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Wzrost widoczny gołym okiem
Liczby nie kłamią. O tym, że gmi-

na Obrowo jest coraz bogatsza, a 
jej mieszkańcom żyje się coraz le-
piej, świadczy wskaźnik G ustalany 
corocznie w oparciu o sprawozda-
nia budżetu gminy na podstawie 
wytycznych Ministerstwa Finansów. 
Z oficjalnych corocznych sprawoz-
dań wynika, że średnia dochodów 
podatkowych gminy w porównaniu z 
liczbą mieszkańców wzrosła od ro-
ku 2002 prawie trzykrotnie. 

W roku 2000 wysokość wskaź-
nika G wynosiła 188 zł. Do roku 
2003 powoli wzrastał, aby osią-
gnąć 195 zł. Kolejne lata to jed-
nak błyskawiczny wzrost. W 2004r. 

wskaźnik G wzrósł do 408 złotych. 
Rok później był niższy o zaledwie 
34 złote, aby w 2006r. znów wzro-
snąć do 442 złotych. Rok ubiegły 
był dla mieszkańców gminy Obro-
wo wprost rekordowy - wskaźnik G 
ukształtował się na poziomie 476 
zł. W pierwszych miesiącach roku 
2008 wynosi... 523 złote. 

Gmina Obrowo notuje też regular-
nie przyrost naturalny. Spowodowa-
ny jest on między innymi napływem 
młodych mieszkańców pracujących 
poza rolnictwem, którzy jednocze-
śnie powodują zmiany w obrazie 
gminy stawiając przed władzami 
samorządowymi nowe wymagania, 

Gmina Obrowo z roku na rok jest coraz bogatsza i przybywa jej mieszkañców
mające na celu poprawę stanu in-
frastruktury czy inwestycje oświa-
towe. Zaś szerokie działania o 
charakterze inwestycyjnym, jakie 
podejmuje w ostatnich latach gmi-
na Obrowo, wynikają z jej coraz lep-
szej sytuacji finansowej.

W 2005 roku dochody budżetu 
gminy wyniosły 13.654.915 zło-
tych. Według założeń budżetowych 
w 2008 roku wyniosą 21.692.800 
złotych. Z kolei dochody własne 
gminy w 2003 roku wyniosły 3,1 
mln złotych, a w 2008 roku prze-
kroczą 7,5 miliona. 

Zwiększa się również liczba pod-
miotów gospodarczych zarejestro-

wanych na terenie gminy Obrowo. 
W pozyskiwaniu środków unijnych 
gminie Obrowo udało się odnieść 
wielkie korzyści podczas realiza-
cji programu „SAPARD”. Dzieki 
niemu zmodernizowano oczyszczal-
nie ścieków w Dobrzejewicach, wy-
budowano sieć wodociągową w 
Sąsiecznie oraz zbudowano ka-
nalizację sanitarną w Zawałach. 
Łączna kwota dofinansowania wy-
niosła 1,4 mln złotych. Udało się 
oddać do użytku sieć kanalizacyj-
ną Kawęczyn-Obrowo. W roku 2008 
rozpoczynamy budowę sieci kana-
lizacyjnej w Głogowie i Brzozów-
ce, rozbudowę szkoły w Brzozówce 
wraz z salą gimnastyczną.

Trzy... 
Dwa... 
Jeden... 
ZACZYNAMY!

Oto przed Państwem pierwszy 
numer „Kuriera Obrowa” - kwar-
talnika wydawanego przez Urząd 
Gminy Obrowo. Informować w 
nim będziemy nie tylko o najważ-
niejszych sprawach dotyczących 
życia gminy i jej mieszkańców. 
Na naszych łamach znajdzie się 
również miejsce dla spraw drob-
nych, z pozoru mniej ważnych. 
Pisać będziemy o książkach w 
gminnych bibliotekach, o spo-
rcie w szkołach, o osiągnięciach 
uczniów, o pomocy dla najuboż-
szych i niepełnosprawnych, o ju-
bileuszach.

Jednak naszym podstawowym 
zadaniem będzie informowanie 
o tym, co dla gminy najistotniej-
sze. Opisywać więc będziemy 
postępy w realizacji gminnych in-
westycji. Informować będziemy 
o celach wytyczanych przez Ra-
dę Gminy w rocznych budżetach. 
Słowem - „Kurier Obrowa” bę-
dzie okem do Urzędu Gminy.

Życzymy przyjemnej lekury.
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Chcę być dobrym gospodarzem
Rozmowa z wójtem gminy Obrowo, ANDRZEJEM WIECZYÑSKIM

- Oblicze gminy Obrowo w ostat-
nich latach zmienia się. Dotyczy to 
zwłaszcza miejscowości położonych 
bliżej Torunia. Jak grzyby po deszczu 
wyrastają tam osiedla mieszkanio-
we. Czy w związku z tymi zmiana-
mi władze samorządowe patrzą na 
przyszłość w innych kategoriach, niż 
pięć lat temu?

- Nasza gmina powoli przestaje być 
gminą typowo rolniczą, a powoli sta-
je się gminą podmiejską. Coraz wy-
raźniej znajdujemy się pod wpływem 
Torunia. Miejscowości naszej gmi-
ny, podobnie jak inne ościenne wsie, 
coraz ściślej wiążą się z Toruniem. 
Staramy się jednak wpływać na ten 
proces. Tereny, na których powstają 
nowe osiedla, wcześniej były ziemia-
mi uprawnymi, ale ich wartość rolna 
była niewielka, bowiem klasyfikowa-
no je jako piątą bądź szóstą klasę. 
Właściciele takich ziem są zwolnieni z 
podatku rolnego, a więc dla gminy nie 
było z tego większej korzyści. W chwi-
li, kiedy grunt najniższej klasy ulega 
przekształceniu i staje się działką bu-
dowlaną, zmienia się też wysokość 
podatku. Ale to nie jedyna korzyść. 
Wraz z powstawaniem kolejnych osie-
dli, przybywa nam też mieszkańców. 
Wszystko to świadczy o dynamicznym 
rozwoju gminy.

- Nowi mieszkańcy, to jednak nowe 
wyzwania...

- Zdaję sobie z tego sprawę. Ludzie, 
którzy wcześniej mieszkali w mie-
ście a, teraz przenieśli się na wieś, 
mają zupełnie inne wymagania. Ale 
wraz z nimi do naszej gminy przycho-
dzą nowe inicjatywy. Choć niektórzy 
w oczekiwaniach nowych mieszkań-
ców widzą problemy dla samorzą-
du, to moim zdaniem nowe wyzwania 
są motorem rozwoju. A nas, urzędni-
ków samorządowych, mobilizuje to do 
działania i  lepszej pracy.

- Plany, które władze gminy reali-
zują, zdaniem niektórych wytyczone 
zostały na wyrost. Padały argumen-
ty, że gmina Obrowo jest zbyt bied-
na, żeby podejmować najbardziej 
kosztowne zadania. Zgadza pan się 
z tym?

- Tak, gmina była bardzo biedna, ty-
powo rolnicza. Ale z chwilą kiedy na-
stał boom na budowanie domów na 
wsiach w okolicach dużych miast, 
gmina Obrowo na tym wyraźnie sko-
rzystała. Okazało się też, że położeni 
jesteśmy w bardzo korzystnym i atrak-
cyjnym miejscu. Trzeba było te atrybu-
ty wykorzystać i podjąć śmiałe decyzje. 
Gdybyśmy nie podjęli ryzyka, dziś by-
libyśmy daleko z tyłu. Kiedy w 2003 
roku zostałem wójtem, zastałem w 
gminie wiele problemów. Gospodarka 
wodno-ściekowa kulała, choć sprawa 
była paląca od wielu lat. To powodo-
wało, że traciliśmy na atrakcyjności. 
Trzeba było natychmiast przystąpić 
do przygotowywania dokumentacji in-
westycyjnej, na podstawie, której mo-
gliśmy wkrótce rozpocząć budowę 
nowej studni i podłączyć ją do czę-
ściowo zmodernizowanej stacji uzdat-

niania wody w Dobrzejewicach. Udało 
nam się to zrealizować. Ale to nie roz-
wiązuje problemu w stu procentach. 
Dlatego opracowujemy także koncep-
cję budowy nowej stacji uzdatniania 
we wschodniej części gminy. Sądzę, 
że w przyszłym roku koncepcja zo-
stanie przygotowana i za kilka lat bę-
dziemy mogli przystąpić do realizacji 
inwestycji. W południowej części gmi-
ny zmodernizowaliśmy stację w Osie-
ku n/Wisłą. Mamy się więc czym 
pochwalić...

- Gminy położone bliżej dużych 
miast skupiają się obecnie na budo-
wie sieci kanalizacyjnych. Jak ten 
problem wygląda w gminie Obrowo?

- Zdajemy sobie sprawę, że skana-
lizowanie całej gminy to są ogromne 
koszty, choć na pierwszy rzut oka są 
niewidoczne. Najpierw trzeba jednak 
budować podstawy, czyli wodę i kana-
lizację, a potem drogi.

W ciągu ostatnich pięciu lat przepro-
wadziliśmy remonty kapitalne w pozo-
stałych placówkach oświatowych w 
gminie tj. Łążynie II, Dobrzejewicach 
czy Brzozówce.

W 2008 roku przeprowadzimy ko-
lejne inwestycje oświatowe, m.in. 
zbudujemy w Szkole Podstawowej w 
Obrowie kuchnię ze stołówką, a w 
Brzozówce łącznik z salą gimnastycz-
ną. Należy też zauważyć, że w wie-
lu przypadkach inwestycje udało się 
zrealizować mniejszym kosztem, po-
nieważ w pomoc zaangażowali się 
rodzice, za co należą im się słowa po-
dziękowania i uznania. Pomagali prze-
cież nie tylko swoim dzieciom, ale 
również przyszłym pokoleniom.

- Krąży powszechna opinia, że gmi-
ny w Polsce bardzo dużo zyskały na 
dotacjach z Unii Europejskiej. Gmina 
Obrowo także?

- W latach, kiedy można było pozy-
skać pieniądze z funduszu przedakce-
syjnego SAPARD, czyli już za czasów 
mojej kadencji, nasza gmina zyska-
ła sporo. Dzięki Unii udało się zmo-
dernizować oczyszczalnię ścieków w 
Dobrzejewicach. Pozyskaliśmy też 
środki na kanalizację wsi Zawały oraz 
na wodociąg w Sąsiecznie, który miał 
być zbudowany 15 lat temu. Ogólna 

kwota dofinansowania z Unii w tym 
czasie to około 2 mln złotych. Moim 
zdaniem to sporo. W kolejnych latach 
pozyskiwaliśmy i pozyskujemy środki 
unijne m. in. z EFS na pomoc stypen-
dialną dla dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy, otrzymaliśmy też 400 
tys. zł z Funduszu Wsparcia na rozbu-
dowę i nadbudowę SP w Obrowie, a 
także ponad 16 tys. zł na wybudowa-
nie placu zabaw dla dzieci w Obrowie. 
Pozyskaliśmy i pozyskujemy też dota-
cje, z Powiatowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu i Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Toruniu, które w części 
pochodzą ze środków unijnych. Dzię-
ki tym dotacjom udało nam się m.in. 
przeprowadzić remont i zmodernizo-
wać stację uzdatniania wody w Osie-
ku n/Wisłą.

- W sąsiednich gminach widać 
prawdziwy wysyp organizacji obywa-
telskich. Powstają stowarzyszenia, 
komitety... Jak pan ocenia aktyw-
ność obywatelską w swojej gminie?

- Nasze społeczeństwo jest ak-
tywne. Mamy stowarzyszenia: w 
Skrzypkowie, w Zębowie i Obrowie. 
W założeniach są też stowarzysze-
nia w Sąsiecznie i Dobrzejewicach.
Mamy stowarzyszenie w Skrzypko-
wie, w ramach którego prowadzimy 
małe przedszkole. Jako jedna z nie-
licznych gmin w Polsce wchodzimy z 
takim stowarzyszeniem w realizację 
programu oświatowego. Takie inicja-
tywy trzeba wspierać, bo są one ko-
rzystne nie tylko dla rodziców, ale 
przede wszystkim dla dzieci. Mówiąc 
o aktywności obywatelskiej nie za-
pominajmy o Ochotniczych Strażach 
Pożarnych. W naszej gminie straża-
cy-ochotnicy zasługują na szczegól-
ną uwagę. To przecież oni często 
asymilują lokalną społeczność, to 
oni w chwili zagrożenia udowadnia-
ją, że służą wsiom swoją ofiarno-
ścią. Mamy w gminie wspaniałych 
strażaków. Są wprawdzie głosy, któ-
re nie brzmią inaczej, jednak mo-
im zdaniem OSP w naszej gminie 
to organizacje nie tylko potrzebne, 
ale również skuteczne. Generalnie 
więc organizacje obywatelskie stara-
ją się wspomóc rozwój gminy, choć 
nie brakuje nam głosów krytyki. Jed-
nak mimo nieprzychylnych opinii z 
niektórych stron, fakty mówią same 
za siebie. Gmina się rozwija i jest 
coraz bogatsza, co pokazują wskaź-
niki np. wskaźnik G, uwzględniający 
dochody podatkowe gminy do liczby 
mieszkańcw gminy. Wskaźnik ten w 
2000 roku kształtował się na pozio-
mie 188,56 zł w 2004 roku  wynosił 
408,64 zł, a w 2008 roku kształtu-
je się na poziomie 523,33 zł. Wszy-
scy powinniśmy się z tego cieszyć, 
bo rozwój gminy wpływa na rozwój 
każdego z nas …. 

- Dziękuję za rozmowę.

cja jest dla przyszłości „naszej ma-
łej ojczyzny” najważniejsza. Bo to jest 
przyszłość i w nowej rzeczywistości 
nasze dzieci muszą być jak najlepiej 
przygotowane do życia. Bez solid-
nych podstaw edukacyjnych nie bę-
dzie to możliwe. Dzieci nie mogą też 
wstydzić się swoich szkół. W 2002 
roku, kiedy zostałem wójtem, zapre-
zentowałem Radzie Gminy odważną 
politykę realizacji zamierzonych za-
dań oświatowych. Wówczas realizo-
wano już projekt budowy gimnazjum 
z salą gimnastyczną w Dobrzejewi-
cach, której zakończenie przypadło 
w okresie mojej pierwszej kadencji. 
W następnych latach wybudowaliśmy 
salę gimnastyczną i zmodernizowali-
śmy budynek szkoły w Osieku n/Wi-
słą. Niejednokrotna moja obecność 
w MEN w Warszawie zaowocowała 
otrzymaniem środków finansowych 
na ten cel w wysokości 800 tys. zł. 

Nie zapominajmy, że budowa kana-
lizacji w gminie Obrowo już się rozpo-
częła. Jej znaczna część podłączona 
została przecież do sieci kanalizacyj-
nej. W tym wypadku raczej nie mamy 
co liczyć na dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej. Będziemy starać się po-
zyskać środki na ten cel z funduszy 
ochrony środowiska. Są one w części 
umarzane, co niewątpliwie korzystnie 
wpływa na budżet gminy, więc to na 
nich przede wszystkim powinniśmy 
się skupić.

- Proszę o kolejne porównanie z in-
nymi gminami, tym razem w sprawie 
oświaty. Znów pojawiają się głosy, 
że zbliża się fala likwidacji małych, 
wiejskich szkół. Czy ten problem do-
tknie gminę Obrowo?

- Myślę, że taka sytuacja nie będzie 
miała miejsca. Nasza gmina bardzo 
się rozwija, przybywa nam mieszkań-
ców. Nie tak dawano mieszkańców 
gminy było 8,5 tysiąca. Dziś zamel-
dowanych mamy 10,7 tys. Na pewno 
sporo jest osób, które mieszkają na 
naszym terenie, ale z jakichś powo-
dów zameldowane są gdzie indziej. 
Poza tym jest spora grupa osób, któ-
re czekają na zameldowanie. Staty-
styki i liczby to oczywiście nie wszyst-
ko. Mam świadomość, że eduka-
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Były też generalne 
porządki 
W czasie ferii uczniowie z Dobrzejewic jeŸdzili na 
basen i brali udzia³ w zajêciach przygotowanych 
przez nauczycieli

W okresie  ferii zimowych  ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Dobrze-
jewicch mogli skorzystać z szeregu 
atrakcji przygotowanych przez ka-
drę nauczycielską. Dzieci uczest-
niczyły w zajęciach sportowych, 
plastycznych i tych o charakterze 
edukacyjnym.

Początek ferii upłynął pod zna-
kiem zajęć w pracowni komputero-
wej i plastycznej. Dzieci po okiem 
doświadczonych nauczycieli zdo-
bywały wiedzę z zakresu obsługi 
komputera. Dla uczniów zaintere-
sowanych sztuką przygotowano za-
jęcia w pracowni plastycznej.

Drugi dzień ferii upłynął pod zna-

kiem generalnych porządków w po-
koju nauczycielskim i salach lekcyj-
nych. Oprócz uczniów uczestniczyli 
w nich także wszyscy nauczyciele. 
Kolejne dni związane były z atrak-
cjami przyrodniczymi i grami rucho-
wo-sprawonościowymi.

W drugim tygodniu ferii uczniowie 
SP w Dobrzejewicach brali udział 
przede wszystkim w zajęciach 
sportowych. Wyjeżdżali na basen, 
uczestniczyli w grach ruchowych. 
Dla dzieci, którym zależało także na 
rozwoju intelektualnym T. Kruszew-
ska, D. Szwed- Salejko przygotowa-
ły zajęcia w kole informatycznym i 
matematycznym.

Nie tylko zemsta 
nietoperza
Ferie dla dzieci z Obrowa obfitowa³y w szkolne 
atrakcje

Nauczyciele i pedagodzy Zespo-
łu Szkół w Obrowie przygotowali 
w tym roku bogaty program zajęć 
dla uczniów odwiedzających szkołę 
podczas ferii zimowych. Nie zabra-
kło atrakcji sportowych, oświato-
wych i poznawczych. 

Już w pierwszy dzień ferii dzie-
ci miały okazję uczestniczyć w za-
jęciach prowadzownych przez 
Violettę Pietrzak, która przybliżała 
podopiecznym sztukę origami. Ko-
lejny dzień obfitował w o wiele wię-
cej atrakcji - były zajęcia sportowe, 
zajęcia teatralne, a dla najzdolniej-
szych młodych geografów zajęcia 
przygotowujące uczniów do rejono-
wego etapu konkursu geograficz-

nego dla gimnazjalistów. W środę 
nie zabrakło zajęć przyrodniczyć, 
sportowych i plastycznych. Dla mi-
łośników sztuki przez duże „S” na-
uczyciele przygotowali wyjazd do 
opery w Bydgoszczy, gdzie ucznio-
wie mieli okazję wysłuchać operetki 
„Zemsta nietoperza”. 

Kolejne dni obfitowały w atrakcje, 
z których uczniowie korzystali naj-
chętniej - gry i zabawy, wyjazd na 
basen. Dla tych, którzy byli zainte-
resowani rozrywkami intelektualny-
mi nauczyciele przygotowali zajęcia 
informatyczne i ekologczne, zaś 
młodzi miłośnicy geografi... wciąż 
doskonalili swoją wiedzę przez kon-
kursem.

Ferie w Brzozówce
Zajêcia podczas ferii zimowych w Szkole 
Podstawowej w Brzozówce w styczniu i lutym 

Nauczyciele i pedagodzy szkolni 
z podstawówki w Brzozówce przy-
gotowali w tym roku bogatą ofertę 
dla swoich podopiecznych. Udało 
im się połączyć gry i zabawy świetli-
cowe z zajęciami edukacyjnymi – na 
przykład w ramach koła polonistycz-
nego. 28 stycznia po opieką T.No-
worackiej, I. Andruk, A. Dyl dzieci 
zostały zabrane na wycieczkę do 
Torunia – do kina i na lodowisko. 
Następnego dnia M. Kosińska i E. 

Czechowska prowadziły gry i zaba-
wy świetlicowe, zaś równocześnie 
w kole polonistycznym uczniowe 
mogli rozwijać swoje umiejętności 
po okiem B.Mońko-Juraszek.

Na dzień 30 stycznia zaplanowa-
no edukację ekologiczną. Zajęcia 
poprowadziła K.Stasiuk. Zaś w ra-
mach „Dnia Sudoku” bogatą pro-
pozycję dla dzieci przygotowała R. 
Kwiatkowska. 4 i 5 lutego z kolei 
dzieci pojechały na basen.

W kosmosie i kinie
Uczniowie z £¹¿yna II w ferie wybrali siê do 
Aquaparku, Planetaium i do Cinema-City... i nie tylko

Podczas ferii zimowych w dniach 
od 28 stycznia do 08 lutego w 
Szkole Podstawowej im. M. Koper-
nika w Łążynie II odbywały się za-
jęcia wg poniżej prezentowanego 
harmonogramu. Najwięcej uczniów 
skorzystało z wyjazdów na basen – 
Aquapark, gdzie doskonalili swoje 
umiejętności w pływaniu oraz odda-
wali się rozrywce w basenach rekre-
acyjnych. 

Wiele pożytku przyniósł również 
wyjazd edukacyjny klas młodszych 
do Torunia w dniu 29 stycznia. 
Uczniowie obejrzeli seans filmo-
wy pt. „Barwy Kosmosu” w Plane-
tarium oraz uczestniczyli w lekcji w 

ogrodzie zoobotanicznym na temat 
„Przystosowanie zwierząt do try-
bu życia ptaków, gadów i ssaków”. 
Ciekawą formą atrakcyjnego wypo-
czynku a także miłego spędzenia 
czasu wolnego były seanse filmo-
we w „Ciemna- City” – uczniowie w 
zależności od zainteresowań i wie-
ku oglądali filmy „Alvin i wiewiórki”, 
Asterix na olimpiadzie”.

Wszystkie zajęcia odbywały się 
zgodnie z programem  „BEZPIECZ-
NE FERIE”, uczniowie bardzo chęt-
nie przychodzili na zajęcia, wielu z 
nich było stałymi bywalcami przez 
wszystkie dni ferii. 

Hanna Affelt
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Inwestycje gminy Obrowo w latach 2003-2005
Rok 

realizacji 
inwestycji

Rodzaj inwestycji Koszt inwestycji w z³, w tym:

Œrodki w³asne Dotacje Po¿yczki/Kredyty Inne Razem

20
03

1. Zmodernizowanie i rozbudowa-
nie oczyszczalni œcieków w Dobrze-
jewicach 

844 902,34 - - SAPARD: 633 676,76
Œrodki krajowe:

211 225,58

1 689 804,77

2. Wybudowanie kanalizacji deszczo-
wej w:
     - Osieku n/W
     - Brzozówce

52 000,00
49 000,00

- - - 101 000,00

3. Wybudowanie dróg gminnych w:
     - Kawêczynie (0,2 km)
     - Szembekowie (0,7 km)

19 500,00
51 200,00

- - - 70 700,00

4. Rozpoczêcie budowy œwietlicy w 
Obrowie

25 000,00 - - - 25 000,00

5. Zakoñczenie budowy budynku 
Gimnazjum wraz z sal¹ gimnastycz-
n¹ w Dobrzejewicach

2 300 000,00 - - - 2 300 000,00
(³¹cznie 5 mln z³)

6. Wykonanie dokumentacji na roz-
budowê i remont budynku Szko³y 
Podstawowej w Osieku n/W

34 000,00 - - - 34 000,00

7. MEN przekaza³o gminie nieodp³at-
nie autobus – gimbus

- - - - Szacunkowa wartoœæ  
274 500,00

Razem inwestycje w 2003 roku 3 375 602,34 - - 844 902,34 4 220 504,77

Rok  
realizacji in-

westycji

Rodzaj inwestycji Koszt inwestycji w z³, w tym:

Œrodki w³asne Dotacje Po¿yczki/Kredyty Inne Razem

20
04

1. Wybudowanie kanalizacji sanitar-
nej w Zawa³ach

450 000,00 - - SAPARD: 340 000,00
Œrodki krajowe:

110 000,00

900 000,00

2. Wybudowanie wodoci¹gu w S¹-
siecznie

185 000,00 - - SAPARD: 140 000,00
Œrodki kraj.: 45 000,00

370 000,00

3. Wybudowanie dróg gminnych:
- Obrowo-Kolonia (1,385 km)
- G³ogowo - Brzozówka (0,8 km)
- S¹sieczno (0,3 km)
- Brzozówka ul. Lipowa (0,6 km)

Drogi z destruktu:
- Dobrzejewice-Olszówka (1km) 
- Szembekowo (0,7 km)

Przebudowa dróg:
- £¹¿yn II - £¹¿ynek (1,353 km)
- Szembekowo (0,7 km)
- Obrowo-Kolonia (1,0 km)

120 110,00
38 900,00
24 000,00
54 000,00

36 000,00

172 170,00
37 570,00
104 490,00

- - - 587 240,00

4. Wykonanie oœwietlenia ulic we 
wsi:
- S¹sieczno
- Brzozówka-G³ogowo
- Obrowo w kierunku Osieka
- Kawêczyn-£¹¿yn II
- £¹¿ynem
- przejazd PKP w Kawêczynie

22 600,00
63 600,00
117 200,00
3 100,00
26 000,00
7 600,00

- - -  240 100,00

5. Zmodernizowanie budynku OSP 
w Kawêczynie (zakup gruntu przy re-
mizie)

3 000,00 - - - 3 000,00

6. Docieplenie œcian budynku Szko³y 
Podstawowej w £¹¿ynie II

    88 300,00 - - - 88 300,00

7. Zakup komputerów i kserokopiarki       8 900,00 - - - 8 900,00

8. Zakup samochodu dla osób niepe³-
nosprawnych

    27 800,00 PEFRON
83 265,00

- - 111 065,00

9. Zakup lekkiego samochodu po¿ar-
niczego dla OSP w Dobrzejewicach

70 000,00 KGSP, Zarz¹d Woje-
wódzkiego ZOSP w To-

runiu

- - -

10. Zmodernizowanie kot³owni i insta-
lacji c.o. w OSP Szembekowo

20 000,00 - - - 20 000,00

11. Kontynuacja rozbudowy œwietlicy 
wiejskiej w Zêbowie

50 000,00 - - - 50 000,00
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20
04

12. Kontynuacja rozbudowy œwietlicy 
wiejskiej w Obrowie

50 000,00 - - - 50 000,00

13. Wykonanie projektu na moder-
nizacjê stacji wodoci¹gowej w Osie-
ku n/W

30 000,00 - - - 30 000,00

14. Wykonanie projektu na I etap 
prac na kanalizacjê sanitarn¹ G³ogo-
wo-Brzozówka

   120 000,00 - - - 120 000,00

15. Opracowanie studium wykonal-
noœci dla inwestycji – kanalizacji sa-
nitarnej Obrowo-Kawêczyn

 3 000,00 - - - 3 000,00

Razem inwestycje w 2004 roku wynios³y 635 000,00

Rok
realizacji 

inwestycji

Rodzaj inwestycji Koszt inwestycji w z³, w tym:

Œrodki w³asne Dotacje Po¿yczki/Kredyty Inne Razem

20
05

1. Wybudowanie wodoci¹gu w £¹¿y-
nie II (1500 m)

60 000,00 - - -  60 000,00

2. Przebudowa gminnej stacji wodo-
ci¹gowej w Osieku n/Wis³¹ 

32 758,00 - - -  32 758,00

3. Rozbudowa stacji wodoci¹gowej w 
Dobrzejewicach

420 000,00 - - - 420 000,00

4. Rozpoczêcie budowy kanalizacji 
sanitarnej Obrowo-Kawêczyn

14 200,00 - - -  14 200,00

5. Wybudowanie dróg gminnych:
- Zêbowo Parcele (0,5 km)
- Szembekowo (0,5 km)
- Kazimierzewo (1,0 km)
- Silno (0,8 km)
- Zêbowo-£¹¿ynek (1,0 km)

Drogi z destruktu:
- £¹¿yn II-KuŸniki (0,7 km) 
- Obrowo w kier. cmentarza (0,5)

Wzmocnienie nawierzchni dróg na te-
renie gminy

17 000,00
41 300,00
62 600,00
47 400,00
34 000,00

21 400,00
13 200,00
381 865,00

- - - 236 900,00

381 865,00

6. Budowa punktów œwietlnych na te-
renie gminy

147 108,00 - - - 147 108,00

7. Modernizacja chodnika w £¹¿y-
nie II 

- Starostwo Powiatowe
30 000,00

- - 30 000,00

8. Budowa chodnika w Dobrzejewi-
cach

- Starostwo Powiatowe
20 000,00

- - 20 000,00

9. Modernizacja budynku OSP £¹-
¿ynek

23 211,00 PFOŒiGW
7 738,00

30 949,00

10. Modernizacja budynku OSP Za-
wa³y

13 216,00 PFOŒiGW
5 370,00

- - 18 586,00

11. Modernizacja budynku OSP Ka-
wêczyn

8 568,00 PFOŒiGW
7 512,00

- - 16 080,00

12. Remont schodów w budynku 
Oœrodka Zdrowia w Dobrzejewicach

7 200,00 - - - 7 200,00

13. Pocz¹tek rozbudowy i nadbudo-
wy budynku ZS w Obrowie

39 528,00 Urz¹d Marsza³kowski
646 136,00

- - 685 664,00

14. Pocz¹tek rozbudowy szko³y i bu-
dowy hali sportowej w Osieku n/W

600 000,00 MENiS
1 100 000,00

- - 1 700 000,00

15. Wyposa¿enie placu zabaw przy 
SP w Dobrzejewicach 

- Urz¹d Marsza³kowski
14 690,00

- - 14 690,00

16. Rozbudowa œwietlicy wiejskiej w 
Obrowie

50 000,00 - - -  50 000,00

17. Budowa œwietlicy wiejskiej w Zê-
bowie

50 000,00 - - -  50 000,00

18. Budowa 30 szt. Przydomowych 
oczyszczalni œcieków na terenie gmi-
ny Obrowo

202 360,00 202 360,00 - - 202 360,00

19. Zakup samochodu po¿arniczego 
dla OSP Dobrzejewice

63 000,00 KGSP i Zarz¹d Wo-
jewódzkiego Zwi¹zku 

OSP - 228 051,00

- - 291 051,00

20. Zakup komputerów 3 500,00 - - - 3 500,00

Razem inwestycje w 2005 roku wynios³y 4 412 901,00
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Zbiorcze zestawienie podmiotów gospodarczych, które rozpoczęły swą działalność w latach 2000-2002 i 2003-2007

Miejscowoœæ Lata Ogó³em Lata Ogó³em

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Brzozówka 5 19 8 32 16 24 31 15 24 110

Dobrzejewice 5 8 3 16 12 6 6 9 6 39

Dzikowo - - - - 3 1 1 2 3 10

G³ogowo 4 20 10 34 16 12 35 13 18 94

Kawêczyn 3 3 3 9 3 2 4 2 8 19

KuŸniki - - - - - - 3 - - 3

£¹¿yn II 7 8 2 17 5 2 8 4 2 21

£¹¿ynek - - 2 2 - 1 2 - 2 5

£êg-Osiek 1 3 1 5 2 - - - - 2

Obory 1 - - 1 3 - - - - 3

Obrowo 4 7 7 18 8 10 13 9 16 56

Osiek n/W 8 1 5 14 9 7 21 8 10 55

Silno 2 - 1 3 2 3 5 1 3 14

S¹sieczno 3 2 1 6 - 2 1 2 2 7

Skrzypkowo - 1 - 1 - - 1 - 1 2

Smogorzewiec - - 1 1 3 - - - 3 6

Szembekowo 3 2 1 6 4 1 2 4 4 15

Zawa³y 3 4 3 10 1 4 5 2 1 13

Zêbowo 2 4 2 8 3 - 1 7 - 11

Zêbówiec - 3 1 4 1 2 2 4 - 9

Razem 51 85 51 187 91 77 141 82 103 494

Ogółem  podmiotów powstałych: w okresie od 2003 r. do 2007 r. – 494. Z tego uległo likwidacji - 143. Wzrost wynosi - 351. 
Stan na 01.01.2003r. wynosił - 800. Ogółem podmiotów gospodarczych na 31.12.2007r. - 1150. 

Mądrość czeka na półkach
Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach wypo¿yczy³a w ubieg³ym roku ponad 23 tys. ksi¹¿ek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Do-
brzejewicach od 1 stycznia 2007r. 
jest samorządową instytucją kultury, 
która realizuje zadania gminy Obro-
wo. Biblioteka jest wpisana do reje-
stru instytucji kultury prowadzonego 
przez gminę Obrowo i posiada osobo-
wość prawną. Samodzielnie gospoda-
ruje powierzonym i nabytym mieniem 
w oparciu o dotację przyznawaną 
przez gminę Obrowo.

Gminna Biblioteka Publiczna prowa-
dzi swoją działalność również w 3 pla-
cówkach bibliotecznych znajdujących 
się na terenie gminy:

• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Łążynie II, tel.: (056) 674–67-33

• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Obrowie

• Filia Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Osieku n/Wisłą.

Do głównych zadań realizowanych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną i 
jej Filie należy:

1. Gromadzenie, opracowywanie i 
przechowywanie materiałów biblio-
tecznych, z uwzględnieniem materia-
łów dotyczących własnego regionu.

2. Opracowywanie materiałów infor-
macyjnych.

3. Udostępnianie zbiorów biblio-
tecznych na miejscu, wypożyczanie 
do domu oraz prowadzenie wypoży-
czeń międzybibliotecznych, z uwzględ-
nieniem szczególnych potrzeb dzieci, 

młodzieży, osób dokształcających się 
i niepełnosprawnych.

4. Prowadzenie działalności informa-
cyjnej, bibliograficznej, udostępnianie 
informacji własnych i zewnętrznych.

5. Organizowanie różnego typu im-
prez popularyzujących wiedzę, kultu-
rę, książkę i czytelnictwo.

6. Współdziałanie z biblioteka-
mi innych sieci, instytucjami upo-
wszechniania kultury, organizacjami i 
towarzystwami, w rozwijaniu i zaspo-
kajaniu potrzeb oświatowych i kultu-
ralnych społeczeństwa.

7. Doskonalenie form i metod pracy 
bibliotecznej.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz 
jej filie są bibliotekami uniwersal-
nymi, gromadzącymi piśmiennictwo 
ze wszystkich dziedzin wiedzy, dla 
wszystkich grup użytkowników. 

Zbiory udostępniane są na miejscu 
i na zewnątrz. W wypożyczalniach jest 
wolny dostęp do półek. Księgozbiór w 
nich zgromadzony na dzień 31 grud-
nia 2007r. (po dokonanych selek-
cjach) liczy ok. 33 tys. woluminów. 
Obejmuje wydawnictwa z zakresu lite-
ratury pięknej, polskiej i obcej, popu-
larnonaukowej ze wszystkich dziedzin 
wiedzy oraz wydawnictwa dla dzieci 
i młodzieży. Wśród książek istotne 
miejsce zajmują lektury szkolne. Co 
miesiąc przybywa w każdej placówce 
kilkadziesiąt nowych tytułów – poszu-

kiwanych przez czytelników bestsel-
lerów oraz najnowszych opracowań 
naukowych i popularnonaukowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje bo-
gata oferta wydawnictw przeznaczona 
dla dzieci i młodzieży.

Biblioteki oferują swoim Czytelni-
kom 7-8 tytułów czasopism prenume-
rowanych, z których można skorzystać 
w bibliotece, a także wypożyczyć do 
domu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Do-
brzejewicach oraz Filia w Łążynie II 
posiadają po 3 stanowiska kompu-
terowe (otrzymane w ramach pro-
gramu „IKONKA”).  Filia w Obrowie 
dysponuje jednym stanowiskiem 
komputerowym. W tych placówkach 
do dyspozycji czytelników jest nieod-
płatny dostęp do Internetu oraz możli-
wość wydruku.

W roku 2007 z bibliotek publicz-
nych gminy Obrowo korzystało po-
nad 1.300 osób w tym 505 dzieci i 
młodzieży do lat 15, wypożyczając na 
zewnątrz ogółem 23.910 książek i 
3.297 czasopism. 

Biblioteka organizuje, co roku różne-
go rodzaju imprezy dla użytkowników: 
spotkania z pisarzami, konkursy, wie-
czory poetyckie, wystawy okoliczno-
ściowe oraz promujące twórczość 
artystów, wieczory baśni, zajęcia pla-
styczne, głośne czytanie i opowia-
danie bajek oraz lekcje biblioteczne 

mające na celu zapoznanie młodych 
użytkowników z księgozbiorem, kata-
logami, działalnością biblioteki oraz 
nowościami wydawniczymi.

GODZINY OTWARCIA 
BIBLIOTEK:

- Gminna Biblioteka Publiczna 
Dobrzejewice 41 

tel. (056) 678-68-35 
Poniedziałek 07:00 - 15:00
Wtorek  12:00 - 20:00
Środa  07:00 - 15:00
Czwartek 12:00 - 20:00
Piątek  07:00 - 15:00

- Filia w Łążynie II
tel. (056) 674-67-33

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek  11:00 - 19:00
Środa  07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek  11:00 - 19:00

- Filia w Obrowie
Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek  11:00 - 19:00
Środa  07:30 - 15:30
Czwartek 11:00 - 19:00
Piątek  07:30 - 15:30

- Filia w Osieku n/Wisłą -
Poniedziałek 11:30 - 19:30
Wtorek  11:30 - 19:30
Środa  11:30 - 19:30
Czwartek 11:30 - 19:30
Piątek  11:30 - 19:30
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Dwór z duszą
Gmina Obrowo to uroczy zaką-

tek Ziemi Dobrzyńskiej w powiecie 
toruńskim, w którym przeplata-
ją się ze sobą zabytki, nieskażona 
przyroda i przepiękne krajobrazy. 
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu 
nowe oblicze „Naszej Małej Ojczy-
zny”, które jest coraz atrakcyjniej-
sze dzięki licznym inwestycjom, 
przeprowadzonym w ostatnich la-
tach, jednocześnie wpływającym na 
ochronę środowiska. 

Oprowadzimy Państwa po miej-
scach, gdzie bogata historia zosta-
wiła pamiątki, a urokliwe okolice 
gminy Obrowo są atrakcyjnymi za-
kątkami pozwalającymi ciekawie 
spędzić urlop, weekend, czy choćby 
wolne popołudnie. 

ców Obrowa i okolic, ale również tu-
rystów z różnych stron Polski, mo-
gło podziwiać piękne dzieło naszych 
przodków. Wokół dworku rozciąga 
się park, który założono prawdopo-
dobnie pod koniec XIX wieku. Nie 
ma w literaturze konkretnych dat 
powstania parku w Obrowie, dla-
tego też datę jego założenia opie-
ra się głównie na podstawie wieku 
drzewostanu. Wiek drzewostanu 
jest następujący:

- jesion przed frontem dworu: ok. 
50-60 lat,

- świerk kłujący, rosnący na pół-
nocnej stronie dworu: ok. 60-70 
lat,

- lipa, jesion i wiąz – rosnące przy 
południowej granicy parku – szaco-

trycznej są także odnawiane ścia-
ny wewnątrz budynku i wymieniane 
okna. Obecnie trwają też prace pro-
jektowe dotyczące adaptacji piętra 
zabytkowego dworku, gdzie planuje 
się m.in. wymianę pokrycia dacho-
wego oraz odnowienie elewacji ca-
łego budynku.

Przygotowujemy również projekt 
dotyczący parku i zagospodarowa-
nia miejsca wokół dworku. Park zo-
stanie m.in. uzupełniony o nowe 
nasadzenia drzew i krzewów, które 
zastąpią jednocześnie drzewa już 
schorowane. W planach jest rów-
nież zagospodarowanie części pół-
nocno-wschodniej parku, poprzez 
stworzenie miejsca z ławeczka-
mi do wypoczynku, do którego bę-
dą prowadziły dwie ścieżki. Planuje 
się również wyodrębnienie oddziel-
nego miejsca na parking dla sa-
mochodów, którego tak naprawdę 
obecnie w ogóle nie ma, albowiem 
samochody parkowane są niemal-
że z wszystkich stron dworku, czę-
ściowo też w parku. Sytuacja ta 
musi się więc zmienić, aby dworek 
i park tworzyły zwartą koncepcję za-
bytkowo-przyrodniczą, która stanie 
się miejscem do odwiedzin i wypo-
czynku dla takich turystów, jak nie-
gdyś Fryderyk Chopin. 

Najciekawszym bowiem wydarze-
niem w historii dworku w Obrowie 
były dwukrotne odwiedziny (1824r. 
i 1825r.) młodego kompozytora 
Fryderyka Chopina. Działo się to 
w czasach, gdy właścicielem - go-
spodarzem Obrowa była rodzina Ro-
mockich herbu Ślepowron. Warto tu 
nadmienić, iż na podstawie wspo-
mnianego herbu ustalono ostatecz-
ny kształt herbu gminy Obrowo, 
który został przyjęty przez władze 
gminy i przekazany pod koniec 

2007 roku do Komisji Heraldycznej 
w Warszawie, na której opinię w tej 
sprawie teraz czekamy.  

Wracając jednak do odwiedzin 
młodego Chopina, warto wspo-
mnieć, że zafascynowały go wów-
czas uroczystości dożynkowe zwane 
„okrężne” - wieńcowe, ich tradycyj-
ny i obrzędowy charakter, a w nich 
w szczególności muzyka ludowa w 
wykonaniu kapeli i śpiewy miejsco-
wych dziewcząt. 

Temu wydarzeniu sprzed laty po-
święcona jest tablica pamiątkowa 
umieszczona na ścianie dworku, 
którą odsłonięto w 2005 roku pod-
czas dożynek gminnych. Fundato-
rem pamiątkowej tablicy jest wójt 
Andrzej Wieczyński i Rada Gminy. 

Tradycje muzyczne z dawnych lat 
są obecnie kontynuowane przez: 
Osiecką Kapelę Ludową im. Ka-
mińskich z Osieka nad Wisłą (pod 
kier. M. Kokota), Ludowy Zespół 
Śpiewaczy „Kawęczynianki” (J. Po-
litowskiej) i Młodzieżową Gminną 
Orkiestrę Dętą z Dobrzejewic (A. 
Siedleckiej). Zespoły te były i są lau-
reatami wielu przeglądów, festiwali 
na terenie powiatu i województwa, 
a także od lat uświetniają chociaż-
by uroczystości dożynkowe i inne 
imprezy towarzyszące, takie jak: za-
bawy, czy majówki, które dawniej 
za czasów młodego Chopina odby-
wały się tu w „naszej małej ojczyź-
nie - gminie Obrowo”, kontynuując i 
utrwalając ludowe tradycje muzycz-
ne w regionie, o których szerzej w 
dalszych numerach tej gazetki. 

Tekst opracowali: 
mgr Andrzej Wieczyński   

- Wójt Gminy Obrowo 
mgr Marzena Słupczewska  

- Inspektor ds. funduszy strukturalnych 
i promocji gminy Obrowo

Zdjęcia: Archiwum UG Obrowo. 

Cykl artykułów dotyczących pięk-
nych i interesujących miejsc Gminy 
Obrowo, zaczniemy od opisu siedzi-
by Urzędu Gminy, czyli obrowskiego 
dworku, który znajduje się nieopo-
dal parku.  

Jak wyjaśnia dr Adam Wróbel – 
długoletni pracownik naukowy UMK 
w Toruniu, Obrowo to nazwa dzier-
żawcza utworzona za pomocą przy-
rostka - owo od nazwy osobowej 
Obr. Nazwę tę, ówczesne nazwisko, 
można połączyć ze staropolskim 
obr. Tyle naukowego wyjaśnienia. 

Wróćmy jednak do dworku. Został 
on wzniesiony na miejscu starego 
drewnianego dworu na przełomie 
XVIII i XIX wieku w stylu klasycy-
stycznym, częściowo przebudowany 
w 1898 roku. Budynek dworu jest 
murowany, parterowy. Posiada pię-
tro oraz piętrowy kolumnowy portyk, 
zwrócony frontem na południe. 

Od 1973 roku zabytkowy dwo-
rek stał się siedzibą Urzędu Gmi-
ny i Urzędu Stanu Cywilnego, czyli 
służy wszystkim mieszkańcom gmi-
ny. Oczywiście jako zabytek - dwo-
rek znajduje się pod stałą opieką 
konserwatora zabytków w Toruniu, 
który czuwa nad utrzymaniem tego 
miejsca w odpowiedni sposób, aby 
wiele pokoleń, nie tylko mieszkań-

wane są na 80-90 lat. 
Natomiast wykaz gatunków i od-

mian drzew oraz krzewów z terenu 
parku jest następujący:

- drzewa: topola czarna, brzoza 
brodawkowata, jesion wyniosły tak-
że odmiana zwisająca, wiąz polny, 
świerk kłujący odmiana srebrzysta, 
robinia akacjowa, kasztanowiec bia-
ły, lipa drobnolistna, klon pospolity, 
czy też grab pospolity,

- krzewy: dereń świdwa, grab po-
spolity. 

Władze gminy, na czele z wój-
tem Andrzejem Wieczyńskim, cenią 
sobie tradycje i zabytkowe pozo-
stałości przeszłości, dlatego też co-
rocznie przeznaczają pewną kwotę 
środków budżetowych na ich utrzy-
manie. Obecnie zgodnie z konsul-
tacjami z konserwatorem zabyt-
ków, przeprowadzany jest remont 
parteru dworku, czyli pomieszczeń, 
w których pracuje wójt i urzędni-
cy. Jest to konieczne nie tylko ze 
względu na estetykę obiektu, ale 
przede wszystkim ze względów bez-
pieczeństwa, albowiem instalacja 
elektryczna, która nie była wymie-
niana od czasów jej założenia, gro-
ziła zagrożeniu życia urzędników i 
zniszczeniu zabytkowego budynku. 
Przy okazji wymiany instalacji elek-
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W zdrowym ciele zdrowy duch
Sport w gminie Obrowo rozwijany jest na wielu p³aszczyznach

Władze samorządowe gminy Obro-
wo dbają o rozwój kultury fizycznej 
w społeczeństwie. Mieszkańcom 
gminy służą wybudowane w ostat-
nich latach hale sportowe: w Obro-
wie, Dobrzejewicach i Osieku nad 
Wisłą. Gotowy jest też projekt sali 
gimnastycznej w Brzozówce. W ist-
niejących obiektach prowadzane są 
zajęcia sportowe z uczniami. Bez-
płatnie organizowane są zawody 
sportowe objęte patronatem gmi-
ny.

Samorząd gminy podjął się mo-
dernizacji sportowych obiektów 
napowietrznych w Głogowie, Do-
brzejewicach i Obrowie. W tym celu 
wykonano projekty zagospodarowa-
nia tych miejsc w boiska i urządze-
nia sportowe oraz złożono wnioski 
o wsparcie inwestycji z funduszy 
UE. Baza ta daje możliwość organi-
zowania w gminie zajęć i zawodów 
sportowych dla wszystkich chęt-
nych. Organizowane są imprezy 
sportowe o charakterze masowym, 
prowadzone jest szkolne współza-

Osiek n/W., Skrzypkowo, Zawa-
ły, Zębowo. Są one wyposażone w 
podstawowy sprzęt i stroje sporto-
we zakupione ze środków samorzą-
du. Największym zainteresowaniem 
dorosłych cieszy się piłka nożna. 
Zarówno w okresie letnim jak i zi-
mowym przeprowadzane są turnie-
je gminne na boiskach trawiastych i 
halach sportowych. Obecnie rozgry-
wana jest liga gminna halowej pił-
ki nożnej, w której uczestniczy 12 
drużyn. Prowadzone jest też współ-
zawodnictwo w tenisie stołowym i 
piłce siatkowej. Terminy zawodów 
gminnych i otwartych przedstawia 
kalendarz znajdujący się na stro-
nie internetowej Starostwa Powia-
towego w Toruniu. Utrzymujemy 
współpracę z Kujawsko-Pomorskim 
Zrzeszeniem LZS i Kujawsko-Po-
morskim Okręgowym Związkiem Pił-
ki Nożnej Podokręg Toruń. 

Ofertą sportową objęci są również 
niepełnosprawni mieszkańcy gmi-
ny. Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie z nauczycielami 

dzi Sławomir Słowik. Największym 
sukcesem klubu jest 2 miejsce w 
Mistrzostwach Polski LZS w 2005 
r. i VI miejsce w halowych MP junio-
rek młodszych.
Uczniowski Klub Sportowy „FLO-

RIAN” w Dobrzejewicach. Preze-
sem Klubu jest Leszek Juraszek. 
UKS proponuje szeroką ofertę 
sportowych zajęć pozalekcyjnych 
uczniom szkół w Dobrzejewicach.
Uczniowski Klub Sportowy „JOR-

DAN” przy Zespole Szkół w Obro-
wie. Prezesem Klubu jest Dariusz 
Machajewski. Klub pozyskuje 
sprzęt sportowy od związków spor-
towych. Stowarzyszenie to nie pro-
wadzi działalności gospodarczej, 
natomiast aktywizuje nauczycie-
li i rodziców uczniów do pracy na 
rzecz rozwoju kultury fizycznej w 
swoim środowisku. Klub nie ko-
rzysta ze środków samorządu gmi-
ny. Największymi sukcesami UKS-u 
jest dwukrotnie 5/6 miejsce w wo-
jewódzkiej gimnazjadzie SZS w pił-
ce siatkowej chłopców, zajęcie VII 
miejsca SZS w wojewódzkich igrzy-
skach szkół podstawowych w mi-

ni piłce siatkowej chłopców oraz 
dwukrotnie zajęcie 3 miejsca w mi-
strzostwach piłki nożnej LZS woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.
Ludowy Klub Biegacza „START” 

Brzozówka. Prezesem Klubu jest 
Janusz Tybuszewski. Klub uczest-
niczy w zawodach biegowych na te-
renie województwa i kraju zajmując 
wysokie miejsca w klasyfikacji dru-
żynowej w województwie kujawsko-
-pomorskim, organizuje też imprezy 
biegowe w Brzozówce i Toruniu. 

Do października 2005 r. samo-
rząd wspierał też klub piłki nożnej 
Ludowy Klub Sportowy „Unia” w 
Obrowie.

Sport gminny jest finansowany ze 
środków budżetowych gminy na kul-
turę fizyczną i sport oraz wspoma-
gany ze środków Gminnej Komisji 
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. Z każdym ro-
kiem, wzrasta ilość tych środków, a 
podjęte inwestycje związane z budo-
wą hal sportowych i boisk świadczą 
o należytym rozumieniu i poważnym 
traktowaniu tego zadania.

Dariusz Machajewski

W gminie Obrowo kładzie się duży nacisk na rozwój fizyczny 
dzieci i młodzieży. Rywalizacja sportowa pomiędzy uczniami 
szkół dostarcza nie lada emocji

Zimą też można grać w piłkę. Pojedynki piłkarskie w salach 
gimnastycznych pozwalają młodym sportowcom utrzymać wy-
soką formę, dzięki czemu znakomicie reprezentują gminę w za-
wodach powiatowych i wojewódzkich

Władze samorządowe i pracownicy opieki społecznej nie zapo-
minają także o niepełnosprawnych. Dla nich również organizo-
wane są zawody sportowe

wodnictwo sportowe, a także dzia-
łają kluby zajmujące się sportem 
kwalifikowanym.

Uczniowie szkół uczestniczą w 
systemie współzawodnictwa spor-
towego Szkolnego Związku Spor-
towego. Zgodnie z kalendarzem 
przeprowadzanych jest w roku oko-
ło 30 gminnych imprez sportowych 
w szkołach podstawowych i gim-
nazjach, a wszelkie opłaty z tym 
związane pokrywa samorząd, który 
gwarantuje również dowóz mistrza 
gminy w określonej dyscyplinie spor-
tu na zawody powiatowe i wyższego 
szczebla. Przy ścisłej współpracy ze 
Szkolnym Związkiem Sportowym, 
szkoły naszej gminy są też gospo-
darzami niektórych zawodów powia-
towych i wojewódzkich.

Osoby dorosłe, zainteresowane 
sportem, mogą uczestniczyć w dzia-
łaniach Ogniw Ludowych Zespołów 
Sportowych. Na terenie gminy dzia-
ła 12 Ogniw LZS: Brzozówka, Do-
brzejewice, Głogowo, Kawęczyn, 
Kuźniki, Łążyn II, Łążynek, Obrowo, 

wychowania fizycznego organizuje 
w czasie pikników rodzinnych zaję-
cia rekreacyjno – sportowe dla tej 
grupy mieszkańców. Co 4 lata są 
też przeprowadzane igrzyska para-
olimpijskie, w których biorą udział 
niepełnosprawni mieszkańcy są-
siednich gmin i powiatów. 

Gmina Obrowo, przy współpracy 
ze związkami sportowymi i stowa-
rzyszeniami jest też gospodarzem 
niektórych zawodów powiatowych, 
wojewódzkich, a nawet krajowych. 

W grudniu 2007 roku rozgrywano 
na hali w Dobrzejewicach Półfnał 
Krajowy Halowej Piłki Nożnej Związ-
ku Młodzieży Wiejskiej.

KLUBY SPORTOWE  
na terenie gminy Obrowo 
Parafialno-Uczniowski Klub Spor-

towy „TĘCZA” w Osieku n/W. za-
łożony w 2003 r. Prezesem Klubu 
jest Zbigniew Melerski. PUKS pro-
wadzi zajęcia w sekcji piłki nożnej 
z dziewczętami z różnych środowisk 
powiatu toruńskiego. Zajęcia prowa-


