadzienia, pozostawiając czysty 
brzeg ciasta o szerokości 2 cm. 
Zwinąć ciasto z nadzieniem w rulo-
ny, ułożyć na natłuszczonej blasze, 
odstawić do wyrośnięcia. Piec 50 
minut w temp.200 stopni.

Wigilijne zwyczaje
Najważniejszym momentem Wigi-

lii jest wieczerza, która według staro-
dawnego zwyczaju rozpoczyna się po 
zachodzie słońca wraz z pojawieniem 
się pierwszej gwiazdki na niebie. Za-
nim jednak zasiądziemy do Wigilij-
nej Wieczerzy dzielimy się opłatkiem, 
symbolizującym pokój i pojednanie. 
Obrzęd ten następuje po krótkiej mo-
dlitwie. Zgodnie z obyczajem pierwszy 
po opłatek sięga gospodarz lub oso-
ba najstarsza w rodzinie, łamiąc się 
nim po kolei ze wszystkimi dookoła 
stołu. Potem dzielą się miedzy sobą 
pozostali domownicy. Dzieleniu się 
opłatkiem towarzyszy składanie sobie 
płynących prosto z serca życzeń. 

Każdy region i niemalże każda rodzi-
na ma swoje tradycyjne potrawy, jed-
nakże zwyczajowo zestaw wigilijnych 
potraw składa się z co najmniej 12 
dań, bo tylu właśnie było apostołów i 
tyle jest miesięcy w roku. Znany jest 
także zwyczaj pozostawiania wolne-

go miejsca przy stole wigilijnym, któ-
re jest przeznaczone dla przygodnego 
gościa. Dodatkowe nakrycie przy sto-
le może też oznaczać członka rodziny, 
który już zmarł lub pamięć o wszyst-
kich zmarłych  z rodziny. Po uroczystej 
Wieczerzy w wielu domach rozpoczy-
na się śpiewanie tradycyjnych kolęd 
i rozpakowywanie świątecznych upo-
minków, na które czekają zwłaszcza 
najmłodsi z rodziny. Wigilijny dzień 
w katolickich rodzinach kończyć się 
zwykle udziałem w pasterce, czyli uro-
czystej mszy rozpoczynającej się o 
północy.  

Niech przeżywanie nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia i moc 
zwłaszcza Wigilijnego dnia, będzie dla 
wszystkich czasem spokoju, zrozu-
mienia i życzliwości. Natomiast Nowy 
Rok 2010 niech przyniesie  zdrowie, 
szczęście i dużo pomyślności.      

Redaktor Naczelna
Marzena Słupczewska

Muzyka łagodzi obyczaje
Dotacja Fundacji Dzieci i M³odzie¿y dla ,,Srebrnych 
Strun” z Dobrzejewic

Grupa gitarowa ,,Srebrne Struny” 
działająca przy Zespole Szkół im. 
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego w Dobrzejewicach otrzyma-
ła dotację w wysokości 4300 zł od 
Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży 
w Warszawie. Z inicjatywy dyrekto-
ra szkoły - Janusza Iwańskiego, gru-
pa wzięła udział w konkursie Make 
A Connection.

Dzięki wsparciu finansowemu, jakie 
otrzymali młodzi gitarzyści, młodzież 
zainteresowana muzyką  będzie mo-
gła brać udział w zajęciach muzycz-
nych. Uczestnicy zajęć zapoznają się 
z historią muzyki gitarowej, dokona-

niami najsłynniejszych gitarzystów, 
nauczą się odczytywania zapisu nuto-
wego,  a przede wszystkim rozpoczną 
naukę gry na gitarze. Dotacja prze-
znaczona zostanie na zakup gitar i 
wydawnictw muzycznych. 

Przedstawicielki grupy muzycznej 
( Julia Orczykowska i Lidia Korczak 
– uczennice klasy III LO) w dniach 
27-29.11.2009 wezmą udział w szko-
leniu organizowanym przez Fundację 
Dzieci i Młodzieży w Konstancinie-Je-
ziornej, gdzie poznawać będą zasady 
promowania projektów, opracowywa-
nia budżetu, skutecznego komuniko-
wania się.

Dzieci - dzieciom
Caritas z Brzozówki tradycyjnie pomaga potrzebuj¹cym

Członkowie Szkolnego Koła CARITAS działającego przy SP w Brzozówce, 
jak co roku w okresie świątecznym, postanowili pomóc najbardziej potrze-
bującym koleżankom i kolegom. W sobotę 5 grudnia 2009 r. w ramach 
akcji „I ty możesz zostać Świetym Mikołajem” 14 wolontariuszy zbiera-
ło żywność w czterech sklepach Brzozówki i Głogowa. Dzięki uprzejmości 
właścicieli i hojności klientów zebrano ok. 100kg żywności z czego przygo-
towano 13 paczek bożonarodzeniowych. Wszystkim, którzy przyczynili się, 
aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia uśmiechały się do wszyst-
kich dzieci składamy serdeczne podziękowanie i życzymy wszelkiej po-
myślności na Nowy 2010 Rok.

  opiekun SKC, Magdalena Zaidlewicz-Woloszyk
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Bezrobocie – to nie dla nas
GOPS z sukcesami zrealizowa³ unijny projekt aktywizuj¹cy zawodowo osoby bezrobotne
Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Obrowie informuje, że 
dnia 3 grudnia 2009 r. odbyło się 
uroczyste Seminarium, będące 
podsumowaniem projektu syste-
mowego p.n. „Bezrobocie – To Nie 
Dla Nas”. Projekt był realizowa-
ny w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Rozwój i upowszechnianie aktyw-
nej integracji przez ośrodki pomo-
cy społecznej.

W seminarium udział wzięło 18 
uczestniczek projektu, które reali-
zowały cykl szkoleń z zakresu rein-
tegracji społecznej i zawodowej. W 
uroczystej konferencji udział wzię-
li zaproszeni goście, a wśród nich 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński, przewodniczący Rady Gmi-
ny Krzysztof Michalski, Dyrektor 
Centrum Integracji Społecznej „CI-
STOR” w Toruniu Małgorzata Ko-
walska i doradca zawodowy Cistor 
Marta Rębska. Na seminarium 
przybyli też zaproszeni kierownicy 
Ośrodków Pomocy Społecznej z po-
wiatu toruńskiego: Anna Sikorska z 
Lubicza, Marlena Sztuka z Czerniko-
wa i Zofia Karpa z Łysomic. Obecni 
byli również księgowa projektu Ka-
rolina Lenczewska i inspektor d/s 
bezrobocia Daniel Zamojski, a tak-
że pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Obrowie: 
Jolanta Hajdas, Anna Domańska, 
Anna Sztangerska, Małgorzata Pie-
chowicz i Hanna Raniszewska, 
którzy brali udział w realizacji pro-
jektu.

Seminarium otworzyła kierow-
nik GOPS Jolanta Hajdas, która 
przywitała przybyłych gości, oraz 
omówiła przebieg realizacji pro-
jektu. Natomiast Marta Rębska 
przedstawiła interesującą prezen-
tację multimedialną, podczas któ-
rej zebrani zapoznali się z cyklem 
szkoleń. Uczestniczki projektu by-
ły podzielone na dwie grupy zawo-
dowe, tj. opiekun osoby starszej i 
niepełnosprawnej, oraz grupę ga-
stronomiczną, dlatego umiejętno-
ści praktyczne zdobywały w różnych 
placówkach.

Wójt Andrzej Wieczyński w sło-

wach skierowanych do gości mó-
wił o problemie bezrobocia i zwią-
zanych z tym konsekwencjach. 
Szczególnie zaakcentował znacze-
nie realizowanych programów skie-
rowanych do tej grupy mieszkańców 
i wysiłku, jaki wkładają pracownicy 
GOPS, oraz innych instytucji w ak-
tywizację osób szczególnie długo-
trwale bezrobotnych i nieaktywnych 
zawodowo.

Za bardzo dobrą współpracę, wy-
soki i profesjonalny poziom szkoleń 
prowadzonych w Centrum Integracji 
Społecznej CISTOR w Toruniu wójt 
Andrzej Wieczyński wręczył specjal-
ne podziękowanie na ręce dyrektor 
Małgorzaty Kowalskiej. Miłym ak-
centem było też wręczenie podzię-
kowań i kwiatów dla wszystkich 
uczestniczek projektu. 

Przy pięknie zastawionym stole, 
w trakcie konsumpcji uczestnicz-
ki dzieliły się swoimi wrażeniami 
i opowiadały o zdobytej wiedzy. 
Panie podniosły swoje kwalifika-
cje zawodowe i nabyły umiejętno-
ści sprawnego poruszania się na 
otwartym rynku pracy, wzrosły też 

ich kompetencje i samoocena. 
Założone efekty reintegracji spo-
łecznej i zawodowej zostały zreali-
zowane, a twardym rezultatem jest 
podjęcie stałej pracy zawodowej w 
charakterze opiekunek środowisko-
wych przez dwie uczestniczki. Suk-
cesem projektu jest też ukończenie 
szkoleń przez wszystkie 18 uczest-
niczek, które otrzymały certyfikaty 
potwierdzające zdobyte umiejętno-
ści.

Nasz projekt systemowy p.n. 
„Bezrobocie – To Nie Dla Nas” re-
alizowany był w okresie od 1 stycz-
nia 2009r. i kończy się z dniem 31 
grudnia 2009r. Jego realizacja nie 

byłaby możliwa bez dofinansowania 
ze środków z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, którego naczelne 
hasło brzmi: „Inwestycja w człowie-
ka jest najlepszą inwestycją”.

Całkowity koszt projektu wyniósł 
142 145,00 zł. z czego środki wła-
sne z budżetu gminy to kwota 14. 
925,23 zł, a dotacja rozwojowa 
przekazana z Instytucji Pośredniczą-
cej II stopnia z ramienia Samorządu 
Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go reprezentowana przez Regional-
ny Ośrodek Polityki Społecznej w 
Toruniu to kwota 127.219,77 zł.

Jolanta Hajdas

Bezrobocie w Gminie Obrowo -  zarejestrowani wg płci

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ogółem 871 874 772 726 553 472 585
mężczyźni 423 407 368 328 212 198 265

kobiety 448 467 404 398 341 274 320
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Wspieranie rozwoju
GMINA Obrowo, jako partner uczestniczy w 
projekcie „Czego Jaœ siê nie nauczy…”

Czego Jaś się nie nauczy…- wzbo-
gacenie oferty edukacyjnej szkół 
realizujących kształcenie ogólne z 
terenu Powiatu Toruńskiego w roku
szkolnym 2009/2010”, współfinan-
sowanym ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach, Działa-
nie 9.1. 2 Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych.

Koordynatorem Projektu jest Powiat 
Toruński, a pozostałymi partnera-
mi są gminy z terenu całego powia-
tu. Wartość całego zadania to ponad 
1,5 mln. zł, z czego na Gminę Obrowo 
przypada ok. 160 tys. zł. W ramach 
projektu we wszystkich szkołach pod-
stawowych, gimnazjach i liceum re-
alizowane będą zajęcia wspierające 
i rozwijające umiejętności uczniów w 
okresie październik 2009 – czerwiec 
2010.  

Wsparcie udzielane w ramach pro-
jektu oferowane będzie uczniom z na-
szych szkół w następującej formie:
- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- opieka pedagogiczno-psychologicz-

na,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

kompetencje informatyczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające po-

rozumiewanie się w  języku angiel-
skim,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

kompetencje matematyczne i nauko-
wo-techniczne,
- zajęcia pozalekcyjne rozwijające 

ekspresję kulturalną,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Zachęcamy uczniów i ich rodziców 
do korzystania z powyższych zajęć 
umożliwiających rozwijanie podstawo-
wych umiejętności przedmiotowych 
oraz umiejętności społecznych, inter-
personalnych i intelektualnych, plano-
wania dalszego kształcenia i kariery 
zawodowej w danym typie szkoły. 

Zajęcia w szkołach naszej Gminy 
w ramach programu wyrównywania 
szans edukacyjnych dzieci i młodzie-
ży z terenów wiejskich są realizowane 
już po raz trzeci, a koordynacją pro-
jektu zajmuje się także po raz trzeci 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą-
ce w Dobrzejewicach. 

Janusz Iwański

Bóg zapłać 
za krzyż i modlitwę

Andrzej Prokopowicz, proboszcz 
parafii w Osieku, 13 października 
poświęcił na Chrapach przy skrzyżo-
waniu dawnych dróg, krzyż i tablicę 
upamiętniające pierwszy kościół w 
Osieku. Na tablicy widnieje tekst:

„Według tradycji, opodal (w kie-
runku rzeki) stał pierwszy kościół w 
Osieku nadwiślańskim pod wezwa-
niem Św. Andrzeja Apostoła.

Ówczesną parafią erygował w 
1388r. biskup płocki Ścibor. Cięż-
kie zimy i ogromne powodzie spo-
wodowały zmianę koryta Wisły. 

W obliczu tych nieszczęść przenie-
siono w latach 1710-1725 kościół 
i całą wieś Osiek w obecne miej-
sce i ponownie erygowano parafię 
w 1746 r. Kolatorem Kościoła i ca-
łej parafii zostali Kowalewscy herbu 
Dołęga – właściciele osieckich dóbr 
(1732- 1872). 

Szczęść Boże parafii Największe-
go Serca Pana Jezusa 10 listopad 
2008r. w 620 rocznicę erygowa-
nia parafii (1388r.) w 823 roczni-
cę pierwszej wzmianki o Osieku n 
/W (1185 r.)

Ku pamięci parafianie”.
W uroczystości wzięli udział miesz-

kańcy Chrapów, Osieka i Łęgu-Osie-
ka, przedstawiciele Rady Gminy, 
Urzędu Gminy z wójtem Andrzejem 
Wieczyńskim, a także pisarz Jerzy 
Woźniak z małżonką rodu Kowalew-
skich – dawnych kolatorów osiec-
kiego kościoła, Ludwik Chełmicki 
z małżonką – przedstawiciel patrio-
tycznego rodu Ziemi Dobrzyńskiej 
herbu Nałęcz oraz goście z Byd-
goszczy, którzy wspólną modlitwą 

upamiętnili to niecodzienne wyda-
rzenie. W pracach przy wzniesie-
niu krzyża, poczynając od drzewa 
rosnącego w lesie Grażyny i Stani-
sława Durmowiczów do miejsca, w 
którym krzyż stanął, będącego pod 
opieką Państwa Bernardy i Stani-
sława Kwiatkowskich, ofiarnie po-
magało wiele osób. Niezbędna była 
również aprobata i pomoc wójta 
oraz śp. ks. Jana Anklewicza, któ-
rzy nie tylko popierali pomysł, ale 
także mocno angażowali się w je-
go realizację. 

W imieniu Komitetu Organizacyjne-
go Parafian serdeczne Bóg Zapłać. 
Podziękowania również dla wszyst-
kich ofiarodawców, albowiem Krzyż 
i tablica są nie tylko cząstką historii 
nadwiślańskiego Osieka, ale przede 
wszystkim pamiątką dla obecnych, 
jak i przyszłych pokoleń…

Michał Kokot

O bezpieczeństwie na 
najwyższych szczeblach

Ponadto zwrócono uwagę na po-
trzebę rozbudowy chodnika przy 
drodze krajowej w Głogowie i Zę-
bówcu, gdzie obecnie istnieją nie-
bezpieczne fragmenty dróg bez 
chodników dla pieszych zmierzają-
cych codziennie na przystanki au-
tobusowe, umieszczone po prawej 
stronie od Torunia. Jak podkre-
śla dyrektor GDDKiA z Bydgoszczy 
– Marek Kowalczyk – uwagi władz 
gminy dotyczące wad projektu mo-
dernizacji drogi krajowej są słuszne 
i należy poprawiać te miejsca, któ-

re usprawniają komunikację zarów-
no pojazdów jak i ruchu pieszych na 
odcinku Brzozówka – Zębówiec. Do-
tyczy to zarówno skrzyżowań jak i 
ciągów pieszych. Zapewniam, mówi 
Marek Kowalczyk - że będę starał 
się wprowadzić do planów finanso-
wych GDDKiA wskazane  zadania, 
które według mnie wymagają pil-
nej realizacji. Należy więc mieć tyl-
ko nadzieję, że wymienione słowa 
będą miały odzwierciedlenie w rze-
czywistości i przyniosą mieszkań-
com Brzozówki, Głogowa i Zębówca 
bezpieczne i korzystne rozwiązania 
obecnych sytuacji.                  MS.

(Dokończenie ze str. 1)

Budowa chodnika przy drodze krajowej w Głogowie
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Gmina Obrowo w liczbach
Gmina Obrowo w liczbach

W latach 1999 – 2007 tylko sześć sołectw wykazało spadek ludno-
ści, natomiast zdecydowana większość zwiększyła liczbę zatrudnienia w 
znacznym stopniu np. Głogowo, Obrowo a przede wszystkim Brzozówka, 
gdzie na przełomie  lat 1999 – 2007 wzrost ludności wzrósł aż 35%

Podstawowa struktura płci gminnej ludności na przełomie  lat 2007 – 
2008  była nieznacznie asymetryczna i zróżnicowana w poszczególnych 
grupach  wiekowych ludności. W grupie osób w wieku rozrodczym 20-29 
lat, widać znaczny wzrost ludności gminnej co należy uznać za aspekt do-
datni rokujący nadzieję na zwiększenie przyrostu naturalnego rokującego  
na przyszłość - poniżej wykres obrazujący obecny stan ludności gm. Ob-
rowo z podziałem na płeć.

Wg danych Urzędu Statystycznego z 2008 roku w gminie Obrowo funk-
cjonowało 184,80 km sieci wodociągowych. Łączna długość sieci wodo-
ciągowej od 1997 roku wzrosła o 17,8 km, kiedy to wynosiła 167 km. Na 
koniec 2008 roku do wodociągu przyłączonych było 1.898 budynków, co 
daje wzrost o 461 w stosunku do roku 1997. Analogicznie rośnie zużycie 
wody z wodociągów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z 14,2 m3 w 1994 
r. do 18,8 m3 w 1997r.). Gmina zwodociągowana jest w 85%.

Sieć kanalizacyjna uległa dużej rozbudowie. W 1997 roku było tylko 5,4 
km, a obecnie (stan na 30.11.2009r.) posiadamy już 59,88 km sieci. 
Gmina skanalizowana jest w 40%.

Wg danych Urzędu Statystycznego z 2008 roku w gminie Obrowo funk-
cjonowało 184,80 km sieci wodociągowych. Łączna długość sieci wodo-
ciągowej od 1997 roku wzrosła o 17,8 km, kiedy to wynosiła 167 km. Na 
koniec 2008 roku do wodociągu przyłączonych było 1.898 budynków, co 
daje wzrost o 461 w stosunku do roku 1997. Analogicznie rośnie zużycie 
wody z wodociągów w przeliczeniu na 1 mieszkańca (z 14,2 m3 w 1994 
r. do 18,8 m3 w 1997r.). Gmina zwodociągowana jest w 85%.

Sieć kanalizacyjna uległa dużej rozbudowie. W 1997 roku było tylko 5,4 
km, a obecnie (stan na 30.11.2009r.) posiadamy już 59,88 km sieci. 
Gmina skanalizowana jest w 40%.

Miejscowoœæ
lata Stan na dzieñ 

30.XI.2009r.2005 2006 2007 2008 2009

Brzozówka 31 15 24 31 40 181

Dobrzejewice 6 9 6 9 10 58

Dzikowo 1 2 3 9 8 27

G³ogowo 35 13 18 42 33 169

Kawêczyn 4 2 8 3 5 27

Kazimierzewo - - - - 1 1

KuŸniki 3 - - 1 1 6

£¹¿yn II 8 4 2 7 4 32

£¹¿ynek 2 - 2 - - 4

£êg-Osiek - - - 1 - 1

Obory - - - - - 3

Obrowo 13 9 16 20 14 90

Osiek n/W 21 8 10 18 24 97

Silno 5 1 3 17 12 43

S¹sieczno 1 2 2 4 1 12

Skrzypkowo 1 - 1 2 - 4

Smogorzewiec - - 3 3 1 10

Stajenczynki - - - - 2 2

Szembekowo 2 4 4 9 7 31

Zawa³y 5 2 1 4 7 24

Zêbowo 1 7 - 7 4 22

Zêbówiec 2 4 - - 2 11

RAZEM 141 82 103 187 176 855

Położenie
Koniec roku sprzyja wielkim analizom i podsumowaniom, poniżej kilka 

danych dotyczących obecnej sytuacji Gminy Obrowo.
Ogólna powierzchnia obszaru gminy zajmuje 162 km2, w tym 55% to 

użytki rolne, a 37% użytki leśne. Gmina Obrowo stanowi więc 13,17% po-
wierzchni powiatu toruńskiego.

Według danych GUS za I półrocze 2009 roku, gmina Obrowo w hierar-
chii 8 gmin wiejskich powiatu toruńskiego, zajmuje pod względem:

- powierzchnia    - 5 miejsce,
- ludność    - 3 miejsce,
- liczby zarejestrowanych bezrobotnych -  4 miejsce,
- liczby podmiotów gospodarczych  - 3 miejsce,
- dochodów budżetowych na 1 mieszkańca - 5 miejsce,
- wydatków budżetowych na 1 mieszkańca - 4 miejsce.

Działalność
Obecnie największa liczba osób zatrudnionych, w odniesieniu do całej 

gminy występuje w działalności produkcyjnej 37,6%, poza tym w sferze 
budżetowej 34,3 %  w tym: najwięcej w edukacji 19.9%,  administracji 
7,5%, ochronie zdrowia i opiece społecznej 6,9%,  a w sektorach rolnic-
two, leśnictwo i łowiectwo 14,5% ogółu zatrudnionych.

Gospodarka w gminach wiejskich oparta jest głównie na aktywności 
ekonomicznej ludności prowadzącej  gospodarstwa rolne oraz indywidu-
alną działalność gospodarczą. Jeśli chodzi o podmioty gospodarcze, to 
według gminnej ewidencji działalności gospodarczej,  ich ilość z roku na 
rok jest coraz większa, co obrazują  dane w poniższej tabeli.

Najczęściej wybieranymi branżami w 2009 roku, wśród których  prowa-
dzona jest obecnie działalność  gospodarcza w gminie Obrowo, są:

- różne rodzaje usług – 99 podmiotów, w tym usługi budowlane – 31 
podmiotów,

- sprzedaż – 44  podmioty,
- produkcja – 17 podmiotów,
- transport – 12 podmiotów.
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Radosna szkoła 
w Łążynie II
Szko³a Podstawowa w £¹¿ynie II to nie tylko 
pomieszczenie  na naukê

To miejsce, w którym są zabawki 
i uczy się poprzez zabawę, zapew-
niając dobrą opiekę i rozwój zain-
teresowań. Chcemy, aby edukacja 
stawała się coraz bardziej skutecz-
na, przyjazna i nowoczesna. Uczest-
niczymy w licznych programach, 
projektach, akcjach  i konkursach. 
Choć nasza  szkoła nie należy do 
największych to zbieramy wiele na-
gród i wyróżnień.

Fundamentem systemu edukacji 
jest przedszkole. W naszej szko-
le prężnie działa punkt przedszkol-
ny, który skupia dzieci od 3 roku. 

Dzieci urodzone w XXI wieku są ru-
chliwe, ciekawe świata i nowych 
wrażeń. 

Obniżenie wieku szkolnego ma 
pomóc w wyrównaniu szans edu-
kacyjnych. Im wcześniej u dzieci i 
młodzieży zostaną odkryte talenty i 
uzdolnienia, tym większe są szan-
se na ich jak najlepsze rozwijanie. 
Już w nowym roku 2010 wychodząc 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców 
będziemy tworzyć jeszcze jeden ko-
lejny odział przedszkola. Chętne 
dzieci zapraszamy.

H. Affelt

Wójt Gminy Obrowo
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 

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

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego 

z realizacją zadań gminy w 2010 roku w zakresie:

wspierania alternatywnych form edukacji 
przedszkolnej dla dzieci z terenu gminy Obrowo

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

nia w roku 2010,
- zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania,
- termin i warunki realizacji zadania,
- termin i warunki składania ofert,
- termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert,
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo: www.ob-

rowo.pl (w dziale Przetargi, zakładka Konkursy), w Biuletynie Informa-
cji Publicznej www.bip.obrowo.pl.  

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

Druk oferty oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania pu-
blicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełny 
teksty ogłoszenia konkursowego można pobrać z w/w stron interne-
towych lub otrzymać w Urzędzie Gminy Obrowo pokój nr 3, tel. 056 
678 60 22 wew. 53.

Ofertę na realizację zadania publicznego należy składać w następu-
jącym miejscu i terminie:

Urząd Gminy Obrowo, Sekretariat (pokój nr 1), 87-126 Obrowo 54 
– do dnia 11 stycznia 2009 roku, do godz. 10:00.      

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu 
Gminy Obrowo.

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

ZAPRASZAMY 
DO SKŁADANIA OFERT!

Nasz pierwszy zlot
Uczniowie z Osieka na XVIII Kujawsko-Pomorskim 
Zlocie Turystycznym w Z³ejwsi Wielkiej

Zostaliśmy podzieleni przez wy-
chowawcę na trzy sześcioosobowe 
drużyny. Choć uczestnictwo w zlo-
cie potraktowaliśmy, jako wyjazd na 
wycieczkę klasową, wymagał on od 
nas wiele wysiłku. Musieliśmy bo-
wiem przygotować prace plastyczne 
na temat jesieni, karty do kroniki 
zlotu oraz prezentacje muzyczne, 
które oceniane były przez jury zlotu. 
Braliśmy też udział w konkursach 
wiedzy ogólnej oraz tych, które do-
tyczyły zagadnień bardziej szczegó-
łowych (parki narodowe, historia 
Warszawy). Bardzo ważna okaza-
ła się również nasza sprawność fi-
zyczna, ponieważ uczestniczyliśmy 
w rozgrywkach piłki nożnej, rowe-
rowym torze przeszkód, w nocnym 
biegu patrolowym oraz innych kon-
kurencjach sprawnościowych.

Humory nam dopisywały, ponie-
waż organizatorzy zlotu zadbali o 
właściwe jego przygotowanie i wy-
pełnienie nam czasu wolnego (war-
to nadmienić, że odbył się także 
pokaz broni oraz dyskoteka). Na 
uwagę zasługuje również fakt, że – 
mimo, iż braliśmy udział w zlocie po 
raz pierwszy – jedna z naszych dru-
żyn w klasyfikacji generalnej zajęła 
czwarte miejsce. 

Zachęcamy innych do uczestnic-
twa w tego typu przedsięwzięciach, 
ponieważ propagują one nie tyl-
ko aktywne spędzanie czasu, są 
również szansą na podzielenie się 
wiedzą oraz zaprezentowanie umie-
jętności w szerszych kręgach, dają 
też możliwość na zawarcie nowych 
znajomości. Kolejny zlot już w kwiet-
niu.                 A. Kozłowska-Ciara

Wykryć, aby wyleczyć
Bezp³atne przesiewowe badanie w kierunku 
czerniaka i nowotworów skóry w Obrowie

55 osób skorzystało z bezpłatnego przesiewowego badania w kie-
runku czerniaka i nowotworów skóry, które odbyło się 17 października 
w Zespole Szkół nr 1 w Obrowie. Badanie było finansowane ze środ-
ków budżetu gminy Obrowo w ramach „Regionalnego Programu Wcze-
snego Wykrywania Nowotworów Skóry”. 

Badanie skóry było jednym z wielu bezpłatnych badań, jakie prze-
prowadzano w ciągu 2009 roku na terenie Gminy Obrowo. Należy 
podkreślić, że badania profilaktyczne cieszą się coraz większą popu-
larnością wśród mieszkańców naszej gminy. To ważne, bo jak pod-
kreślają lekarze szybkie wykrycie choroby nowotworowej wiąże się z 
prawie całkowitym jej wyleczeniem! Na kolejne bezpłatne badania pro-
filaktyczne dotyczące nie tylko nowotworów skóry, ale także badania 
słuchu, płuc, osteoporozy, jelita grubego, prostaty i na mammografię 
zapraszamy już w przyszłym roku.

Ewa Nowak
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Zerknąć w kosmos
Szko³a w Zêbowie realizuje wyj¹tkowo atrakcyjny program unijny
„Bliżej z regionem, czyli cudze 

chwalicie, a swego nie znacie” 
pod tym hasłem Wiejskie Stowa-
rzyszenie Kulturalno – Oświato-
we „Edukacja Dla Demokracji” 
w Zębowie realizowało projekt ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 
Priorytet IX, mówiący o rozwoju 
wykształcenia i kompetencji w re-
gionach. Instytucją pośredniczącą 
był Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego 
w Toruniu.

Projekt realizowano w Szkole Pod-
stawowe w Zębowie w okresie od 
marca do lipca 2009r., jako zajęcia 
pozalekcyjne. Uczestniczyło w nich 
45 dzieci w wieku 4-10 lat ze wsi 
Zębowo i najbliższej okolicy. Zaję-
cia w ramach projektu podzielone 
były na trzy moduły. Pierwszy z mo-
dułów zatytułowany został Bliskie 
spotkania z Kopernikiem i astrono-
mią. Kolejny obejmował działania z 
zakresu muzyki i tu postacią prze-
wodnią był Fryderyk Chopin. Ostatni 
trzeci moduł to spotkania z teatrem. 
Wszystkie trzy moduły realizowano 
na obszarze woj. kujawsko-pomor-
skiego, co wiązało się z promocją i 
przybliżeniem małym odbiorcom ich 
własnego regionu, ich Małej Ojczy-
zny. Dzieci miały możliwość udzia-
łu w spotkaniach prowadzonych 
przez astronomów, aktorów, muzy-

ków, dzięki którym poznały tajniki i 
warsztat ich profesji, a także pod 
ich kierunkiem, mogły wcielić się w 
aktora, muzyka, czy też prowadzić 
obserwację nieba. Pod kierunkiem 
nauczycieli dzieci zebrały informa-
cje na tematy związane z modu-
łami, wykonywały ciekawe prace 
plastyczne, uczyły się tańców ludo-
wych i szlifowały swój warsztat ak-
torski. Liczne wyjazdy do Torunia 
były okazją poznania miasta wiel-
kiego astronoma. Były również wy-
jazdy do Filharmonii Pomorskiej w 
Bydgoszczy i Szafarni na koncerty.    
Zajęcia prowadzone we wsi Zębowo 
w ramach projektu były doskonałą 
okazją dla najmłodszej jej części 
mieszkańców, nie tylko do posze-
rzenia swojej wiedzy, ale przede 
wszystkim do zdobycia nowych do-
świadczeń i umiejętności. 

Rozwijanie zainteresowań z dzie-
dziny astronomii są w dalszym 
ciągu kontynuowane poprzez spo-
tkania z zaprzyjaźnionym astrono-
mem panem Piotrem Majewskim 
współautorem programu telewizyj-
nego „Planetarium”. I tak 3 listopa-
da dzieci z Zębowa, jako pierwsze 
w Polsce miały możliwość obserwa-
cji słońca przez lunetę Coronado. 
Pod okiem profesjonalisty zoba-
czyły niezwykłe zjawisko, jakim jest 
wybuch materii słonecznej i rze-
czywisty kolor naszej najbliższej 
gwiazdy. W czasie zabawy ruchowej 

„Układ Słoneczny” dowiedziały się 
w jakiej odległości znajdują się pla-
nety względem siebie i Słońca.

W sali lekcyjnej astronom zabrał 
nas w niezwykłą podróż na wszyst-
kie planety Układu Słonecznego. 
Po projekcji dzieci zadawały mnó-
stwo pytań, na które Piotr Majewski 
starał się  odpowiedzieć w sposób 
naukowy a jednak zrozumiały  dla 
najmłodszych. 

Następne spotkanie z astrono-
mem planujemy w grudniu, na któ-

rym nasze najmłodsze pokolenie 
będzie nocą oglądało gwieździste 
niebo przez teleskop zakupiony w 
ramach projektu „Bliżej z regionem, 
czyli cudze chwalicie, a swego nie 
znacie.”

Spotkania z ciekawymi ludźmi to 
nieoceniony wkład w rozwój młode-
go człowieka, co stwarza mu bezpo-
średnią możliwość tego, aby trudne 
zagadnienia z astronomii stały się 
dla niego bardziej dostępne i zrozu-
miałe.

Piotr Majewski, dziennikarz Polskiego Radia, znany jest mię-
dzy innymi z prowadzenia programów telewizyjnych o tematyce 
astronomicznej. To z nim spotkały się dzieci ze szkoły w Zę-
bowie

Dla toruńskiego dziedzictwa
W dniach od 4 do 27 listopada 

2009r. Urząd Gminy Obrowo prze-
prowadzał zbiórkę starych, zbęd-
nych kluczy w ramach Akcji „Klucz 
do mojego miasta” – projektu koor-
dynowanego przez Lokalną Organi-
zację Turystyczną, której członkiem 
jest Starostwo Powiatowe w Toru-
niu przy współpracy Urzędu Miasta 
Torunia oraz Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu.

Celem projektu jest wykonanie 
makiety dotykowej toruńskiej Sta-
rówki, która umożliwi poznanie 
miasta osobom niewidomym i sła-
bowidzącym. Z przetopionych klu-
czy powstanie odlew, dotykowy 
model najważniejszych zabytków 
Torunia, który będzie jednocześnie 
darem i zaproszeniem dla osób nie-
pełnosprawnych, także z naszego 
terenu.

Każdy mieszkaniec naszej gminy i 
całego powiatu mógł włączyć się do 
akcji przekazując symboliczny klucz 
do historycznego dziedzictwa, nie-
dostępnego obecnie dla osób nie-
widomych. I tak się stało! W akcję 
włączyli się nie tylko dorośli, ale 
także dzieci i młodzież ze szkół z 
naszego terenu, którzy rywalizowa-
li między sobą w ilości zebranych 
kluczy. Akcja ta była unikatowa w 
skali kraju, a udział mieszkańców 
Gminy Obrowo niewątpliwie przyczy-
ni się do trwałego efektu, który bę-
dzie służył przez wiele lat nie tylko 
dla osób niepełnosprawnych. 

W imieniu organizatorów serdecz-
nie dziękujemy za zaangażowanie i 
udział w tym niepowtarzalnym pro-
jekcie.                                   MS.

W akcji uczestniczył też Ma-
riusz Pyzik, mieszkaniec Gło-
gowa

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łążynie II w ramach pro-
jektu edukacyjnego „Czego Jaś się nie nauczył” pojechali 4 
grudnia do Instytutu Fizyki  UMK w Toruniu na wykład O ry-
bach, wielorybach i balonach, który  wygłosił  prof. dr hab. Wie-
sław Nowak. Transport zapewnił Urząd Gminy Obrowo, za co 
serdecznie dziękujemy.


