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Czy powstanie dwumiasto?
27 czerwca 2008r. w gmachu 

Urzędu Miasta w Bydgoszczy zo-
stało podpisane nowe partnerskie 
porozumienie w sprawie aglomera-
cji Bydgoszcz-Toruń, poszerzające 
skład Kolegium Bydgosko – Toruń-
skiego Obszaru Metropolitalnego o 
samorządy 17 gmin, które znajdą 
się na terenie przyszłego B-TOM. W 
tym o gminę Obrowo.

Kolegium B-TOM zostało powołane 
z inicjatywy administracji marszał-
kowskiej i działać będzie na rzecz 
ustanowienia Dwumiasta i promo-
wania idei wspólnego funkcjonowa-
nia obszaru. Nowe porozumienie 
poszerza jego kompetencje o po-

dejmowanie przedsięwzięć zmie-
rzających do wypracowania wspól-
nej koncepcji rozwoju aglomeracji, 
w tym tworzenia zintegrowanych 
systemów transportu publicznego i 
bezpieczeństwa, a także metropoli-
tarnej polityki ochrony krajobrazu i 
środowiska.

Dotychczas, oprócz kierującego 
kolegium marszałka województwa, 
zasiadali w nim prezydenci Torunia 
i Bydgoszczy oraz starostowie: byd-
goski i toruński. Nowe porozumie-
nie poszerza ten skład o burmistrza 
Chełmży, burmistrza miasta i gmi-
ny Koronowo, burmistrza miasta i 
gminy Solec Kujawski, wójta gmi-

Gmina Obrowo w Obszarze Metropolitarnym
ny Białe Błota, wójta gminy Chełm-
ża, wójta gminy Czernikowo, wójta 
gminy Dąbrowa Chełmińska, wójta 
gminy Dobrcz, wójta gminy Lubicz,  
wójta gminy Łubianka, wójta gminy 
Łysomice, wójta gminy Nowa Wieś 
Wielka, wójta gminy Obrowo, wójta 
gminy Osielsko, wójta gminy Sicien-
ko, wójta gminy Wielka Nieszawka, 
wójta gminy Zławieś Wielka.

Treść porozumienia podkreśla, że 
metropolie to w obecnym świecie 
podstawowe ośrodki wzrostu, od 
rozwoju, których zależy konkuren-
cyjność naszego kraju i poziomu ży-
cia jego mieszkańców.

Wywiad z wójtem str. 2  Inwestycje gminy str. 4 i 5  Dwór z duszą str. 7

Marszałek województwa ku-
jawsko-pomorskiego przekazał 
Marzenie Słupczewskiej, przed-
stawicielce Urzędu Gminy Obrowo 
podpisany dokument potwierdza-
jący przystąpienie naszej gminy do 
Kolegium Bydgosko – Toruńskiego 
Obszaru Metropolitalnego

Bezpieczne jezioro
Porz¹dku na pla¿y w Osieku n/Wis³¹ pilnuje w tym sezonie RATOWNIK 

Jezioro w Osieku n/Wisłą to ką-
pielisko popularne nie tylko wśród 
mieszkańców gminy ale też miesz-
kańców Torunia. Zatrudnienie ratow-
nika, który plaż pilnuje codziennie 
od 10.00 do 18.00 to zapowiedź 
poważnych zmian w tym  miejscu.  
Warto podkreślić, że zarówno ką-
pielisko jak i plaża funkcjonuje 
obecnie bez żadnych nieprawidło-
wości. Oczywiście nie można powie-
dzieć, że jezioro w Osieku n/ Wisłą 
jest zagospodarowane w każdym 
calu i w 100%, tak nie jest, choć 
niewątpliwie zrobiliśmy duży krok 
na przód, aby w przyszłości zorga-
nizować kompleks wypoczynkowy 
z prawdziwego zdarzenia. Mam na-
dzieję - mówi Wójt Andrzej Wieczyń-
ski, że  na budowę pomostu nad 
jeziorem w Osieku n/Wisłą i zago-
spodarowaniu miejsca wokół nie-
go, uda nam się pozyskać środki z 
Unii Europejskiej. Cieszymy się z te-
go co już udało nam się osiągnąć. 
Ratownik -  Maciej Piekarz ma swój 
punkt obserwacyjny z miejscem na 
odpoczynek. Na kąpielisku są wy-
znaczone dwie strefy do pływania 
z możliwością zabawy przy siat-
kach rozwieszonych dla najmłod-
szych. Na dość dużej piaszczystej 
plaży można szybko znaleźć przytul-

ne miejsce do wypoczynku. Istnieje 
też możliwość posilenia się w ma-
łej gastronomii, która znajduje się 
nieopodal jeziora. Natomiast miło-
śnicy wędkarstwa mogą zaszyć się 
wyznaczonych miejscach na brzegu 
jeziora i łowić ryby.    

Realizowane w ten sposób przez 
gminę Obrowo zadania inwesty-
cyjne znacznie przyczyniają się do 
poprawy warunków bytowych miesz-
kańców. 

Wójt Andrzej Wieczyński wraz z 
radnymi Rady Gminy realizują zada-

Nad jeziorem w Osieku n/Wisłą jest bezpiecznie. W tym sezonie kąpieliska strzeże ratownik.

nia, które odzwierciedlają potrzeby 
stawiane przez społeczność samo-
rządu. Na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców i turystów wypoczy-
wających nad jeziorem w Osieku n/ 
Wisłą gmina przeznaczyła w bieżą-
cym budżecie 40 .000 zł. 
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Tysiące kilogramów żywności
GOPS w Obrowie pomaga najbardziej potrzebuj¹cym mieszkañcom Gminy

Za realizację zadań z zakresu polityki społecznej na terenie gminy Obro-
wo odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który reali-
zuje zadania z zakresu administracji rządowej i samorządowej.

Zadaniem Ośrodka jest prowadzenie diagnostyki jednostkowej i śro-
dowiskowej; bezpośrednie i pośrednie udzielanie świadczeń (w tym or-
ganizowanie opieki i usług domowych); współpraca z organizacjami 
społecznymi i pozarządowymi, instytucjami i samorządem lokalnym.

Ośrodek Pomocy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia potrzeb, a także podejmuje działania zmierzające do życio-
wego usamodzielnienia osób i ich integracji w środowisku. Rodzaj, forma 
i rozmiar świadczenia uzależnione są od możliwości finansowych pomo-
cy społecznej. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obo-
wiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu 
swojej trudnej sytuacji życiowej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku – 
art. 8 ust.1 pomocy udziela się rodzinom i osobom, których dochód nie 
przekracza:

- na osobę samotnie gospodarującą 477 zł.
- na osobę w rodzinie 351 zł.
GOPS realizuje też zadania wynikające z ustawy o świadczeniach ro-

dzinnych – jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rzą-
dowej. Na szczeblu gminy zadanie to realizuje komórka d/s świadczeń 
rodzinnych, powołana w GOPS. Zasiłki rodzinne są uzupełniane specjal-
nymi dodatkami  

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu dłużni-
ków alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej gmina została też zo-
bowiązana do wypłaty zaliczki alimentacyjnej. Do zaliczki alimentacyjnej 
uprawnione są osoby na podstawie tytułu wykonawczego od komornika, 
którego egzekucja jest całkowicie lub częściowo bezskuteczna i osoba 
uprawniona wychowywana jest przez samotnego rodzica /kawaler, pan-
na, wdowa, wdowiec). 

Od 2004 roku nasz Ośrodek uczestniczy w programie wieloletnim „Po-
moc Państwa w zakresie dożywiania”. Zgodnie z Programem pomoc ta 
przysługuje dzieciom w okresie nauki szkolnej, ale też osobom starym, 
chorym, niepełnosprawnym i dzieciom w wieku przedszkolnym. Realiza-
cja tego programu pozwala na ograniczenie zjawiska głodu i niedożywie-

nia wśród w/w grup. W naszej gminie wszystkie dzieci, których rodzice 
zgłosili się do pracowników socjalnych i którzy spełniają kryterium docho-
dowe (526,50 zł na osobę) korzysta z darmowych posiłków w szkołach. Z 
informacji napływających od dyrektorów wynika, że pomoc w postaci go-
rącego posiłku jest najbardziej trafioną formą pomocy, ponieważ skiero-
wana jest bezpośrednio do dzieci i młodzieży uczącej się. Aktualnie z tej 
formy pomocy korzysta 348 uczniów.

Dzięki bardzo dobrze układającej się współpracy Gminnego Ośrodka  
Pomocy z Caritas i Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej  gmina Ob-
rowo pozyskała w miesiącu marcu i lutym 2008 roku  żywność z Unii 
Europejskiej w ramach programu PAED – „Dostarczanie żywności dla naj-
uboższej ludności UE 2008 

Z Caritas otrzymaliśmy łącznie 16.390,8 kg żywności (w tym: maka-
ron, ser topiony, mleko, kasza, muszli, dania gotowe).

Natomiast z PKPS- u otrzymaliśmy łącznie 3.282 kg żywności, w tym: 
( dżem, kasza jęczmienna, musli).

Zgodnie z przyjętą procedurą żywność rozprowadzana jest wyłącz-
nie wśród osób potrzebujących, korzystających z różnych form pomocy 
Ośrodka Pomocy. Magazyn znajduje się przy Urzędzie Gminy, a jej dystry-
bucją  zajmują się pracownicy socjalni, którzy na podstawie posiadanej 
dokumentacji wytypowali 1.413osób. spełniających kryteria do jej otrzy-
mywania. Żywność wydawana jest codziennie w godzinach pracy Urzę-
du Gminy.

Zgodnie z zawartą umową do końca b.r. Ośrodek spodziewa się następ-
nych  transportów żywności (informacje na ten temat  dostępne są  wcze-
śniej w Ośrodku).

Oprócz pomocy finansowej GOPS prowadzi szeroko pojętą prace so-
cjalną – rozumianą jako działalność zawodową skierowaną na pomoc 
osobom i rodzinie we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do funkcjo-
nowania w społeczeństwie, a także działa na rzecz osób wykluczonych 
społecznie. W tym zakresie pracownicy socjalni współpracują z pedago-
gami szkolnymi, kuratorami, Sądem, ZUS, KRUS, PCPR. Pracownicy so-
cjalni utrzymują też ścisły kontakt z GKRPA, Policją i kontrolują rodziny 
patologiczne, z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą domo-
wą.                                                                             Jolanta Hajdas

Dzieciom się należy
Jesieni¹ wchodzi w ¿ycie nowa ustawa reguluj¹ca przyznawanie alimentów

Zmiana przepisów w sprawie przy-
znawania alimentów to dobra wiado-
mość dla osób, które nie były dotąd 
w stanie wyegzekwować należności 
od nie płacących na dzieci rodziców. 
W przepisach ustawy uwzględniono 
zaległości alimentacyjne osób, któ-
re wyemigrowały za granicę.

1 października wejdzie w życie usta-
wa o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów. Zakłada ona pomoc fi-
nansową dla osób uprawnionych do 
alimentów od jednego z rodziców na 
podstawie tytułu wykonawczego w 
sytuacji, gdy egzekucja tych alimen-
tów w okresie ostatnich dwóch mie-
sięcy okazała się bezskuteczna - bez 
względu na wysokość zaległości ali-
mentacyjnych ciążących na dłużniku. 
Dotyczy to także sytuacji, gdy niemoż-
liwe jest wszczęcie egzekucji  wobec 
dłużnika przebywającego  poza grani-
cami Polski albo z powodu braku pod-
stawy prawnej do podjęcia czynności 
zmierzających do wykonania tytułu wy-
konawczego w miejscu  zamieszkania 
dłużnika, albo z powodu braku możli-
wości wskazania przez osobę upraw-
nioną miejsca zamieszkania dłużnika 
za granicą.

Świadczenia z funduszu przysługiwać 

będą osobie uprawnionej do ukoń-
czenia 18 r. życia, albo w przypadku 
kontynuowania nauki (w szkole śred-
niej lub wyższej) do 25r. życia lub w 
przypadku legitymowania się orze-
czeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności  bezterminowo, pod 
warunkiem, że dochód na osobę w 
rodzinie nie będzie przekraczał kwoty 
725,00 zł. W tej sytuacji wnioskodaw-
ca jest zobowiązany udokumentować 
dochody wszystkich członków rodziny 
uzyskane w 2007r. w ten sam spo-
sób, jak wymagane jest to podczas 
ubiegania się o prawo do świadczeń 
rodzinnych.

Świadczenia z funduszu będą przy-
sługiwały  w wysokości bieżąco usta-
lonych alimentów, jednak w kwocie 
nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia, o których mowa bę-
dą przysługiwały  osobie uprawnionej 
nawet w sytuacji, kiedy będzie ona 
wspólnym dzieckiem obojga małżon-
ków, przy czym jedno z nich będzie zo-
bowiązane tytułem wykonawczym do 
alimentów na rzecz tego dziecka.

Świadczeń z funduszu nie otrzyma 
osoba, która została umieszczona w 
instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w rodzinie zastęp-

czej, jak też osoba pełnoletnia posia-
dająca  własne dziecko oraz ta, która 
zawarła związek małżeński.

Pamiętajmy, że z uwagi na obowią-
zujące kryterium dochodowe o każ-
dej najmniejszej nawet zmianie w 
sytuacji rodziny zarówno dochodowej 
np. uzyskanie nowego dochodu jak 
i społecznej np. wyjazdu za granicę  
członka rodziny, wówczas mamy obo-
wiązek niezwłocznie  powiadomić or-
gan, który prawo do świadczenia nam 
ustalił, aby ponownie zweryfikowano 
nasze prawo do pobieranego świad-
czenia. Konsekwencją nie wywiązania 
się z tego obowiązku może być przypi-
sanie do zwrotu świadczeń nienależ-
nie pobranych.

KOMUNIKAT
Zadbajmy o obiady dzieci w nowym roku szkolnym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie prosi rodziny, któ-
rych dzieci mają być dożywiane w roku szkolnym 2008/2009 o zgła-
szanie się do GOPS-u od lipca 2008 roku, najpóźniej do 28.08.2008r. 
z dochodami netto za czerwiec lub lipiec 2008 r. 

Przypominamy, że dochód na osobę w rodzinie nie może przekra-
czać kwoty 526,50 zł.

Telefon kontaktowy GOPS (056) 678-60-22 wew. 56. 

Wnioski o ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu będą wydawane w 
tutejszym urzędzie gminy w pokoju 
numer 11 od 1 sierpnia 2008r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się  o świadczenia z funduszu na no-
wy okres  świadczeniowy złoży  wnio-
sek  wraz z dokumentami do dnia 31 
sierpnia ustalenie prawa do świad-
czeń z funduszu oraz wypłata świad-
czeń przysługujących za październik 
następuje do 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca 
się  o świadczenia z funduszu na no-
wy okres  świadczeniowy złoży  wnio-
sek  wraz z dokumentami od dnia 1 
września  do dnia 31 października 
ustalenie prawa do świadczeń z fun-
duszu oraz wypłata świadczeń przy-
sługujących za październik następuje 
do 30 listopada.

Wszelkich informacji na w/w temat 
udziela Joanna Tutlewska inspektor 
ds. zaliczek alimentacyjnych, pod nr 
tel. (056) 678 60 21.
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Wierni gminy Obrowo spotkali się z Biskupem
Wizytacja Ksiêdza Biskupa Wies³awa Meringa  we wszystkich parafiach gminy Obrowo

Co pięć lat w każdej parafii jest 
obowiązek wizytacji kanonicznej, 
której dokonuje biskup. W tym roku 
byliśmy świadkami wizytacji prze-
prowadzonej przez Księdza Bisku-
pa Wiesława Meringa – Pasterza 
Diecezji Włocławskiej w dekanacie 
lubickim, w gminie Obrowo. 

Ksiądz Biskup odwiedził  parafie: 
Osiek n/Wisłą – 9 czerwca, Dobrze-
jewice – 13 czerwca (w odpust św. 
Antoniego), Łążyn II – 28 czerwca i 
Obrowo – 5 lipca 2008r. Program 
wizytacji był podobny w każdej pa-
rafii. Rozpoczynał się spotkaniem 
Biskupa z przedstawicielami ży-
cia religijnego parafii i z władzami 
samorządowymi. Kolejnym punk-
tem programu było nawiedzenie 
cmentarza grzebalnego. Na zakoń-
czenie odbywała się w kościele pa-
rafialnym Msza Św. w czasie, której 
Ksiądz Biskup udzielał Sakramen-
tu Bierzmowania i modlił się z wier-

nymi.
Faktem godnym podkreślenia jest 

wspaniała współpraca z władzami 
samorządowymi, co zauważył tak-
że Ksiądz Biskup. Szczególnie miłą 
okolicznością była obecność w każ-
dej parafii gminy Wójta – Andrzeja 
Wieczyńskiego, na ręce którego Bi-
skup Mering złożył podziękowanie 
za jego godną naśladowania po-
stawę i ogromną życzliwość, która 
wyraża się w różnej postaci wobec 
wszystkich parafii i duszpasterzy 
gminy Obrowo.

Wizytacje i liturgie wzbogacały wy-
stępy zespołów wokalnych oraz or-
kiestry młodzieżowej z Dobrzejewic. 
Wizytacji Księdza Biskupa towarzy-
szyli także licznie zebrani wierni.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi 
za jego modlitwę i obecność wśród 
nas. Życzymy wiele sił i łask Bożych 
na dalszą posługę Ludowi Bożemu.

Ks. Andrzej Pogorzelski

Drogi rowerowe
Samorz¹dy powiatu toruñskiego chc¹ rozbudowaæ 
œcie¿ki rowerowe

2 lipca 2008r. w Przysieku podpisano porozumienie o wspólnym przy-
gotowaniu i realizacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach pu-
blicznych przez wybudowanie dróg rowerowych”, znajdującego się na 
Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju re-
gionalnego oraz Budżetu Państwa.

Projektem zostały objęte inwestycje zlokalizowane na terenie powiatu 
toruńskiego i gminy Unisław obejmując cztery drogi rowerowe tj:

I. Droga rowerowa nr 1 Toruń- Zławieś Mała- Bolumin (22,6 km)

II. Droga rowerowa nr 2 Barbarka - Olek - Różankowo - Pigża - Łubian-
ka - Wybcz - Raciniewo – Unisław (24,1 km)

III. Droga rowerowa nr 3 Toruń – Łysomice – Tylice – Sławkowo – 
Morczyny – Kamionki Małe (18,7 km)

IV. Droga rowerowa nr 3a Morczyny – Miarkowo – Grodno – Plusko-
węsy- Chełmża – Grzywna – Mirakowo (20 km)

V. Droga rowerowa nr 4 Toruń – Złotoria – Grabowiec – Osiek n/Wi-
słą (12,8 km), w tym na terenie gminy Obrowo wytyczono trasę 7,4 
km.

Łączna długość ww. dróg wyniesie ok. 100 km.

Realizacja Projektu finansowana będzie ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), budżetu państwa oraz ze środków 
samorządowych.
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Widmo słabych 
plonów
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyñski zwróci³ 
siê do ministra rolnictwa o bezzwrotn¹ pomoc dla 
rolników dotkniêtych susz¹

Na terenie Gminy Obrowo, podobnie jak i na obszarze pozostałych gmin 
województwa kujawsko-pomorskiego, powtórzyła się sytuacja sprzed 
dwóch lat, kiedy na skutek bardzo ograniczonych opadów nastąpiło 
zmniejszenie intensywności wzrostu i rozwoju roślin, a w konsekwencji 
olbrzymi spadek plonów i klęska suszy. Poszkodowani rolnicy mogli skła-
dać wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych klęską suszy w ter-
minie do dnia 10.07.2008 roku, które dostępne były w Urzędzie Gminy 
Obrowo oraz na naszej stronie internetowej. 

Zakres i wysokość doznanych szkód w wyniku klęski suszy oszacowa-
ła Komisja powołana Zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 
188/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku w składzie:

1. Stanisław Strzelecki – Rada Gminy Obrowo – przewodniczący,
2. Agnieszka Dąbrowska – Janiaczyk – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Do-

radztwa Rolniczego w Minikowie – członek,
3. Małgorzata Wierzbowska – Urząd Gminy Obrowo – członek,
4. Andrzej Piotrowicz -Kujawsko Pomorska Izba Rolnicza – członek.

Aby pomóc naszym rolnikom Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
zwrócił się z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o bez-
zwrotną  pomoc finansową lub nieodpłatne przekazanie materiału siew-
nego wszystkim poszkodowanym. 

mgr Małgorzata Wierzbowska
Podinspektor ds. gospodarki 

przestrzennej i nieruchomości rolnych

KOMUNIKAT
Pamiêtajmy o œwiadczeniach rodzinnych

W związku z rozpoczęciem  1 września 2008r. kolejnego okresu za-
siłkowego na gruncie świadczeń rodzinnych, przypominamy, że aby 
świadczenia rodzinne należne za wrzesień otrzymać do 31 września 
br. wniosek o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z nie-
zbędnymi dokumentami należy złożyć najpóźniej do 31 lipca 2008r. 
Osoby, które właściwy wniosek wraz z dokumentami złożą w okresie 
od 1 sierpnia do 30 września świadczenia rodzinne za wrzesień otrzy-
mają do 31 października br. ( art. 26 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).

Joanna Tutlewska
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W pierwszym wydaniu „Kuriera Obrowa” przedstawiliśmy tabe-
laryczne zestawienie inwestycji gminy Obrowo w latach 2003-
-2005. W bieżącym numerze przedstawimy kolejne inwestycje 
gminy, obejmujące lata 2006- 2008. 

Jak wynika z przedstawionego 
obok wykresu w 2008 roku inwe-
stycje gminy Obrowo kształtują się 
na poziomie ponad 6,5 mln zł, czy-
li o ponad 1,7 mln zł więcej niż w 
2007r. i ponad 0,5 mln zł więcej 
niż w 2006r. 

Szczegółowy opis inwestycji, w la-
tach 2006-2008 przedstawia się 
następująco. W 2006r. zakończo-
no rozbudowę szkoły podstawowej 
wraz z halą sportową w Osieku n/
Wisłą. Całkowity koszt tego zadania 
wyniósł ponad 3,6 mln zł. W latach 
2005-2007 dokonano rozbudowy i 
nadbudowy budynku Zespołu Szkół 
w Obrowie. Całkowity koszt zadania 
wyniósł 3.225.728 zł, z 400.000 zł 
otrzymano z tzw. Funduszu Wspar-
cia, a ponad 2,8 mln zł stanowiły 
środki własne gminy. 

Jednocześnie warto podkreślić, 
że rozpoczęta wiosną 2008r. inwe-
stycja, polegająca na budowie sto-
łówki z zapleczem kuchennym w 
Zespole Szkół jest kompleksowym 
uzupełnieniem rozbudowy szkoły w 
Obrowie. Inwestycja ta zakończy się 
jesienią br., a jej koszt wyniesie po-
nad 1,2 mln zł. 

Ponadto 16 czerwca 2008r. rozpo-
częto rozbudowę Szkoły Podstawo-
wej w Brzozówce, która obejmować 
będzie także budowę sali sportowej 
i przedszkola. W br. rozpoczęto bu-
dowę sali sportowej z łącznikiem, 
która zostanie oddana do użytko-
wania jesienią 2010r. Koszt in-
westycji będzie się kształtował na 
poziomie 3 mln zł.

Władze gminy stopniowo i kon-
sekwentnie realizują zadania inwe-
stycyjne, nie tylko związane z w/w 
zadaniami oświatowymi, ale tak-
że podejmują działania związane 
z budową kanalizacji sanitarnej, 
oczyszczalni przydomowych, czy też 
remontami dróg.

W 2006r. na terenie całej gminy 
zamontowano 30 szt. przydomo-
wych oczyszczalni ścieków, których 
koszt wyniósł 170.047 zł, z czego 
160.000 zł pochodziło ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu, a 10.047 zł ze środ-
ków własnych gminy. Natomiast w 
2007r. wybudowano 45 przydomo-
wych oczyszczalni, a ich całkowity 
koszt kształtował się na poziomie 
274.455 zł, z czego 80.000 zł po-
chodziło z pożyczki udzielonej przez 
WFOŚiGW, resztę stanowiły środki 
własne gminy. W 2008r. gmina wy-
kona 54 tych oczyszczalni, których 
koszt wyniesie ponad 450.000 zł.

W latach 2006-2007 wykonano 
kanalizację sanitarną Obrowo-Ka-
węczyn. Całkowity koszt inwestycji 
wyniósł ponad 2,7 mln zł, w tym: 
2.250.128 zł stanowiły środki z za-
ciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w To-
runiu, gdzie istnieje możliwość 30% 
umorzenia pożyczki, a ok. 500.000 
zł pochodziło ze środków własnych 
gminy. W 2008r. rozpoczynamy I 
etap budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Głogowo-Brzozów-
ka, który obejmuje tereny położone 
po prawej stronie od Torunia. Re-
alizację zadania zaplanowano na la-
ta 2008-2011, a jej koszt wyniesie 
ponad 5,8 mln zł, z czego 3,8 mln 
stanowić będzie pożyczka pozyska-
na na preferencyjnych warunkach z 
WFOŚiGW w Toruniu.

Warto też tu nadmienić, iż w la-
tach 2006-2007 zrealizowano za-
danie związane z przebudową 
gminnej stacji wodociągowej w 
Osieku n/Wisłą. Całkowity koszt za-
dania wyniósł 644.106,01 zł, z cze-
go 200.000 zł stanowiła dotacja z 
Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu, a resztę środków tj. po-

  Wykres 1.  
Inwestycje gminy Obrowo w latach 2003-2008

Rok 2003 - 4.220.504, 77
Rok 2004 - 2.581.605, 00  
Rok 2005 - 4.412.901, 00 
Rok 2006 - 5.925.724, 00
Rok 2007 - 4.738.682, 00
Rok 2008 - 6.517.023, 00

INWESTYCJE 
GMINNE

nad 444.000 zł stanowił wkład wła-
sny gminy. 

Natomiast w latach 2005-2006 
realizowano rozbudowę stacji wo-
dociągowej w Dobrzejewicach. Cał-
kowity koszt inwestycji wyniósł 
993.565 zł. W 2006 r. wydano po-
nad 573.000 zł, z czego 200.000 
zł stanowiły środki z WFOŚiGW w 
Toruniu. W 2008r. zaplanowano 
140.000 zł na przygotowanie do-
kumentacji projektowej dotyczą-
cej budowy, w kolejnych latach, 
stacji uzdatniania wody Skrzypko-
wo-Zębowo, budowy wodociągu: 
Łążynek-Szembekowo-Brzozówka i 
wodociągu Dzikowo-Silno.

Jeśli chodzi natomiast o inwesty-
cje drogowe, to w 2006r. na ten 
cel przeznaczono kwotę ponad 348 
tys. zł, w 2007r. ponad 285 tys. zł, 
a w 2008r. zaplanowano środki w 
wysokości 1.350.000 zł. W chwili 
obecnej trwa procedura przetargo-
wa wyłaniająca wykonawców w za-
kresie przebudowy i remontu dróg 
na terenie gminy. Oprócz tego w 
budżecie gminy na 2008r. zaplano-
wano ponad 230 tys. zł na budowę 
przystanków i chodników na terenie 
całej gminy. Warto też dodać, że co 
roku realizowane jest zadanie zwią-
zane z budową nowych punktów 
świetlnych na terenie całej gminy. 
Na ten cel w 2006r. wydano ponad 
109 tys. zł, w 2007r. – 50 tys. zł, a 
w 2008r. planuje się wydać środki 
w wysokości 250 tys. zł.

Rok rocznie w budżecie gminy po-
dejmowane są też wydatki na bu-
dowę i remonty świetlic wiejskich 
w Skrzypkowie, Zębowie, Obrowie, 
Brzozówce, czy Łążynie II. W 2006r. 
na ten cel przeznaczono kwotę po-
nad 152 tys. zł, a w 2007r. ponad 
62 tys. zł. Natomiast w 2008r. za-
danie inwestycyjne związane z 
budową i remontem świetlic wiej-
skich stanowić będzie kwotę po-
nad 490 tys. zł. W br. zaplanowano 
m.in. remont i modernizację świe-

tlicy wiejskiej w Łążynie II (260 tys. 
zł), rozbudowę i remont świetlicy w 
Skrzypkowie (20 tys. zł), ogrodze-
nie i zagospodarowanie terenu wo-
kół świetlicy wiejskiej w Zębowie 

(20 tys..zł), remont świetlicy w 
Brzozówce (30 tys. zł) i termomo-
dernizację remizo-świetlicy w Osie-
ku n/Wisłą (140 tys. zł). 

Ponadto gmina dofinansowu-
je ze środków własnych np. zakup 
samochodów pożarniczych. W la-
tach 2004-2006 zakupiono 3 sa-
mochody dla OSP za kwotę ponad 
203.000 zł, dofinansowano też sa-
mochód terenowy dla Posterunku 
Policji w Obrowie. Kwota dofinanso-
wana przez gminę wyniosła 70.000 
zł. 

Ponadto w br. została opracowa-
na dokumentacja na adaptację par-
teru dworku, w którym mieści się 
Urząd Gminy i zagospodarowania 
terenu wokół dworku (renowacja 
parku). Na ten cel zostało wydane 
32.000 zł. Dokonano też wymiany 
sprzętu i oprogramowania kompu-
terowego w Urzędzie Gminy na łącz-
ną kwotę 28.000 zł. Planuje się 
również montaż centralnego ogrze-
wania w OSP w Kawęczynie za ok. 
30.000 zł, z czego 18.000 zł sta-
nowić będzie dotacja z PFOŚiGW 
w Toruniu oraz zakup motopompy 
dla OSP w Szembekowie, za łączną 
kwotę 25.000 zł, z czego 10.000 zł 
będzie dofinansowane z PFOŚiGW. 
Ponadto w czerwcu rozpoczęła się 
również termomodernizacja i re-
mont budynku przedszkola w Osie-
ku n/Wisłą. Koszt zadania stanowić 
będzie kwotę ponad 121 tys. zł. 

Jak wynika z powyższego opisu, 
inwestycje gminne stanowią waż-
ną część działania samorządu i 
odzwierciedlają potrzeby stawiane 
przez jego mieszkańców, co niewąt-
pliwie wpływa korzystnie na rozwój 
gminy i na poprawę warunków ży-
cia ludności.
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Szansa dla przedsiębiorczych
Jest okazja, aby bezp³atnie podnieœæ swoje kwalifikacje i uzyskaæ pomoc w za³o¿eniu w³asnej firmy

Chcesz podwyższyć swoje kwalifikacje, zdobyć nowe umiejętności, 
dowiedzieć się, jak założyć i prowadzić własną firmę? Firma Doradz-
two Ekonomiczne i Finansowe DORFIN Jacek Błażejewski rozpoczy-
na realizację projektu szkoleniowego „Twój czas na pracę”. Udział w 
szkoleniach jest bezpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VIII - Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. - Rozwój pracowników 
i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. - Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Przewiduje się, że realizacja projektu trwać będzie od 1 maja 2008r. – 
28 lutego 2009r. 

Osoby mogące wziąć udział w projekcie muszą być zatrudnione na pod-
stawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, mieć mniej niż 45 lat, 
wykształcenie najwyżej średnie, zameldowanie na terenie województwa 
kujawsko – pomorskiego. Projektem objętych zostanie 60 osób.

Modu³ Kursy
do wyboru

Liczba 
uczestni-

ków 
kursu

Czas trwania 
kursu

Liczba 
godzin kursu

Modu³ 1 
obligatoryjny
Doskonalenie 
kompetencji 
osobistych

Radzenie sobie 
ze stresem i sy-
tuacjami kryzyso-
wymi

20 osób 01.07.2008r. – 
31.10.2008r.

20 godzin

Sztuka prezen-
tacji

20 osób 01.07.2008r. – 
31.10.2008r.

20 godzin

Komunikacja in-
terpersonalna

20 osób 01.07.2008r. – 
31.10.2008r.

20 godzin

Modu³ 2 
obligatoryjny
Twoje prawo 
pracy

Twoje prawo 
pracy

60 osób 01.07.2008r. –  
31.08.2008r.

40 godzin

Wsparcie doradcy 
zawodowego

60 osób 01.07.2008r. – 
31.08.2008r.

1 godzina 
konsultacji 
dla ka¿dego 
uczestnika

Szkolenia do wyboru – uczestnik wybiera tylko jedno szkolenie.

Modu³ Liczba 
uczestników kursu

Czas trwania 
kursu

Liczba godzin  
kursu

Modu³ 1 
Fakultatywny
Ksiêgowoœæ – za-
gadnienia kadrowe i 
p³acowe

12 osób 01.10.2008r. – 
31.01.2009r.

96 godzin

Modu³ 2 
Fakultatywny
Negocjacje sprzeda-
¿owe

12 osób 01.08.2008r. – 
30.11.2008r.

80 godzin

Modu³ 3 
Fakultatywny
Profesjonalny pra-
cownik gastronomii

12 osób 01.07.2008r. – 
30.11.2008r.

60 godzin

Modu³ 4
Fakultatywny
Obs³uga komputera

12 osób 01.09.2008r. – 
31.01.2009r.

96 godzin

Modu³ 5
Fakultatywny
Prawo jazdy kate-
gorii C

12 osób 01.08.2008r. – 
31.01.2009r.

60 godzin

Zasady rekrutacji 
Zapisy na szkolenia trwać będą 

od 2 czerwca 2008r. w dni robocze
w godzinach od 12.00 – 17.00.

w Klubie Melisa i Jazz 
przy ulicy Mostowej 10 w Toruniu 

Liczba miejsc jest ograniczona!!!
Każda osoba zgłaszająca się na szkolenie winna przedstawić:
1. Kopię dokumentu potwierdzającego jej zatrudnienie (Kopia umowy o 

pracę, umowy cywilnoprawnej bądź zaświadczenie o zatrudnieniu),
2. Kopię dowodu osobistego.

Ponadto każdy uczestnik winien wypełnić kwestionariusz osobowy oraz 
podpisać oświadczenie o posiadaniu najwyżej średniego wykształcenia. 
Oświadczenie nieprawdy grozi odpowiedzialnością karną. 

Wieś wiekowa
Kapliczki w Kawêczynie to prawdziwy rarytas kultury ludowej

Kawęczyn to jedna z niewielu 
miejscowości naszej gminy, w któ-
rej zachowały się kapliczki. Są one 
obecnie nie tylko miejscem, gdzie 
modlą się mieszkańcy tej wsi i oko-
lic, zwłaszcza w czasie majowych i 
czerwcowych dni, ale także są atrak-
cją dla przybyłych turystów. 

Najstarsze znaleziska archeolo-
giczne sięgają w tej miejscowości 
3500 lat p.n.e. Według danych Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Toruniu w Kawęczynie natrafiono 
na kilka stanowisk archeologicznych 
kultury pucharów lejkowatych oraz 
na kilka fragmentów ceramiki, przy-
pisanych do kultury łużyckiej. Możli-
wa jest też teoria średniowiecznego 
pochodzenia Kawęczyna, albowiem 
archeolodzy z toruńskiego UMK zna-
leźli 3 fragmenty ceramiki z tego 
okresu. 

O zaginionej osadzie, noszącej 
nazwę Kawęczyn, po raz pierwszy 

wzmiankuje dokument pochodzący z 
1322 roku. Kawęczyn został jeszcze 
wymieniony w roku 1519 r., gdy był 
wówczas własnością Piotra Soko-
łowskiego. Około połowy XVI wieku 
wieś ta wchodziła w skład posiadło-
ści Pawła, protoplasty zasłużonego 
i znaczącego na ziemi dobrzyńskiej 
rodu Nałęczów, o którym pisze w 
książce pt.: ”Gmina Obrowo – prze-
szłość i teraźniejszość”  Marek Paw-
łowski.

Ważnym wydarzeniem w dziejach 
tej miejscowości było nawiedzenie 
w 1831 roku jej mieszkańców przez 
nieuleczalną wówczas chorobę o na-
zwie cholera. Dla upamiętnienia fak-
tu ustąpienia choroby wybudowano, 
w centrum wsi, przy drodze głównej, 
kapliczkę z krzyżem karawakowym. 
Na skutek epidemii zmarło wtedy w 
Kawęczynie kilkadziesiąt osób, po-
dobnie jak w okolicznych wioskach. 
Zawodność medycyny w tamtych 

czasach powodowała, że ludzie szu-
kali remedium o nadzwyczajnej mo-
cy. Nazwa karawaka pochodzi od 
hiszpańskiego miasta w prowincji 
Murcia, gdzie znajduje się sanktu-
arium, w którym do czasu wojny do-
mowej był przechowywany cudowny 
krzyż. Krzyż ów umieszczony był w 
kaplicy, a mieszkańcy Caravaki, tak 
jak mieszkańcy Kawęczyna wierzyli, 
że jego cudowna moc chroniła miej-
scowości od klęsk żywiołowych. 

W Kawęczynie istnieje jeszcze 
staw, który w okresie międzywo-
jennym był zadbany, a wysepkę z 
brzegiem łączył mostek przez któ-
ry niegdyś chadzała dziedziczka do 
dworku, położonego za stawem. 
Obok stawu zachowała się figurka 
Matki Bożej wystawiona przez wła-
ścicieli, którzy w ten sposób chcieli 
upamiętnić jakiś swój jubileusz. Jak 
głoszą legendy, dziedziczka ze służ-
bą bardzo lubiła to miejsce i często 

się tam modliła. 
W okresie okupacji hitlerowskiej 

usuwano z terenu gminy wszystkie 
kapliczki. Taki los spotkał również 
przydrożną figurkę w Kawęczynie, 
którą jednak po wojnie mieszkań-
cy wsi odbudowali. Zachowała się 
natomiast XVIII-wieczna kapliczka 
w Kawęczynie przy drodze do Łąży-
na II.

Jeśli chodzi o miejscowość Kawę-
czyn, to od ponad 20 lat rozwija tu 
swoją działalność Zespół Pieśni Lu-
dowej „Kawęczynianki”, pod kierun-
kiem Jadwigi Politowskiej. Właściwą  
oprawę muzyczną zapewnia nato-
miast Paweł Wierzbowski. 

Jeśli chodzi o obecny skład zespo-
łu, to liczy on 10 osób – Jadwiga 
Politowska (kierownik), Stanisława 
Budzyń, Kazimiera Kłosińska, Maria 
Lewandowska, Joanna Lewandow-
ska, Urszula Dudek, Wioletta Su-
chocka, Karolina Mychlewicz, Anna 
Jabłońska i Paweł Wierzbowski.

Kawęczyn zamieszkują obecnie 
519 osób. 

Maria Lewandowska
Marzena Słupczewska
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Dusza Ziemi Dobrzyńskiej
Jak wygl¹da³by dziœ Osiek nad Wis³¹, gdyby Micha³ Kokot nie za³o¿y³ Osieckiej Izby Regionalnej?

Dnia 15 maja 2008 roku o godz. 
18:00 w galerii Nowe Miasto w To-
runiu, odbyło się uroczyste otwar-
cie wystawy twórczości artystów 
Osieckiego Stowarzyszenia Kultury 
Ludowej. Wcześniej jednak uczest-
nicy imprezy przemaszerowali ulica-
mi toruńskiej Starówki w barwnym 
korowodzie, w którym wzięli udział 
m.in. Osiecka Kapela Ludowa im. 
„Kamińskich”, Zespół Pieśni Lu-
dowej „Kawęczynianki”, a także 
uczniowie z  Zespołu Szkół nr 2 
w Dobrzejewicach, wójt Gminy Ob-
rowo Andrzej Wieczyński i jego za-
stępca –Mirosława Kłosińska oraz 
przedstawiciele starostwa powiato-
wego i licznie przybyli mieszkańcy 
Osieka n/Wisłą i okolic.

Wystawa prac artystów z Osieka 
n/Wisłą, nie jest przypadkowa, al-
bowiem w bieżącym roku przypada 
30-lecie artystycznych działań twór-
ców osieckiej społeczności, któ-
re zapoczątkował niezwykły artysta 
i animator kultury - Michał Kokot. 

Założył on w 1978 roku Osiecką 
Izbę Regionalną, w której znajdują 
się m.in. prace następujących twór-
ców ludowych: Patrycji Bezrudczyk 
(malarstwo), Kazimiery Maćkiewicz 
(dziewiarstwo, haft), Barbary Ma-
rycz (dziewiarstwo, haft), Krzysztofa 
Balewskiego (rzeźba, malarstwo), 
Michała Kokota (malarstwo, foto-
grafia, kompozycje przestrzenne), 
Jacka Menerskiego (rzeźba, plecion-
karstwo, korzenioplastyka, wystrój 
wnętrz), Zygmunta Ziółkowskiego 
(plecionkarstwo), Pawła Ziółkow-
skiego (rzeźba), Piotra Sztandarkie-
go (.kowalstwo)

Michał Kokot jest też założycie-
lem Osieckiego Stowarzyszenia 
Kultury Ludowej (1986r.), kierowni-
kiem Osieckiej Kapeli Ludowej im. 
„Kamińskich”, czy też poetą Grupy 
Poetyckiej „Wiąz” (1980r.), a tak-
że inicjatorem powstania w 1986r. 
Muzeum Pojazdów, Maszyn i Na-
rzędzi Rolniczych, które mieści się 
u państwa Małgorzaty i Tomasza 

Nocnych w Osieku n/Wisłą. 
Wystawa ukazuje więc nie tylko 

niezwykłe inspiracje osieckich twór-
ców, gdzie przenikają się różne for-
my, dziedziny sztuki: fotografii, 
malarstwa, rzeźby, plecionkarstwa, 
haftu, tkaniny artystycznej, poezji 
i muzyki, ale także ciągłość i inte-
gralność działań artystycznych Mi-
chała Kokota, który w br. obchodzi 
45-lecie swojej działalności arty-
stycznej. 

„Nie wyobrażam sobie – jak pod-
kreśla w wywiadach z dziennikarza-
mi Michał Kokot – abym zajmował 
się tylko fotografia, malarstwem, 

pisaniem czy muzyką. To wszyst-
ko tworzy całość. Patrzę na świat 
poprzez cztery dziedziny sztu-
ki. Wszystko jednocześnie opisać 
można za pomocą barwy, fotografii, 
muzyki czy wiersza”. Michał Kokot 
stworzył we wsi artystyczny nastrój, 
który podziwiać można będzie wę-
drując powstającą ścieżką rowe-
rową od Złotorii do Dobrzynia nad 
Wisłą. Wędrując nią podziwiać moż-
na będzie wspaniałe widoki ale też 
spotkać się z ludowym artystami. 
Zwiedzić Osiecką Izbę Regionalną, 
Muzeum państwa Nocnych czy w 
Antoniewie Galerię nad Stawem.

Mieszkańcy Torunia nie często mają okazję zobaczyć z bliska 
rodowitych mieszkańców Ziemi Dobrzyńskiej w barwnym koro-
wodzie

Kucyk i grochówka dla najmłodszych
Dzieci z naszej gminy swoje œwiêto spêdzi³y na pikniku.

Dnia 1 czerwca 2008 r. na boisku 
szkolnym w Obrowie odbył się pik-
nik rodzinno-samorządowy. Impreza 
została zorganizowana przez Wójta 
Gminy Obrowo. 

Piknik rozpoczął się Mszą Św. od-
prawioną przez ks. proboszcza z 
parafii w Obrowie – prof. Tadeusza 
Lewandowskiego, który podkreślił 
w swym kazaniu „jak ważne w ży-
ciu każdego człowieka jest dzieciń-
stwo i rodzinne ciepło domowego 
ogniska”. Po mszy głos zabrał Wójt 
Gminy –  Andrzej Wieczyński kieru-

jąc kilka ciepłych słów do najmłod-
szych mieszkańców gminy z okazji 
ich święta, życząc im i ich rodzicom 
spędzenia wspólnie miłych chwil w 
piękny  słoneczny dzień. Następnie 
dzieci złożyły na ręce Wójta podzię-
kowanie za zorganizowanie im Dnia 
Dziecka i święta całej rodziny, za-
praszając jednocześnie zebranych 
na część artystyczną przygotowa-
ną przez przedszkolaków i uczniów 
szkół z terenu gminy. 

Artystycznym występom dzieci 
i młodzieży towarzyszyły również 

koncerty w wykonaniu zespołów 
S.O.S., ABBA, Millenium oraz Orkie-
stry Dętej z Dobrzejewic, Zespołu 
„Kawęczynianki” i Osieckiej Kape-
li Ludowej im. Kamińskich, które 
tworzyły wspólnie niezapomnianą 
muzyczną oprawę pikniku rodzinne-
go. Na dzieci czekało dużo atrakcji 
w postaci chociażby mini wesołego 
miasteczka, gier, zabaw, przejaż-
dżek kucykiem, czy kładem oraz du-
żo słodkości. 

Dorośli mogli również brać czyn-
ny udział w grach i zabawach wraz 

ze swoimi pociechami, zjeść gro-
chówkę, pieczone kiełbaski, jogurty 
i słodkości, które uczestnicy otrzy-
mali za darmo, dzięki uprzejmości 
wielu sponsorów.

Dziękuję sponsorom, nauczycie-
lom i dyrektorom szkół, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, pracownikom, sta-
żystom i wolontariuszom za pomoc 
przy organizacji pikniku, a licznie 
zgromadzonym mieszkańcom gmi-
ny za wspólną zabawę.

Wójt Gminy Obrowo
mgr Andrzej Wieczyński
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Rosną przyrodnicy
Uroczyste zakoñczenie Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Przyrody dla uczniów szkó³ 
podstawowych woj. kujawsko – pomorskiego. 

10 maja 2008 r. w Zespole Szkół 
w Obrowie odbyło się uroczyste za-
kończenie Wojewódzkiego Konkur-
su Przedmiotowego z Przyrody dla 
uczniów szkół podstawowych woj. 
kujawsko – pomorskiego. W trzech 
etapach konkursu wzięło udział 
1412 uczniów z całego wojewódz-
twa. 19 kwietnia do finału woje-
wódzkiego w Obrowie przystąpiło 
50 najlepszych.

Finałowy test najlepiej napisało 
25 uczniów z różnych miejscowości 
województwa. Najlepszy wynik osią-
gnął Filip Kopczyński ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej im. J. Słowac-
kiego w Toruniu, a drugie miejsce 
zajęła uczennica Szkoły Podstawo-
wej z Brzozówki w gminie Obrowo, 
Małgorzata Mytlewska. Wszyst-

kim 25 laureatom wydano specjal-
ne zaświadczenia uprawniające 
do: wstępu do wybranego gimna-
zjum poza kolejnością i oceny ce-
lującej na świadectwie. Wszystkim 
laureatom wręczono piękne książ-
ki ufundowane przez Zakłady Gra-
ficzne „Zapolex” z Torunia. Czworo 
laureatów z najlepszymi wynikami 
zostało uhonorowanych przez wój-
ta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyń-
skiego atrakcyjnymi nagrodami w 
postaci odtwarzaczy MP4 i marko-
wego kalkulatora.

Uroczystość zakończenia konkur-
su urozmaiciły świetne występy 
chóru szkolnego ze szkoły w Brzo-
zówce oraz grupy teatralnej „Lolek” 
za szkoły w Obrowie.

Artur Affelt

Drugie miejsce w konkursie wojewódzkim zajęła uczennica z 
Brzozówki, Małgorzata Mytlewska

Rozśpiewana młodzież
VIII  Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej 
Obrowo 2008 r.

28 maja w świetlicy wiejskiej w 
Obrowie odbył się VIII Gminny Fe-
stiwal Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej Obrowo 2008. Konkurs 
zorganizował wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Obrowie.

W festiwalu udział wzięły dzieci 
z następujących szkół gminy Ob-
rowo: Szkoła Podstawowa z Brzo-
zówki, Zespół Szkół Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcące z Dobrze-
jewic, Szkoła Podstawowa z Łążyn 
II, Szkoła Podstawowa w Obrowie, 
Szkoła Podstawowa w Osieku nad 
Wisłą.

Uczestnicy startowali w czterech 

grupach wiekowych. Najlepszymi w 
danej kategorii wiekowej byli Patry-
cja Wawrzon w piosence„Taniec w 
deszczu’, Paulina Rumińska w pio-
sence „Szklane domy”, Karolina Fy-
drych w piosence „Najtrudniejszy 
pierwszy krok”.

Wszyscy uczestniczy Gminnego 
Festiwalu Piosenki otrzymali nagro-
dy, dyplomy oraz wyróżnienia wrę-
czone przez wójta Gminy Obrowo 
Andrzeja Wieczyńskiego oraz jego 
zastępcę, Mirosławę Kłosińską.

Anna Strzelecka
p.o. Kierownika 

Gminnego Ośrodka Kultury

Pamiętamy o Patronie
Dnia 16 maja 2008 roku w Zespo-

le Szkół w Obrowie odbyła się uro-
czystość z okazji V rocznicy nadania 
szkole imienia Jana Pawła II. Uro-
czystości rozpoczęły się Mszą Świę-
tą w intencji Patrona w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Obrowie. Na-
stępnie w siedzibie szkoły dzieci i 
młodzież przedstawiły zebranym go-

ściom uroczysty program artystyczny 
pod nazwą: „ Pod Twym płaszczem 
wędrujemy”. 

W uroczystości Święta Patrona 
wzięli udział m.in. przedstawiciele 
władz gminy, rady gminy, a także ks. 
proboszcz Tadeusz Lewandowski, 
ks. proboszcz Jan Anklewicz, dzieci, 
młodzież, rodzice, nauczyciele.

Zaczynamy budowę sali sportowej!
Dnia 03 kwietnia 2008r. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński podpisał 

trzyletnią umowę na „Budowę sali sportowej z łącznikiem  przy Szkole Podsta-
wowej w Brzozówce”, z liderem konsorcjum firm tj. Spółką Budowlano-Usługo-
wą „BUDEX” Sp.j. z siedzibą w Lipnie ul. Budowlana 3 – reprezentowaną przez: 
Roberta Lutomirskiego – współwłaściciela firmy.

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązał się do wykonania na 
rzecz Inwestora robót budowlanych, tj. wybudowania:

a) łącznika: o powierzchni zabudowy – 459,00 m2, o powierzchni użytkowej 
– 779,40 m2, kubaturze - 3672,00 m3 .                                  

b) sali sportowej: o powierzchni zabudowy - 555,84 m2; o powierzchni użyt-
kowej - 509,84 m2; kubaturze – 5006,00 m3.

i wykonania wewnętrznych i zewnętrznych instalacji zgodnie z projektem bu-
dowlanym.

Roboty budowlane rozpoczynają się 16 czerwca 2008 roku, a zakończą 31 
października 2010 roku. Koszt inwestycji wyniesie ponad 2,9 mln zł (brutto), a 
czasookres gwarancji: 60 miesięcy.
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Poezja Herberta  
w Obrowie
Biblioteka Publiczna w Obrowie przy³¹czy³a siê do 
obchodów Roku Zbigniewa Herberta

30 kwietnia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrowie odbył się 
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Zbigniewa Herberta. W impre-
zie wzięło udział  17 uczniów gimnazjów z 9 gmin powiatu toruńskiego. 
Ze względu na wysoki poziom konkursu, jury postanowiło przyznać  na-
grody: 

I miejsce równorzędnie otrzymały: 
 Patrycja Słupska z Gimnazjum w Łysomicach 
 Emilia Sulińska z Gimnazjum Czernikowie
II miejsce egzekwo zdobyły:
 Magdalena Przybyszewska z Gimnazjum w Łubiance
 Magdalena Urbanowska z Gimnazjum w Łysomicach
 Marta Wojciechowska z Gimnazjum w Obrowie
III miejsce zajęli:
 Radosław Karczewski z Gimnazjum w Złejwsi Wielkiej
  Sylwia Kubacka z Gimnazjum  w Czernikowie
 Dominika Miazgowska z Gimnazjum w Lubiczu Górnym

Laureaci i pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Wójta Gminy Obrowo i Starostwo Powiatowe w Toru-
niu. 

W czasie obrad jury, młodzież i opiekunowie mieli okazję zwiedzić Izbę 
Regionalną oraz Muzeum Pojazdów i Maszyn Rolniczych w Osieku nad Wi-
słą, które zaprezentował wszystkim Pan Michał Kokot- założyciel Osiec-
kiego Stowarzyszenia Kultury Ludowej.

Bliżej pisarzy
Gmina Obrowo goœci³a Annê Onichimowsk¹

13 maja 2008r. w świetlicy OSP  
w Dobrzejewicach odbyło się spo-
tkanie autorskie z Anną Onichimow-
ską, autorką ponad dwudziestu 
książek dla dzieci i młodzieży, sztuk 
teatralnych, telewizyjnych i radio-
wych, laureatką licznych prestiżo-
wych nagród międzynarodowych i 
krajowych. Spotkanie  zorganizo-
wane zostało w ramach obchodów 
„Tygodnia Bibliotek” przez Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną gminy Ob-
rowo. Podczas spotkania, na które 
zostali zaproszeni uczniowie klas 
IV i V szkół podstawowych z tere-
nu gminy, pisarka opowiadała o so-
bie i pracy twórczej. Prezentowała 
własne książki w skrócie omawia-
jąc ich fabułę lub czytając fragment 
tekstu. W drugiej części spotkania  
Anna Onichimowska odpowiadała 
na liczne pytania, dotyczące jej ży-
cia prywatnego oraz pracy twórczej. 

Na spotkaniu można było kupić 
książki autorki oraz uzyskać auto-
graf oraz dedykację.

Podczas spotkania ogłoszone 
zostały również wyniki Gminne-
go Konkursu Plastycznego Biblio-
tek Publicznych - „ILUSTRACJE DO 
KSIĄŻEK ANNY ONICHIMOWSKIEJ” 
zorganizowanego pod patronatem 
Wójta Gminy Obrowo. 

Nagrodę Wójta Gminy Obrowo 
otrzymali: 

Adrianna Betkier, Michalina  Na-
górka, Marcelina Wiśniewska, Ange-
lika Pawlikowska, Natalia Urbańska, 
Paulina Witkowska, Karolina Tom-
czak, Kamil Gerc, Weronika Kwiat-
kowska, Sylwia Cieszkowska

Wyróżnienie Wójta Gminy Obrowo 
otrzymali: 

Karolina Mychlewicz, Patrycja Le-
wandowska, Julia Laskowska, Ka-
rolina Myszkowska

Uczennica Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – Marta 
Grzelak odbiera nagrodę za I miejsce z rąk przedstawiciela Sto-
warzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej.

Czym żyły nasze szkoły...
Wydarzenia, konkursy, akcje ekologiczne oraz 
festyny w gminnych szko³ach

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewi-
cach znana jest z działalności pro-
ekologicznej, którą prowadzi przez 
cały rok. Najważniejszym przedsię-
wzięciem jest zbiórka makulatury, 
baterii oraz sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego.  Dwie uczennice: 
Karolina Osińska  i Marta Grzelak zo-
stały finalistkami konkursu wiedzy 
przyrodniczej dla uczniów szkół pod-
stawowych województwa kujawsko – 
pomorskiego. 

Szkoła Podstawowa w Dobrzejewi-
cach dba także o kondycję  uczniów. 
W organizowanych w  maju zawodach 
sportowych uczestniczyły dzieci  klas 
I – III z wszystkich szkół z naszej gmi-
ny. W sumie zmierzyło się na spor-
towej arenie 150 dzieci. Wszystkie 
drużyny  walczyły o puchar przechodni 
wiceprzewodniczącego Rady Powiatu 
Toruńskiego Mirosława Nawrotka. Po 
raz drugi jednak Szkoła Podstawowa 
z Dobrzejewic okazała się bezkonku-
rencyjna zajmując zaszczytne I miej-
sce. II miejsce po zaciętej dogrywce 
wywalczyła szkoła z Brzozówki, a III  
przypadło szkole z Osieka nad Wisłą. 

Mieliśmy też w tym roku swoją re-
prezentację w konkursie  historycz-
nym- „Ziemia Dobrzyńska -Moja Mała 
Ojczyzna” który organizowany jest co 
roku przez  Stowarzyszenie Gmin Zie-
mi Dobrzyńskiej z siedzibą w Dobrzyniu 
nad Wisłą. W klasyfikacji indywidual-
nej uczennica Szkoły Podstawowej w 
Dobrzejewicach - Marta Grzelak zaję-
ła I miejsce. Ostatecznie Szkoła Pod-
stawowa  w Dobrzejewicach  zajęła 5 
miejsce. Wszyscy uczniowie biorący 
udział w konkursie otrzymali atrakcyj-
ne nagrody rzeczowe.

 Bardzo aktywnie i pracowicie mi-
nął rok  w Małej Szkole z Zębowie. 
To miejsce szczególne bo prowadzo-
ne przez mieszkańców wsi, którzy są 
członkami Wiejskiego Stowarzyszenia 
Kulturalno – Oświatowego „Edukacja 
dla Demokracji”.  P 6 latach szkoła 
ma wyremontowane sale dydaktycz-
ne, powstała pracownia komputero-
wa, na bieżąco kupowany jest sprzęt 
sportowy . Na uwagę zasługuje fakt, 
że remont jest efektem wytrwałej pra-

cy mieszkańców i grona pedagogicz-
nego. 

W szkole prężnie funkcjonuje Ra-
da Rodziców. Dokłada wszelkich sił, 
by zwiększyć zasób szkolnego konta. 
Każdy zarobiony pieniądz  „wraca” do 
dzieci w formie  wyjazdów do kina, te-
atru czy  rewii na lodzie. 

Szkoła nie tylko troszczy się o swych 
pupili, pamięta też o pozostałych 
mieszkańcach  Zębowa i okolic. Im-
prezy środowiskowe to okazja do spo-
tkań, pogawędek i mile spędzonego 
czasu.  Odbyły się w tym roku między 
innymi : wyczynowy bieg po Zębowie 
czy występy teatru szkolnego „Nasza 
Paka”.  Szkolny Pałacyk jest otwarty 
dla każdego. 

Dobry przykład najmłodszym miesz-
kańcom gminy Obrowo dają starsi ko-
ledzy – uczniowie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego w Dobrzjewi-
cach. Za nimi kolejny udany rok szkol-
ny.  Uczniowie Gimnazjum byli w 12 
finałach konkursów przedmiotowych . 
Laureaci konkursów  mają  zapewnio-
ne miejsce w wybranej przez siebie 
szkole ponadgimnazjalnej .  Do tej po-
ry ( w latach 2001-2008 ) Gimnazjum 
miało 42 finalistów , w tym 21 laure-
atów konkursów . Wielkim sukcesem 
zakończyła się dla uczniów Liga Zada-
niowa z matematyki prowadzona przez 
UMK w Toruniu . Kolejny rok  szkoła 
święciła sukcesy w sporcie zdobywa-
jąc I i II miejsca w sztafetach, turnie-
jach piłki siatkowej, ręcznej, halowej 
piłce ręcznej, biegach przełajowych, 
czy skoku wzwyż . 

W tym roku Gimnazjum realizuje też 
projekt międzynarodowej współpracy 
młodzieży  pod patronatem Komisji 
Europejskiej z udziałem szkół z Anka-
ry w Turcji  i Bremen w Niemczech . 
„Under the Europe roof” ( „Pod euro-
pejskim dachem”) to  tytuł projektu 
prowadzonego przez Annę Ewertow-
ską – nauczycielkę języka angielskie-
go , celem , którego jest pogłębianie 
znajomości języka angielskiego oraz 
kultury i zwyczajów krajów uczest-
niczących w programie. Za udział w 
programie nasze Gimnazjum zdobyło 
wyróżnienie i nagrodę 150 euro.


