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Sportowy sukces dziewcząt  
ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce

Gimnazjaliści z Dobrzejewic na 6-tkę z plusem
13 stycznia 2018 r. we Włocławku odbył się finał konkursu przed-
miotowego z chemii, w którym uczestniczyło sześcioro uczniów 
z klas gimnazjalnych z Dobrzejewic. Spośród 6 finalistów: 5 uczniów 
uzyskało tytuł laureata. Są to: Bartłomiej Kuniński (98%), Remigiusz 
Katryński (90%), Wojciech Makowski (94%) oraz Adrian Słomkow-
ski (92%) z klasy III a i Mateusz Borowski (94%) z klasy III b, zaś 
Aleksandra Kolbusz uzyskując 70% zdobyła tytuł finalisty konkursu.
Powyżsi laureaci zasługują za wiedzę i umiejętności z chemii na 6-tkę 
z plusem! Gratulacje dla uczniów i rodziców oraz nauczyciela che-
mii - p. Janusza Iwańskiego, jednocześnie dyrektora Zespołu Szkół 
w Dobrzejewicach.
Warto wspomnieć, że spośród 50 laureatów wyłonionych w Kon-
kursie Przedmiotowym z Chemii w województwie kujawsko-pomor-
skim, 5 laureatów to uczniowie Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. 
Liczba ta stanowi największą liczbę uczniów w powiecie toruńskim. 
Opiekunem i wychowawcą laureatów jest Lider Edukacji 2017 - Ja-
nusz Iwański, który zna potrzeby uczniów, poświęca się dla nich, 
a także stwarza w swej szkole warunki do wszechstronnego rozwoju 
swoich wychowanków. Rzadko zdarza się, aby z wiejskiej szkoły uda-
ło się wychować 5 laureatów z przedmiotu ścisłego jakim jest chemia. 
W skali Powiatu Toruńskiego nie było na pewno takiego przypadku, 
żeby jakaś szkoła miała tylu laureatów. Wynik ten jest także potwier-
dzeniem faktu, że naszemu dyrektorowi słusznie należał się tytuł Ku-
jawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji.

Ewelina Kuczyńska

Na zdjęciu: Uczniowie z dyrektorem w czasie zajęć dodatkowych przy-
gotowujących do finału konkursu z chemii.
Od prawej: Uczniowie: Remigiusz, Bartłomiej, Adrian, Aleksandra, 
Mateusz i Wojciech oraz Dyrektor - p. Janusz Iwański

Sukcesem dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce zakoń-
czyły się rozgrywki piłki ręcznej Szkolnego Związku Sportowego. 
Zwycięstwo w zawodach gminnych w Dobrzejewicach, powiato-
wych w Lubiczu Górnym, ćwierćfinale wojewódzkim w Kowa-
lewie Pomorskim i awans z półfinału w Wąbrzeźnie doprowadził 
szczypiornistki pod wodzą Dariusza Machajewskiego do finału 
województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy. Ostatecznie 
drużyna z Brzozówki (nie będąca klasą sportową) zajęła zaszczytne 
czwarte miejsce za SP 3 Wąbrzeźno, SP Dąbrowa Chełmińska i SP 
48 Bydgoszcz. Jest to największy sukces szkolnej drużyny z gmi-
ny Obrowo w jakiejkolwiek z gier zespołowych w historii współ-
zawodnictwa Szkolnego Związku Sportowego. 16 lat wcześniej 
(2001/2002) ten sam nauczyciel z drużyną chłopców z Gimnazjum 
w Obrowie zajął 5/6 miejsce, a z chłopcami SP Obrowo – 7 miejsce, 
w wojewódzkiej szkolnej siatkówce.

Nowy wóz  
strażacki dla OSP  
w Dobrzejewicach
11 lutego 2018 r. w Kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Dobrzeje-
wicach odbyło się uroczyste wydarzenie poświęcenia nowego wozu 
strażackiego dla dobrzejewickich druhów. Uroczystego poświęcenia 
dokonał ks. proboszcz Andrzej Pogorzelski, który odprawił mszę 
świętą wspólnie z ks. Januszem Gręźlikowskim oraz ks. Łukaszem 
Płóciennikiem. W niniejszej uroczystości oprócz druhów wzięli 
udział: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, sekretarz urzędu 
Mirosława Kłosińska, radni gminy Obrowo, Komendant Miejskiej 
Straży Pożarnej w Toruniu Kazimierz Stafiej.
Własnością OSP w Dobrzejewicach stał się pojazd marki Scania P 
410, wyprodukowany w 2017 r. z silnikiem o mocy 410 KM i na-
pędem na cztery koła. Samochód ten posiada także zbiornik wody 
o pojemności 5 tys. litrów oraz 500 – litrowy zbiornik na środek 
pianotwórczy. Ponadto w zabudowie wozu strażackiego jest także 
zamontowany maszt oświetleniowy wysuwany pneumatycznie. Ma 
też wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia z wężem o długości 
60 m, a na dachu działko wodno-pianowe. Pojazd wyposażony jest 
również w wyciągarkę elektryczną o uciągu ponad 8 ton, sprzęt hy-
drauliczny do rozcinania samochodów oraz pompy do wody i pilar-
ki do drewna. Warto podkreślić, że pojazd posiada również funkcję 
ograniczania stref skażeń.
Zakup nowego auta w znacznym stopniu wpłynie na podwyższenie 
poziomu zabezpieczenia pożarowego oraz ratowania życia, zdrowia 
i mienia ludzkiego mieszkańców gminy Obrowo, podkreśla wójt An-
drzej Wieczyński.
Nowy wóz pozwoli również na szybką i skuteczną reakcję w przypadku 
wycieku paliw, tłuszczów oraz innych substancji, powstałych w wyniku 
niebezpiecznych zdarzeń, dodaje komendant OSP w Dobrzejewi-
cach dh Wiesław Rygielski.
Wóz kosztował 870 tys. zł brutto. Dofinansowanie z  Komendy 
Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wyniosło 351 
tys. zł, a 519 tys. zł stanowiła pożyczka pozyskana przez Gminę 
Obrowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Toruniu.

Marzena Słupczewska, fot. Anna Strzelecka

W dniu 25 lutego 2018 r. z głębokim żalem  
i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
naszej koleżanki śp. Mirosławy Skowrońskiej.

Pani Mirka pracowała w Urzędzie Gminy w Obrowie od 1 mar-
ca 1984 r. Zatrudniona była na różnych stanowiskach wykonując 
pracę m.in. inspektora ds. organizacyjnych, kadrowych i obsługi 
sekretariatu, a ponad 13 lat zajmowała się obsługą rady gminy. Była 
bardzo lubianą i koleżeńską osobą, nie tylko wśród urzędników, ale 
również wśród radnych, sołtysów z którymi przez długi czas współ-
pracowała.
Jak pisał ks. Jan Twardowski – „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 
żywych”, wierzymy, że Ty Mirko będziesz na długo w naszej pamięci.

Koleżanki i koledzy z Urzędu Gminy w Obrowie
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WSZYSCY BAWIĄ SIĘ WSPANIALE, 
JAK CO ROKU W KARNAWALE
Bal karnawałowy dla dzieci to niezwykły dzień, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez małych tan-
cerzy, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 22 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Łążynie II odbył się bal karnawałowy dla 
przedszkola oraz klas I-IV.
Tego dnia w szkole pojawiały się przebrane barwnie postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek. W salach przedszkol-
nych można było spotkać wróżki, królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, Batmana, nie sposób zliczyć 
i wymienić tu wszystkich przebierańców. Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
W pierwszej kolejności pociechy miały możliwość po-
zowania do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidual-
nych. Wystrój holu wprowadził w radosny nastrój i za-
chęcał wszystkich do wesołej zabawy.
Na tę wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia 
balu wodzireja, który przebrany był za pszczołę Strzał-
kę. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w zabawach 
wspólnie ze swoimi paniami. Największy zachwyt wy-
warło na dzieciach pojawienie się „miniona”, który 
uczestniczył razem z nimi w tańcach.
Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem 
opuszczały salę balową. Impreza umożliwiła dzieciom 
i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym wy-
chowankom.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy już za rok.

Dagmara Chmielewska 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W SP W ŁĄŻYNIE II
Dnia 22 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 oraz dnia 23 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Zaproszeni goście licznie zjawili się, by wziąć udział w obchodach tego święta, relacjonuje Hanna Affelt – dyrektor szkoły.
22 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łążynie II z klas I-III pod kierunkiem swoich wychowawców przygotowały piękną uroczy-
stość, na którą zostali zaproszeni Bacie i Dziadkowie. W barwnie udekorowanym holu dzieci przedstawiły program artystyczny. Była to 
„Familiada” i piosenki okolicznościowe. Oprócz montażu słowno - muzycznego, goście obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu 
dzieci.
Dnia 23 stycznia zaś swój program artystyczny zaprezentowali artyści z punktu i oddziału przedszkolnego w Łążynie II. W trakcie uro-
czystości Babcie i Dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali 
swoje role, a goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane pod ich adresem. Podsumowaniem całego programu był piękny film 
- niespodzianka przygotowany przez wychowawczynie przy pomocy rodziców.
Dzieci z obu grup przygotowały również poczęstunek w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owoców. Następnie obdarowały swoich uko-
chanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Wychowawcy klas powitali ich ciepłymi słowami, zaś dyrektor szkoły, pani 
Hanna Affelt, w imieniu swoim i wszystkich pracowników szkoły złożyła serdeczne życzenia. W przyjęciu gości pomogli rodzice, któ-
rzy przygotowali słodki poczęstunek. Był on okazją do rozmów, dzielenia się wrażeniami, a przede wszystkim umocnienia więzi rodzin-
nych i bliższego poznania się.

Dagmara Chmielewska

XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy na terenie gminy Obrowo

14 stycznia 2018 r. mieszkańcy Gminy Obrowo hojnie wsparli Wiel-
ką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która w tym roku zbierała pienią-
dze dla wyrównania szans w leczeniu noworodków.
Akcję zbiórki pieniędzy na terenie Gminy Obrowo organizowały 
i koordynowały sztaby w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, a tak-
że w Szkole Podstawowej w Obrowie. Łącznie zebrano niebagatelną 
kwotę 28.900,28 zł, z czego:
• ZS w Dobrzejewicach – 17.408,70 zł,
• SP w Obrowie - 11.492,23 zł. 
Frekwencja ludzi wspomagających szlachetny cel była bardzo duża. 
Datki do puszek zbierali wolontariusze - uczniowie szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych oraz licealnych, pod czujnym okiem opie-
kunów i organizatorów.
Bardzo dziękujemy tym, którzy wzięli udział w akcjach, bo to dzięki 
Wam udało się zgromadzić tak dużą sumę, a ponieważ potrzeby są 
bardzo duże, to miejmy nadzieję, że w następnym roku też „zagramy” 
i zbierzemy jeszcze więcej pieniędzy dla dzieci, podkreślali przedsta-
wiciele sztabów WOŚP.
Dziękujemy z całego serca wszystkim ofiarodawcom i zachęcamy do dal-
szych szlachetnych inicjatyw na rzecz drugiego człowieka. 

Marzena Słupczewska, zdjęcia nadesłane
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„Wychowanie przez czytanie 
– z książką w świat wartości”
Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony Rokiem Wartości Moralnych, dlatego uczniowie 
klas VI i VII Zespołu Szkół w Brzozówce wzięli udział w ogólnopolskim programie „Wy-
chowanie przez czytanie – z książką w świat wartości”, organizowanym przez Fundację 
„ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”. Na lekcjach języka polskiego uczniowie omówi-
li istotne skutki stosowania bądź zaniechania poszczególnych wartości moralnych, czytali 
opowiadania z tomu „Gorzka czekolada”, stworzyli film i plakaty prezentujące: życzliwość, 
odwagę, wolność i sprawiedliwość. Zajęcia przypomniały wszystkim, że: „Telefon może się 
zepsuć. Ubranie, wyjdzie kiedyś z mody. Pieniądze mogą stracić swoją wartość. Prawda, 
szacunek, przyjaźń, godność i dobro - zawsze były i będą bardzo ważne. To one nadają sens 
wszystkiemu co robimy”.

A. Orent

Rodacy 
Bohaterom!
Zespół Szkół w Brzozówce włączył się do akcji Rodacy 
Bohaterom, która ma na celu pomoc naszym rodakom 
mieszkającym na Kresach Wschodnich. Często są to 
osoby, które kiedyś narażały swoje życie za naszą Oj-
czyznę, a dziś przyszło im żyć w biedzie i zapomnieniu. 
Wolontariusze zbierali żywność długoterminową, zni-
cze (białe i czerwone) oraz kartki z życzeniami. Dzięki 
zaangażowaniu całej społeczności szkolnej zbiórka za-
kończyła się dużym sukcesem.

Szkolny Klub Wolontariatu

Rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące 
rozbudowy i remontu świetlicy wiejskiej w Obrowie
W dniu 8 lutego 2018 r. wójt Andrzej Wieczyński przy 
kontrasygnacie skarbnika gminy Joanny Faleńskiej 
podpisał umowę na: „Remont i rozbudowę budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Obrowie”. W wyniku prze-
prowadzonego postępowania przetargowego w trybie 
przetargu nieograniczonego do realizacji inwestycji 
została wybrana najkorzystniejsza oferta przedstawio-
na przez firmę: BUDMAX Pana Marka Paszyńskiego 
z Fabianek. Wartość inwestycji określono na kwotę: 
990.818,79 zł brutto. 
W chwili obecnej trwają prace rozbiórkowe budyn-
ku świetlicy wiejskiej w Obrowie. Zakończenie robót, 
zgodnie z umową, nastąpi do 30 listopada 2018 roku. 

Trwają prace budowlane przy  
termomodernizacji SP w Dobrzejewicach

W dniu 8 lutego 2018 r. wójt Andrzej Wieczyński pod-
pisał także umowę na: „Termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej w miejscowości Dobrzejewice”. 
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczo-
nego do realizacji zamówienia w części I i II zostały 
wybrane oferty firmy: BUDMAX Marka Paszyńskiego 

z Fabianek. Wartość inwestycji określono na kwotę: 443.761,47 zł brutto. 
Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono do 28 września 2018 roku. 
Na powyższe projekty Urząd Gminy w Obrowie pozyskał dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Anna Mazur, Iwona Malcan – Maj, Fot. Paulina Florkowska

REKLAMA

Rada Gminy Obrowo 
przyjęła jednogłośnie 
budżet na 2018 rok
23 stycznia 2018 r. radni Rady Gminy Obrowo uchwalili budżet 
na 2018 r. Jak podkreśla wójta Andrzej Wieczyński, jest to budżet 
dynamiczny, ponieważ gmina Obrowo rozwija się bardzo szybko 
i dynamicznie, co widać gołym okiem. 
Wydatki budżetu gminy Obrowo zaplanowano na poziomie 78,2 
mln zł i zostaną one wydatkowane m.in. na:
1) infrastrukturę wodociągowo-sanitarną – 3,3 mln zł, w tym na: 
• budowę: kanalizacji sanitarnej i pompowni wody oraz tłoczni 

ścieków w Silnie, a także pompowni wody w Brzozówce,
• rozbudowę: kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Brzozówka, 

Głogowo i Szembekowo oraz sieci wodociągowej w Sąsiecznie;
2) montowanie instalacji fotowoltaicznych – 20 tys. zł;
3) inwestycje drogowe – 4,3 mln zł, w tym na:
• wykonanie nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: 

Brzozówka, Głogowo, Szembekowo, Dobrzejewice, Łążyn II, 
Obrowo, Zębowo oraz na przebudowę drogi Kawęczyn – Obro-
wo, a także na wykonanie częściowej podbudowy dróg gminnych 
na terenie gminy i nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, 

• dotację celową dla Samorządu Województwa na budowę chodni-
ka wzdłuż drogi wojewódzkiej 258 w Silnie, 

• dotację celową dla Powiatu Toruńskiego na budowę dróg rowero-

wych Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo 
– Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa;

4) rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy 
w Obrowie – ponad 624,5 tys. zł;
5) oświatę i wychowanie – 26,9 mln zł, w tym na wydatki inwe-
stycyjne w szkołach zaplanowano kwotę 583 tys. zł, która zostanie 
wydana na budowę: parkingu przy ZS w Osieku nad Wisłą, placu 
zabaw przy SP w Obrowie oraz nadbudowę i przebudowę budynku 
ZS w Osieku nad Wisłą;
6) kulturę fizyczną i sport – 1,5 mln zł, tj. m. in. na budowę: boisk 
wielofunkcyjnych wraz z oświetleniem w miejscowościach: Silno 
i Łążyn II, zaplecza sportowego przy stadionie w Głogowie, placu 
zabaw, toru do jazdy na rolkach i deskorolkach w Szembekowie 
oraz siłowni napowietrznych na terenie gminy Obrowo, a także na 
dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń wyłonionych w kon-
kursie otwartym.
7) pomoc społeczną – 2,2 mln zł.
Dochody budżetu gminy w 2018 r. wyniosą ponad 68,6 mln zł 
i stanowić będą m. in. dochody z dotacji unijnych na zadania in-
westycyjne, podatki, subwencje oświatowe przyznane gminie przez 
Ministerstwo Finansów, a także dotacje na dofinansowanie zadań 
związanych z pomocą społeczną.

fot. Paulina Florkowska
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Rozdano medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie 
W dniu 9 marca 2018 r. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
wójt Andrzej Wieczyński wręczył medale i dyplomy za długoletnie 
pożycie małżeńskie Państwu Barbarze i Stanisławowi Grabow-
skim z Głogowa. 
Państwo Grabowscy na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu.
Pociechą i chlubą dla odznaczonej pary jest ich rodzina. Małżonko-
wie Grabowscy wychowali trójkę dzieci oraz doczekali się sześcioro 
wnucząt. 
Życzymy Państwu Grabowskim dużo zdrowia i wielu miłych chwil 
spędzanych w rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie 
Fot. Paulina Florkowska

Podpisano umowę 
na rewaloryzację 
parku w Obrowie
27.02.2018 r. wójt Andrzej Wieczyński przy kontrasygnacie skarb-
nika gminy Joanny Faleńskiej podpisał umowę na „Rewaloryzację 
parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie”. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w try-
bie przetargu nieograniczonego w wyznaczonym terminie złożono 
dziewięć ofert na część I zamówienia tj. remont nawierzchni dróg, 
parkingów, chodników oraz małą architekturą oraz osiem ofert na 
część II zamówienia, obejmującą zieleń. W wyniku badania i oce-
ny złożonych ofert jako najkorzystniejszą do realizacji zamówienia, 
w przypadku części I i II, zostały wybrane oferty firmy: BAR-TECH 
Bartosza Pawłowskiego z Rusinowa. Wartość inwestycji określono 
na: 728.328,00 zł brutto. 
Prace w obrowskim parku ruszą wiosną 2018 r., a zakończą się do 
28 luty 2019 r. 

Na powyższy projekt Urząd Gminy Obrowo pozyskał dofinanso-
wanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Rejon przyjazny środowisku 
Działanie 4.6. Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kultu-
rowych na obszarze ZIT Poddziałanie 4.6.3. Wsparcie ochrony za-
sobów przyrodniczych w ramach ZIT Nr Konkursu: RPKP.04.06.
03-IŻ.00-04-108/17. 

Anna Mazur, Iwona Malcan - Maj

Wizyta Przedszkolaków z Brzozówki  
w Dziennym Domu Pomocy Społecznej  
w Toruniu

Dnia 31.01.2018 r. dzieci 6 - letnie „Wiewiórki” od-
wiedziły podopiecznych Dziennego Domu Pomocy 
Społecznej w Toruniu. Dzieci zaprezentowały miesz-
kańcom program artystyczny z okazji Dnia Babci 
i Dziadka – śpiewały piosenki, recytowały wiersze i zło-
żyły życzenia. Po występie dzieci rozdały własnoręcznie 
wykonane prezenty – laurki i kolorowe kwiatki. Na 
dzieci czekała także miła niespodzianka, a mianowicie 
przygotowany przez pracowników DDPS słodki po-
częstunek. Zarówno dla dzieci jak i dla mieszkańców 
Domu niewątpliwe był to miło spędzony czas i na dłu-
go zachowają go w pamięci.

Ewa Brochocka

Wywiad z wybitnie uzdolnionym 
młodym skrzypkiem z Osieka nad Wisłą  
Sebastianem Kamińskim przeprowadził 
Artur Affelt dyrektor SP w Obrowie

Artur Affelt: Jak długo już grasz na skrzypcach?
Sebastian Kamiński: Moja przygoda ze skrzypcami zaczęła się 9 lat temu, kie-
dy w wieku 7 lat rozpocząłem naukę w Szkole Muzycznej im. Karola Szyma-
nowskiego w Toruniu w klasie skrzypiec.
A.A.: Czy to był Twój pierwszy instrument?
S.K.: Zamiłowanie do skrzypiec zaszczepił we mnie mój tata Jarosław, który 
w młodości również uczył się grać na tym instrumencie. W jego ślady poszedł 
także mój starszy brat, więc i ja chciałem kontynuować tę rodzinną tradycję. 
Pomogła mi w tym również moja mama, która niestrudzenie woziła mnie do 
szkoły muzycznej, abym mógł realizować swoją pasję.
A.A.: Jakie gatunki muzyki lubisz najbardziej?
S.K.: Będąc uczniem szkoły muzycznej moim obowiązkiem jest realizowanie 
programu szkoły, obejmującego najczęściej muzykę poważną, klasyczną. Grając 
natomiast w Szkolnej Orkiestrze Symfonicznej mogę często cieszyć się wykony-
waniem muzyki filmowej oraz rozrywkowej, które są znacznie bliższe mojemu 
sercu.
A.A.: Kto wprowadził Ciebie w świat muzyki?
S.K.: Odkąd pamiętam w moim domu zawsze brzmiała muzyka. Już jako 
dziecko mogłem wsłuchiwać się w śpiew mojego taty, który już 20 lat jest czyn-
nym organistą. Często też moja babcia brała mnie na kolana i mi śpiewała, 
ucząc różnych piosenek i ludowych przyśpiewek. Swój udział miał również mój 
dziadek, który jest akordeonistą w Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich, 
założonej przez mojego pradziadka Wacława prawie 100 lat temu.
A.A.: Masz za sobą publiczne koncerty, może jakieś sukcesy?
S.K.: Wiele koncertów grałem ze Szkolną Orkiestrą Symfoniczną m.in. były 
to tzw. ,,Poranki muzyczne” i ,,Wieczory z muzyką”. Wielokrotnie też koncer-
towałem z moim kwartetem smyczkowym w toruńskim Dworze Artusa oraz 
w wielu innych miejscach podczas licznych uroczystości. Indywidualnie kon-
certowałem także podczas różnych wydarzeń charytatywnych m.in. na rzecz 
Hospicjum Nadzieja w Toruniu.
A.A.: Gdzie w tej chwili kształcisz się muzycznie?
S.K.: Obecnie już 9 rok kontynuuję naukę w Szkole Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Toruniu w klasie skrzypiec u pani mgr Małgorzaty Żu-
chowskiej. Doskonalę też swoje umiejętności grając w Szkolnej Orkiestrze 
Symfonicznej pod batutą pana Piotra Dołęgowskiego.
A.A.: Co zamierzasz dalej robić ze swoim talentem? 

S.K.: Po ukończeniu szkoły muzycznej planuję konty-
nuować naukę gry na skrzypcach na studiach muzycz-
nych.
A.A.: Czy nauczyciel muzyki w obrowskim gimnazjum 
p. Janusz Lewandowski ma jakiś wpływ na Twój roz-
wój?
S.K.: Pan Janusz Lewandowski to wspaniały muzyk, 
który poświęca wiele czasu na przygotowanie mnie do 
wielu projektów muzycznych. Już drugi rok z rzędu 
wraz z panem Januszem tworzyliśmy akompaniament 
wokalistom na Koncercie Kolęd w Osieku nad Wisłą. 
Dzięki pracy pana Janusza udało mi się oraz wokalist-
kom z naszego gimnazjum zdobywać liczne nagrody 
i pierwsze miejsca na różnych konkursach i występach 
muzycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i regionalnym. Pan Janusz Lewandowski ukazał mi 
również świat muzyki z zupełnie innej perspektywy, 
za co jestem mu bardzo wdzięczny. Mam nadzieję, że 
nawet po zakończeniu nauki w gimnazjum, będziemy 
kontynuować naszą współpracę i przygodę z muzyką.
A.A: Bardzo dziękuje za wywiad i życzę dalszego roz-
woju talentu. 

Kiermasz 
Wielkanocny 
19 marca 2018 r. pracownicy wraz z podopiecznymi 
Środowiskowego Domu samopomocy w Toruniu pro-
wadzonego przez Fundację im. Brata Alberta, wystawili 
się z własnoręcznie przygotowanymi wielkanocnymi 
ozdobami w Urzędzie Gminy w Obrowie.
Różnego rodzaju pisanki, koszyczki, kwiaty i kompozy-
cje wielkanocne cieszyły się wielkim powodzeniem nie 
tylko wśród urzędników, ale także klientów Urzędu.
Serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne kierma-
sze.

Marzena Słupczewska
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Osieccy uczniowie – Świadomi zagrożeń
Od października 2017 r. uczniowie Zespołu Szkół w Osieku nad 
Wisłą wraz z wychowawcami koncentrowali się na poszerzaniu wie-
dzy z zakresu profilaktyki uzależnień i innych zagrożeń czyhających 
na młodych ludzi w życiu codziennym. Efektem tych działań był 
szkolny konkurs organizowany przez pedagoga i psychologa szkol-
nego pod hasłem: „Świadomi zagrożeń”, do którego przystąpili 
uczniowie klas IV, V, VI i VII.
Podczas godzin do dyspozycji wychowawcy uczniowie wraz z opie-
kunami realizowali zagadnienia ujęte we wcześniej przygotowanych 
scenariuszach, wykonywali transparenty manifestujące sprzeciw 
wobec uzależnień i innych zagrożeń, próbowali także swoich sił 
w twórczości poetyckiej, pisząc wiersze o tej tematyce. Uczniowie 
klas VII wzięli udział w warsztatach na temat profilaktyki uza-
leżnień prowadzonych przez panią Marzenę Tomaszewską-Gdak 
z Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa „Powrót z U” z Torunia. 
Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w spotkaniach z policjantem, 
panem Adamem Włodarczykiem, z Komendy Policji w Lubiczu 
oraz panem Marcinem Gajewskim ze Straży Gminnej z Obrowa, 
których tematem przewodnim było uzależnienie od Internetu 
i bezpieczeństwo w sieci.
Podsumowaniem działań był quiz wiedzy, do którego przestąpiły 
reprezentacje poszczególnych klas oraz przemarsz ulicami Osieka 
nad Wisłą z wcześniej przygotowanymi transparentami. W ten spo-
sób uczniowie wyrazili swój sprzeciw wobec aktualnych zagrożeń. 
Nad bezpieczeństwem przemarszu czuwała policja i straż gminna, 
a także nauczyciele osieckiej szkoły.
Nasi uczniowie okazali się doskonale przygotowani do konkur-
su, przyznano ex aequo trzy pierwsze miejsca (dla klas: VA, VIIA 
i VIIB), dwa drugie miejsca (dla klas: VIA i VIB), trzy trzecie miej-
sca (dla klas: IVA, IVB i VB). Na miejscu czwartym uplasowała się 
klasa IVB. Wszystkie oddziały zostały nagrodzone, co było możli-
we dzięki środkom finansowym, które przekazała Gmina Obrowo 
w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktycznego i Pro-
gramu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w 2017 roku.

Beata Rumińska-Ćwik, Jolanta Knap

,,Dla każdego 
smyka dobra 
sprawa to 
gimnastyka’’
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łąży-
nie II, dzięki zaangażowaniu rodziców, wzbogaciła się 
o nowy sprzęt sportowy. Projekt Pani Barbary Czech-
Grabowskiej działającej w stowarzyszeniu ,,Kraina 
uśmiechu’’, wygrał konkurs Banku BZWBK ,,Tu 
mieszkam, tu zmieniam’’. Pula wygranych pieniędzy 
została w całości przeznaczona na zakup sprzętu spor-
towego dla dzieci z oddziału i punktu przedszkolnego 
w Łążynie II. Serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, 
że nasze dzieci będą mogły długo się nowym sprzętem 
sportowym cieszyć.

Dagmara Chmielewska, Marlena Bogusz, Jolanta Seweryn-Piotrowska 

Turniej Karate Tradycyjnego 
w Obrowie
W dniu 03 marca 2018 r. na hali sportowej w Szkole Podstawowej 
w Obrowie odbył się Turniej Karate Tradycyjnego „Awar Cup“ or-
ganizowany przez Akademię Karate Tradycyjnego Budo z Kawęczy-
na. Turniej otworzył dyrektor SP w Obrowie, pan Artur Affelt.
Był to pierwszy turniej w 2018 roku zawodników najmłodszych, 
Młodzików i Juniorów Młodszych Akademii Karate Tradycyjnego 
Budo z Kawęczyna, Akademickiego Klubu Karate Tradycyjnego, 
Klubu Satori z Jastrowa, Klubu Sztuk Walk Sokudo z Otwocka 
i Mazowieckie Stowarzyszenie KT Ai Do.
Startowało ponad 100 zawodników i zawodniczek. Zawody odbyły 
się pod patronatem Starosty Powiatowego w Toruniu, a walczono 
o Puchar Wójta Gminy Obrowo. Turniej ten był testem kwalifi-
kacyjnym do kadry klubu AKT Budo i AKKT Toruń 2018 rok. 
Zwycięzcy reprezentować będą w roku 2018 swoje kluby i okręgi 
na licznych imprezach regionalnych, ogólnopolskich i międzyna-
rodowych.
Puchar Wójta Gminy Obrowo dla Najlepszej Zawodniczki otrzy-
mała Amelia Solarek (KS Satori) za dwa złote medale, a dla Naj-
lepszego Zawodnika, Maksymilian Grześkowiak z AKKT Toruń 
również za złoto kata i kumite.
Więcej informacji na temat turnieju na stronie www.obrowo.pl

Jarosław Mejer

REKLAMA
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Konkurs 
„Magiczny 
Świat Bajek” 
w Przedszkolu 
Samorządowym 
w Brzozówce
Dnia 09.03.2018 r. w Przedszkolu w Brzozówce od-
był się konkurs wewnątrzprzedszkolny o bajkach dla 
dzieci 6 - letnich prowadzony przez nauczycielki: E. 
Brochocką i M. Wiczyńską. Na konkursie mieliśmy 
przyjemność gościć Panią Dyrektor A. Koźlikowską, 
Panią Wicedyrektor R. Kwiatkowską oraz gości z Rady 
Powiatu Toruńskiego: Panią Mirosławę Kłosińską, Pana 
Mirosława Nawrotka i Pana Tomasza Zakrzewskiego. 
W konkursie brały udział pięcio osobowe drużyny dzie-
ci z grup „Wiewiórki”, „Sowy”, „Biedronki” i „Jeżyki”, 
które zmagały się z różnymi zadaniami ze znajomości 
znanych bajek takich jak: Czerwony Kapturek, Kopciu-

szek, Kot w butach, Pinokio, Złota rybka, Calineczka itp. Dzieci rozwiązywały 
różnego typu zadania o znanych bajkach – matematyczne, słuchowe, obrazko-
we, językowe, sprawnościowe. Oprócz zadań konkursowych dzieci brały udział 
w zabawach ruchowych ze śpiewem i muzyką. Na koniec konkursu wszyscy 
uczestnicy otrzymali dyplomy, medale „Super znawcy bajek” oraz nagrody rze-
czowe dla grup. Dzieci wykazały się dużą wiedzą znajomości bajek, ponieważ 
bardzo dobrze poradziły sobie z zadaniami konkursowymi, a konkurs dostar-
czył im wiele radości i wesołej zabawy połączonej z nauką. Konkurs ten był 
również okazją do przekazania zabawek dla każdej z grup przedszkolnych przez 
naszych gości z Rady Powiatu Toruńskiego, za które serdecznie dziękujemy. 

Ewa Brochocka, Monika Wiczyńska, 

Wyniki konkursu na 
Najpiękniejszą Palmę 
Wielkanocną
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie ogłosił konkurs na Najpięk-
niejszą Palmę Wielkanocną. Na konkurs wpłynęło 20 prac pla-
stycznych. 
Wspólne tworzenie wielkanocnych palm zostało odebrane jako 
ciekawy sposób na rodzinne spędzanie wolnego czasu. Wszystkie 
prace konkursowe wyróżniały się bogactwem barw, kształtów i nie-
zwykłą wyobraźnią oraz pomysłowością wykonawców. Wykorzysta-
no różnorodne techniki plastyczne.
Podstawowymi elementami palm były gałązki bukszpanu i barwin-
ka, przyozdobione misternie wykonanymi kompozycjami kwiato-
wymi z papieru, bibuły lub krepiny. Do zdobienia wykorzystano 
także suszone kwiaty, wstążki, kokardki i inne ręcznie wykonane 
ozdoby. Zgromadzone prace konkursowe stworzyły piękną, wiel-
kanocną wystawę. 

Lista nagrodzonych osób przedstawia się następująco:

Kategoria I klasy: 0 - I 
I miejsce: Alicja Lewandowska 
II miejsce: Michalina Porębska
III miejsce: Natasza Urbańska 
Wyróżnienie: Adam Kępski, Maria Jachowska 

Kategoria II klasy: II-III
I miejsce: Natalia Burek 
II miejsce: Karina Cichocka
III miejsce: Maciej Śmiech
Wyróżnienie: Wiktoria Celmer, Zuzanna Porębska 

Kategoria III klasy: IV-V
I miejsce: Dominika Chojnacka 
Dzieci, które brały udział w konkursie otrzymały upominki i dy-
plomy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz 
za trud i pracę włożoną w przygotowanie wielkanocnych palm.

Anna Strzelecka, fot. Paulina Florkowska

Wycieczka 
przedszkolaków 
z Brzozówki do 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Toruniu
Dnia 11 stycznia i 7 lutego 2018 r. dzieci z Przedszkola Samorzą-
dowego w Brzozówce pojechały na wycieczkę do Państwowej Straży 
Pożarnej w Toruniu na zajęcia edukacyjne. W siedzibie straży dzie-
ci zostały przywitane przez pełniących dyżur strażaków. Strażacy 
zademonstrowali dzieciom swoją niebywałą sprawność zjeżdżając 
po rurze, czy przebierając się błyskawicznie w strój bojowy. Pod-
czas spotkania zwiedzaliśmy pomieszczenia remizy: dyżurkę oraz 
garaże, w których mogliśmy nie tylko obejrzeć z bliska i przymie-
rzyć strój strażaka, ale także poznać dokładnie wyposażenie samo-
chodu strażackiego. Podczas zajęć edukacyjnych przedszkolaki do-
wiedziały się bardzo wiele na temat niebezpieczeństw czyhających 
na nie w domu i w przedszkolu. Strażacy uświadomili dzieciom, 
że nie wolno: bawić się zapałkami, zapalniczką czy urządzeniami 
elektrycznymi znajdującymi się w domu, co zrobić jeśli w domu 
zauważymy pożar i jak powiadomić straż pożarną dzwoniąc na nu-

mer alarmowy 998 - podając dokładny adres, imię i nazwisko oraz 
swój numer telefonu oraz jak zachować się w razie pożaru (sami nie 
gasimy pożaru, nie otwieramy okien, nie chowamy się w trudno 
dostępnych miejscach, jak najszybciej opuszczamy pomieszczenie, 
zawsze słuchamy poleceń ratowników). Na koniec przedszkolaki 
mogły przymierzyć strażackie hełmy, zrobić sobie zdjęcia ze stra-
żakami. Wycieczka bardzo podobała się dzieciom i poszerzyła im 
wiadomości o zawodzie i pracy strażaków.

Monika Wiczyńska

Dzięki POWER mamy „power”!
W dniach 12-16 lutego 2018 pierwsza ekipa projektu „Moving Up Together – wspólne rozwijanie umiejętności i wiedzy” finansowanego 
z Funduszy Europejskich (program POWER: projekt „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”) rozwijała swoje kompetencje 
językowe na kursie „Fluency & Language Development for Educational Staff” w Executive Training Institute na Malcie.
Dyrektor Zespołu Szkół, Pan Janusz Iwański oraz Pani Magdalena Żurawska (nauczycielka chemii) i Pani Agnieszka Koepke (nauczycielka 
WOS-u i historii) przez tydzień mieli okazję w praktyce porozumiewać w języku angielskim. Zwiększyli swoje umiejętności, poprawili 
płynność językową, powtórzyli najważniejsze zagadnienia z gramatyki języka angielskiego, zwiększyli zasób słownictwa, poprawili wy-
mowę, akcent oraz intonację. W czasie zajęć uczestniczyli w dyskusji na temat systemów edukacji w krajach UE, szczególnie na Malcie, 
w Niemczech, Wielkiej Brytanii i we Włoszech. Atmosfera nauki była bardzo przyjazna i serdeczna. Uczestnicy wzbogacili swoją wiedzę 
na temat kultury, tradycji i mentalności Maltańczyków przede wszystkim w czasie zorganizowanych dwóch wycieczek do Valletty i Mdiny. 
Mieli okazję zwiedzić także inne miejsca na Malcie m.in. Gozo, Sliemę, Bugibba i zobaczyć karnawał na Malcie.
Pierwsza ekipa projektu już nabrała „powera” - sił i energii - do dalszego rozwoju zawodowego i językowego oraz do poszerzania swoich 
kompetencji. Kolejni uczestnicy przygotowują się do szkoleń (dziewięć osób do szkoleń językowych, jedna – do metodycznego, dwie – do 
szkoleń specjalistycznych z zakresu nowych technologii, sztuki, współpracy, procesów grupowych i zarządzania konfliktami).

Monika Stawska (Zespół Szkół w Dobrzejewicach)
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KS ORZEŁ GŁOGOWO
Klub Sportowy Orzeł Głogowo powstał w 2012 roku. Od wiosny do jesieni trenerzy pro-
wadzą zajęcia na terenie boiska sportowego w Głogowie, zimą natomiast, dzięki uprzej-
mości dyrekcji szkół w Dobrzejewicach i Brzozówce, „małe orzełki” mogą uczestniczyć 
w zajęciach na salach sportowych.
W chwili obecnej klub posiada pięć drużyn w poszczególnych grupach wiekowych:

Seniorzy 15 lat i więcej – 30 osób / Młodzik12-14 lat – 25 osób
Orlik 9-11 lat – 27 osób / Żak 6-8 lat – 25 osób

Skrzat 5-6 lat – 10 osób
Pierwsze cztery grupy zawodników uczestniczą w rozgrywkach ligowych PZPN, natomiast 
nowa grupa skrzatów przy odpowiedniej liczbie zawodników w 2018 roku zostanie zgło-
szona do rozgrywek. Zapraszamy chętne dzieci z terenu gminy Obrowo na treningi do 
klubu, które odbywają się pod nadzorem profesjonalnych trenerów z licencją PZPN.
Należy także podkreślić, że działalność Klubu Sportowego Orzeł Głogowo jest możliwa 
dzięki dofinansowaniu z budżetu gminy Obrowo otrzymywanego w ramach konkursu 
otwartego na zadania wspierające rozwój sportu na terenie gminy. 
Poczynania klubu można obserwować na portalu społecznościowym Facebook: Orzeł Głogowo.

Jacek Kaźmierczak (Prezes Klubu)

XII Regionalny Konkurs 
Recytatorski Poezji Twórców 
Ziemi Dobrzyńskiej  
pt. „Dobrze, ziemio...”
17 marca 2018 r. w Czernikowie, uczniowie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą brali 
udział w XII Regionalnym Konkursie Recytatorskim Poezji Twórców Ziemi Dobrzyńskiej, 
pt. „Dobrze, ziemio...”. W konkursie wzięło udział prawie 60 młodych recytatorów z wielu 
miejscowości ziemi dobrzyńskiej.
Szkołę w Osieku nad Wisłą godnie reprezentowali członkowie grupy teatralnej „Teatrzaki”: 
Julia Michalska, Natalia Chenc oraz Maksymilian Mytlewski. Mimo wysokiego poziomu 
konkursu udało się nam zdobyć:
Natalka Chenc - WYRÓŻNIENIE JURY oraz WYRÓŻNIENIE DYREKTORA SZKOŁY 
Maksymilian Mytlewski – NAGRODA DYREKTORA SZKOŁY oraz WYRÓŻNIENIE JURY.
Gratuluję i dziękuję młodym recytatorom za zaangażowanie.

Ewelina Mytlewska

Obchody Dnia Kobiet 
z Osiecką Grupą 
Teatralno-Wokalną
W tym roku z okazji Dnia Kobiet, O.G.T.W. przygotowała program kabare-
towy, pt. „Kobiety jak te kwiaty”. Zostaliśmy zaproszeni, 3 marca do Łążyna 
i Zawał oraz 8 marca do Obrowa. Oczywiście zagraliśmy również dla naszej lo-
kalnej społeczności, 10 marca w remizie strażackiej w Osieku nad Wisłą. Dnia, 
15 marca wystąpiliśmy dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopo-
mocy Fundacji, im. Brata Alberta w Toruniu. Skecze poprzeplatane są znanymi 
oraz napisanymi przez Jadwigę Wieczyńską i Ewelinę Mytlewską piosenkami 
o kobietach i dla kobiet. Zainspirowani filmem „Ranczo” stworzyliśmy własną 
„ławeczkę”, z tym, że „babską”. Program nasz spotkał się ze świetnym odbio-
rem, co przyniosło grupie naszych artystów ogromną satysfakcję. 
Dziękujemy organizatorom za zaproszenia oraz ciepłe i serdeczne przyjęcie.

Ewelina Mytlewska, fot. Renata Kwiatkowska

Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych 
Gminy Obrowo na 
trenażerach
Uczniowie szkół z: Brzozówki, Dobrzejewic i Łążyna II mieli do 
przejechania 500 metrów (zakończona lekkim podjazdem 5%) pró-
bę na rowerach stacjonarnych. Swoje poczynania mogli śledzić na 
dużym ekranie co sprawiało większe emocje podczas rywalizacji. 
Jak widzimy nawet przy dużych mrozach można aktywnie spędzać 
czas na rowerze. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie 
i za wspaniałą walkę.
Relacja fotograficzna wraz z wynikami dostępna w aktualnościach 
na stronie www.obrowo.pl.

Klub Kometa Obrowo

Szkoły z terenu gminy Obrowo aktywnie brały udział  
w programach i projektach MEN realizowanych w 2017 r.
Szkoły dla których organem prowadzącym jest Gmina Obrowo w 2017 r. aktywnie brały udział w programach i projektach ogłaszanych 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej współfinansowanych z budżetu państwa. 
1. W rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informa-

cyjno-komunikacyjnej –„Aktywna tablica”, wzięły udział: SP w Łążynie II, SP w Obrowie i ZS w Dobrzejewicach. Pozyskano po 
14.000 zł dla każdej ze szkół, przy udziale wkładu własnego wynoszącym 3.500 zł.

2. W pozyskaniu dotacji celowej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wzięły udział wszystkie szkoły z terenu gminy 
Obrowo. Otrzymały dotacje w wysokości 6.700 zł każda. Z dotacji zakupiono niezbędny sprzęt oraz leki do działalności gabinetów.

3. Natomiast w rządowym programie wspomagania na lata 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych 
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” w 2017 r. wzięła udział Szkoła Podstawowa w Obrowie, która 
pozyskała z dotacji kwotę 20.480 zł przy udziale wkładu własnego w wysokości 5.120 zł.

Dziękujemy dyrektorom i nauczycielom zaangażowanym w realizację programów i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu zewnętrz-
nych środków finansowych w celu usprawnienia i polepszenia baz dydaktycznych w szkołach na terenie gminy Obrowo.

Urszula Słupczewska

Dzień Naukowca  
w SP w Brzozówce
Dnia 4 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Brzozówce uczniowie klas IV i VII wraz z nauczycielką fizyki 
zorganizowali Dzień Naukowca. Zadania zainteresowania uczniów 
naukami ścisłymi podjęło się zaproszone do szkoły Centrum Che-
mii w Małej Skali. Jest to zespół naukowo-dydaktyczny zajmujący 
się popularyzacją chemii i innych nauk ścisłych. Partnerem nauko-
wym Centrum jest Wydział Chemii UMK w Toruniu. Tego dnia 
wiele się działo w murach podstawówki w Brzozówce. Zaczęło się 
od serii efektownych doświadczeń w klasach, a skończyło się na 
widowiskowych pokazach eksperymentów w sali gimnastycznej. 
Właśnie ta część Dnia Naukowca sprawiła najwięcej radości na-
szym uczniom, ale także gronu pedagogicznemu, które również 
było bacznym obserwatorem ciekawych eksperymentów. 
Dzień Naukowca w SP w Brzozówce można podsumować jednym 
zdaniem, że „uczyć chemii i fizyki bez wykonywania doświadczeń, 
to jak pisać wiersze nie potrafiąc czytać”. 

Marzena Gorzelańczyk
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Bal Charytatywny 
w Osieku nad Wisłą
10 lutego 2018 r. odbył się już III Bal Charytatywny zorganizowany przez para-
fię NSPJ w Osieku nad Wisłą z inicjatywy ks. proboszcza Rafała Bogusa. Był to 
wspaniały akcent na zakończenie karnawału: rewelacyjna zabawa połączona ze 
szczytnym celem. Bal odbył się w stylu DZIKIEGO ZACHODU. Przebrania 
to dodatkowa atrakcja zabawy karnawałowej. Gospodarz balu, ks. proboszcz 
wystąpił w oryginalnym stroju meksykańskim. Pojawili się przystojni „kowbo-
je”, piękne „damy”. Oczywiście nie mogło zabraknąć „plemion indiańskich”. 
Kilku „szeryfów” pilnowało porządku na balu. Nawet „więźniowie” z kulą 
u nogi świetnie się bawili. Obecny był również „grabarz”, który na szczęście 
tylko tańczył i jadł.
Tańce trwały do białego rana. Już po raz kolejny świetną oprawę muzyczną za-
pewnił zespół w składzie: Karol Kosik – wokal, instrumenty klawiszowe, Leszek 
Czenkusz – akordeon, wokal, Wiesław Mekka – saksofon. Stoły „uginały się” 
od pyszności. 
W trakcie balu została przeprowadzona licytacja na rzecz 3,5 – letniego An-
tosia, mieszkańca naszej parafii, który „walczy” o sprawność. Zebrane środki 
mają pomóc jego rodzicom w długotrwałej, kosztownej rehabilitacji. Dzięki 
hojności uczestników balu udało się zebrać 4.300 zł. 
Wszyscy są zgodni, że to kolejny, udany Bal Charytatywny w Osieku nad Wisłą.

Ewelina Mytlewska, fot. Renata Kwiatkowska

XV Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci  
i Młodzieży w Teatrze Lalek „Baj Pomorski” w Toruniu
W dniach 12-15 marca 2018 r. w „Baju Pomorskim” 
odbył się XV Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzie-
ci i Młodzieży. Osiek nad Wisłą i okolice godnie repre-
zentowali uczniowie Zespołu Szkół w Osieku nad Wi-
słą, Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjalnymi 
w Obrowie oraz uczestnicy Osieckiego Klubu Kultury.
Warto wspomnieć, że na konkurs przyjechali uczest-
nicy z całego województwa. Wydarzenie zostało objęte 
honorowym patronatem przez Kuratorium Oświaty 
w Bydgoszczy. Młodzi artyści mieli możliwość zapre-
zentowania się na profesjonalnej scenie.
W kategorii 6-7 lat, WYRÓŻNIENIE zdobyła Anna 
Zaremba uczennica Zespołu Szkół w Osieku nad Wi-
słą. Kategorię 8-9 lat reprezentowali uczniowie Zespo-
łu Szkół w Osieku nad Wisłą: Maria Zaremba, Alicja 
Woźny, Maja Kopystecka oraz Zofia Prus, która zdobyła 
WYRÓŻNIENIE. Kategorię 10-12 lat reprezentowali 
również uczniowie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą: 

Amelia Kwintera, Juliusz Chmielewski oraz Jan Mytlewski. Szkołę Podstawową 
z Oddziałami Gimnazjalnymi w Obrowie reprezentowały uczennice: Oliwia 
Kowalska, Sara Orzeł z własnym monodramem oraz Zuzanna Mytlewska, któ-
ra zdobyła III miejsce. Osiek nad Wisłą oraz VIII LO godnie reprezentowała 
Paulina Murawka.
Gratuluję odwagi i dziękuję dzieciom oraz młodzieży za zaangażowanie.

Ewelina Mytlewska, fot. Jacek Melerski

IDĄ ŚWIĘTA, CZAS NA MYDŁO...
Dobre mydło nie jest złe!!! Przekonały się o tym panie uczestniczące w co-
tygodniowych warsztatach kreatywno-artystycznych, organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. Produkcja mydełek tak spodobała się 
i wyzwoliła taką pomysłowość, że powstały przeróżne w kształtach, w różnych 
kolorach i o różnym zapachu cudeńka. Zmyliło to jednego z mężów. Łakom-
czuch przekonany, że to żelki, zjadł sobie jedną z figurek ... 
Można powiedzieć, że jest trochę „jajecznie”, ale to nie tylko z powodu wspa-
niałej atmosfery, lecz i czasu przedświątecznego, w którym to powstają jajeczka 
szydełkowe, zdobione techniką decoupage, sznurkową oraz quillingową.

Anna Strzelecka

GALA WOLONTARIUSZY  
„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”
pod patronatem:
Wójta Gminy OBROWO, Wójta Gminy LUBICZ, Rzecznika Praw Dziecka

Fundacja TRYBIK organizuje GALĘ WOLONTARIUSZY, 
która odbędzie się 20 kwietnia 2018r. w Krobi.
Na spotkanie zapraszamy członków Szkolnych Kół Wolontariatu, działających na terenie gminy Obrowo i Lubicz. Bę-
dzie to świetna okazja do spotkania się, zaprezentowania swoich działań, podzielenia swoim doświadczeniem, a w przy-
szłości do szerszej współpracy.
Celem akcji „Razem możemy więcej!” jest stworzenie bazy informacyjnej o wolontariuszach, która ułatwi dotarcie do 
odpowiedniej osoby i zaangażowanie jej podczas akcji, czy imprezy zgodnie z jej możliwościami, predyspozycjami oraz 
zainteresowaniem.
Fundacja TRYBIK działa wolontarystycznie, a swoją działalność opiera na ludziach dobrej woli, na wolontariuszach!!! 
Zapraszamy do współpracy!!!

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!
Prosimy o potwierdzenie obecności na Gali poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa.

PARTNERZY GALI WOLONTARIUSZY:

Zmiana lokalizacji Poczty 
Polskiej w Obrowie
Uprzejmie informujemy, że od 10 stycznia 2018 roku Filia Urzędu Pocztowego 
z Dobrzejewic mieszcząca się dotąd w budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie 
została przeniesiona do budynku wynajętego od Pani Krystyny Kłosińskiej 
na ul. Aleja Lipowa 16 w Obrowie.
Poczta Polska w Obrowie czynna jest od: poniedziałku do czwartku w godz. 
9.00 – 15.00, w piątek w godz. 14.00 - 20.00, w sobotę i niedzielę – nieczynna.
Jednocześnie Poczta Polska informuje, że najbliższą placówką pocztową czynną 
dłużej: w dni powszednie – Dobrzejewice, ul. Warszawska 2a (w godz. 8.00 
– 17.00 od poniedziałku do czwartku i w godz. od 10.00 - 20.00 w piątek); 
w soboty – Toruń, ul. Zygmunta Działowskiego 11 (w godz. 8.00 – 12.30); 
w niedziele i święta – Toruń, ul. Rynek Staromiejski 15 (24 godz.); całodobowo 
– Toruń, ul. Rynek Staromiejski 15.

Dzień kobiet w Brzozówce
Dnia 10 marca 2018 r. właściciele lokalu „Euforia” w Brzozówce zorganizowali zabawę dla 
chętnych 120 Pań. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele gminy Obrowo i przed-
stawiciele rady gminy i powiatu. Panie otrzymały czekolady od wójta Andrzeja Wieczyń-
skiego, kwiaty od radnego powiatowego Tomasza Zakrzewskiego i radnego gminnego 
Romana Skórskiego oraz słodką niespodziankę od Pani Sekretarz Gminy Mirosławy Kło-
sińskiej, a także niespodzianki od radnej gminnej Anny Łoń, sołtysa Agnieszki Kowalskiej 
i rady sołeckiej. Przybyłe do „Euforii” w Brzozówce panie, zgodnie podkreślały, że spędziły 
mile czas i z chęcią obchodziłyby swoje święto częściej. 
Serdecznie dziękujemy za pamięć i wspaniałą zabawę. 

Agnieszka Kowalska (Sołtys Brzozówki)
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Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku 
nad Wisłą zaprasza na Drzwi Otwarte
Serdecznie zapraszamy wszystkich na Drzwi Otwarte Publicznej Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Osieku nad Wisłą. Odbędą się one 12.05.2018 r. od godz. 10:00-11:30 w budyn-
ku Szkoły przy ul. Leśnej 2. W programie m.in.: bezpłatne konsultacje z nauczycielami, 
koncert uczniów oraz wiele innych atrakcji. Więcej informacji na ten temat będzie można 
znaleźć na stronie www.muzycznaosiek.pl albo na szkolnym funpage’u https://web.facebo-
ok.com/MuzycznaOsiek/. 
Dlaczego warto zapisać dziecko do naszej Szkoły Muzycznej? 
Muzyka pobudza wszystkie obszary rozwoju dziecka, zarówno ten intelektualny, społeczny, 
emocjonalny, motoryczny, jak również językowy, w tym naukę czytania i pisania. Jest ona łącz-
nikiem między ciałem a umysłem i pozwala im harmonijnie współpracować. Zarówno dorośli 
jak i dzieci dzięki muzyce ćwiczą i wzmacniają swoją pamięć - podkreśla psycholog Anna 
Jerzak, autorka bloga Psychonomia
Poza tym...
W szkole pracuje wykwalifikowana kadra nauczycielska wśród, której znajdują się laureaci 
międzynarodowych konkursów muzycznych, muzycy koncertujący w orkiestrach, soliści. 
Nauczyciele, na bieżąco doskonalą swoje umiejętności aby zapewnić jak najlepszy poziom 
nauczania. Nasi uczniowie co roku odnoszą sukcesy na konkursach, festiwalach. W szkole 
organizowane są warsztaty na które zapraszani są najlepsi muzycy z Polski. 
To tylko niektóre z zalet jakie przynosi nauka w szkole muzycznej. Dzieci mają m.in. 
możliwość rozwijania nowych pasji, walki z tremą poprzez występowanie na koncertach 
szkolnych. 
Egzaminy wstępne dla kandydatów odbędą się w dniu 29.05.2018 r. od godz. 16:00 w bu-
dynku Szkoły na następujące specjalizacje: flet poprzeczny, saksofon, klarnet, fagot, skrzyp-
ce, wiolonczelę, fortepian, akordeon i gitarę. Nabór odbędzie się dla dzieci i młodzieży 
w wieku od 5 do 8 lat do cyklu 6 letniego oraz od 8-16 lat do cyklu 4 letniego. 
Serdecznie zapraszamy! 

Marzena Bonna

Wielka pasja do 
gołębi mieszkańca 
Dobrzejewic
Janusz Błoński, bo o nim mowa, został w 2017 roku Mistrzem 
Polski w lotach gołębi w kat. M. Trzy samiczki, dwie niebieskie 
– nakrapiane siostry: PL-0326-15-2001 i PL-0326-15-2086 oraz 
niebieska „roczniaczka” PL-0326-16-10239, to gołębie, które Panu 
Januszowi z Dobrzejewic przyniosły nie tylko wielki sukces, ale tak-
że są wielką chlubą hodowlanej pasji. Bakcyla do gołębi zaszczepił 
we mnie tata Zbigniew, a kiedy on zmarł odziedziczyłem jego hodowlę 
gołębi rasowych, podkreśla Janusz Błoński. Było to w 1993 r. kiedy 
miałem 11 lat, dodaje nasz Mistrz. 
Pan Janusz bardzo szybko, bo w wieku 19 lat, założył własną ro-
dzinę i od teścia „zaraził się” drugą pasją, jaką było wędkarstwo 
sportowe. Jak sam podkreśla, uzyskiwał spore sukcesy zarówno 
w wędkarstwie spławikiem, jak i spinningowym, ale zamiłowanie 
do gołębi było silniejsze. Ważną osobą na drodze wielkiej pasji do 
gołębi pana Janusza, stał się właściciel sklepu w Lubiczu i hodowca 
gołębi pocztowych, który w 2011 r. rozbudził u mieszkańca Do-
brzejewic zamiłowanie do tych gołębi, które trwa do dziś, a stado 
z roku na rok się powiększa i w chwili obecnej tworzy niezłą druży-
nę ponad 100 ptaków. 
Janusz ma opinię wymagającego hodowcy. Nie żałuje pieniędzy na 
wartościowe gołębie, na dobrą karmę i dodatki. Utrzymuje taki po-
ziom od początku prowadzenia swojej hodowli, podkreśla żona Aga-
ta, która wspiera męża w jego pasji i cieszy się razem z nim z każ-
dego sukcesu.
Panu Januszowi gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy 
udanych lotów swoich gołębich czempionów.

Marzena Słupczewska

VI Bieg Tropem Wilczym 
w Obrowie
4 marca 2018 r. mieszkańcy Obrowa, Czernikowa oraz sąsiednich miejscowo-
ści, a także goście z Torunia, pobiegli w zorganizowanym przez Szkołę Podsta-
wową im. Jana Pawła II w Obrowie VI Biegu Tropem Wilczym, oddając w ten 
sposób hołd uczestnikom antykomunistycznemu powstania z lat 1944 – 1963. 
Patronat honorowy nad imprezą objął, a także ufundował puchary, wojewoda 
kujawsko – pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz. Uroczystość uświetnili rów-
nież oficerowie Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia i Uzbrojenia im. Gen. 
Józefa Bema w Toruniu. 
Do startu na dystansie 1963 metrów stanęła setka uczestników, w tym gość 
honorowy imprezy, mieszkaniec Obrowa, wicewojewoda kujawsko – pomor-
ski pan Józef Ramlau. Atmosfera biegu była wspaniała, wszyscy świetnie sobie 
poradzili, odbierając na mecie pamiątkowe medale. Po wysiłku na świeżym po-
wietrzu wszyscy udali się na gorący posiłek do stołówki szkolnej, gdzie również 
wręczono puchary dla najszybszych biegaczy i słodkie upominki dla każdego 
uczestnika. 
Ponadto nasi goście mogli zapoznać się z wystawą poświęconą Żołnierzom 
Wyklętym oraz z otwartą tego dnia wystawą rozpoczynającą obchody stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Organizatorzy Biegu dziękują wszystkim, którzy w ten mroźny poranek uczcili 
pamięć Bohaterów, jak też tym wszystkim, którzy wsparli stronę organizacyjną 
wydarzenia. 

Jolanta Szweda, Fot. Antonina Szweda
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Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkich, że obsługa mieszkańców w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych oraz  
funduszu alimentacyjnego odbywa się w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki,  
środy i czwartki od 7:15 do 15:15, wtorki od 7:15 do 16:15, piątki – nie przyjmujemy (prace administracyjne). 
Jednocześnie przypominam, że fakt podjęcia zatrudnienia przez osoby korzystające z ww. świadczeń lub ich członków rodzin poza Rzecz-
pospolitą Polską należy zgłaszać niezwłocznie pracownikom GOPS w Dobrzejewicach.
Ponadto do 31 grudnia 2017 r. wszystkie wnioski, w których wnioskodawca lub członek rodziny wnioskodawcy podjął zatrudnienie za 
granicą, kierowane były za pośrednictwem tut. GOPS do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o ustalenie czy zachodzi 
koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego.

UWAGA!!!
Od dnia 1 stycznia 2018 r. uległy zmianie przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (dot. wnioskodawców 
i ich członków rodzin pracujących za granicą), Wójt Gminy Obrowo przekazuje wniosek wraz z kompletem dokumentów do Woje-
wody Kujawsko – Pomorskiego. 
Wszelkie pytania dotyczące już przekazanych wniosków należy kierować na adres: Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura 
Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21, tel. 56 661 98 44.
Celem usprawnienia prac związanych z rozpatrzeniem wniosków przez Wojewodę zwracamy się z prośbą o szczegółowe wypełnianie za-
łączników do wniosków (w zakresie miejsca pracy, pobytu, okresu podjęcia zatrudnienia, korzystania ze świadczeń za granicą). Szeroko 
zebrany wywiad pozwoli na sprawniejsze załatwienie sprawy.
W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, 
komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 
54 A w godzinach pracy.

Beata Modrzyk - Dobrzyńska

DATY PLANOWANYCH WYPŁAT ŚWIADCZEŃ 
w poszczególnych miesiącach 2018 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”:
MARZEC 2018 r. – 23 marzec 2018 r.
KWIECIEŃ 2018 r. – 24 kwiecień 2018 r.
MAJ 2018 r. – 24 maj 2018 r.
CZERWIEC 2018 r. – 25 czerwiec 2018 r.
LIPIEC 2018 r. – 24 lipiec 2018 r.
SIERPIEŃ 2018 r. – 24 sierpień 2018 r.
WRZESIEŃ 2018 r. – 25 wrzesień 2018 r.
PAŹDZIERNIK 2018 r. – 25 październik 2018 r.
LISTOPAD 2018 r. – 23 listopad 2018 r.
GRUDZIEŃ 2018 r. – 19 grudzień 2018 r.

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny:
MARZEC 2018 r. – 26 marzec 2018 r.
KWIECIEŃ 2018 r. – 26 kwiecień 2018r.
MAJ 2018 r. – 25 maj 2018 r.
CZERWIEC 2018 r. – 26 czerwiec 2018 r.
LIPIEC 2018 r. – 27 lipiec 2018 r.
SIERPIEŃ 2018 r. – 27 sierpień 2018 r.
WRZESIEŃ 2018 r. – 26 wrzesień 2018 r.
PAŹDZIERNIK 2018 r. – 26 październik 2018 r.
LISTOPAD 2018 r. – 27 listopad 2018 r.
GRUDZIEŃ 2018 r. – 20 grudzień 2018 r.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kawęczynie rozpoczęła akcję prewen-
cyjną dla mieszkańców gminy Obrowo, podczas której odwiedzają 
domy i informują o zasadach bezpiecznej eksploatacji budynków 
mieszkalnych. W czasie wizyt przekazują ulotki, w których zawarta 
jest informacja m.in. o prawidłowym oznakowaniu posesji, prze-
glądach kominiarskich i elektrycznych.
• Prawidłowe oznakowanie Twojej posesji skraca czas dojazdu 

służb ratunkowych w razie pilnej potrzeby. Każdy budynek po-
winien być oznakowany numerem porządkowym w widocznym 
miejscu, najlepiej na bramie frontowej lub elewacji domu. Nu-
mer nadaje Wójt Gminy po złożeniu stosownego wniosku.

• Zgodnie z polskim prawem, każdy zarządca budynku ma obo-
wiązek przeprowadzenia corocznie przeglądu instalacji komi-
nowej i wentylacyjnej. Czynność ta powinna być potwierdzona 
wypisaniem protokołu z przeglądu. W budynkach jednorodzin-
nych ogrzewanych paliwami stałymi (węgiel, drewno) czyszcze-
nie komina powinno być wykonane co najmniej 4 razy w roku, 
a ogrzewanych olejem opałowym lub gazem - 2 razy. Usługę musi 
wykonać uprawniony mistrz rzemiosła kominiarskiego.

• Jedną z najczęściej występujących przyczyn pożarów jest nie-
sprawna instalacja elektryczna. Dlatego też każdy zarządca bu-
dynku jest zobowiązany do przeprowadzania raz na pięć lat prze-
glądu instalacji elektrycznej.

Warto również wspomnieć, że brak dokumentacji z okresowych 
kontroli domu może być powodem odmowy wypłaty odszkodowa-
nia od ubezpieczyciela w przypadku powstania szkody.

Zachęcamy mieszkańców gminy Obrowo do oddania 1% po-
datku na zakup nowego samochodu dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kawęczynie. W odpowiednim miejscu na końcu swojego 
zeznania podatkowego prosimy o wpisanie nr KRS 0000 116 212. 
W rubryce cel szczegółowy - Ochotnicza Straż Pożarna w Ka-
węczynie, Kawęczyn 13 D, 87-123 Dobrzejewice.
Dzięki uprzejmości Banku Spółdzielczego w Grębocinie zostało utwo-
rzone specjalne konto o nr 14 9491 0003 0010 0006 0219 0003, na 
które można wpłacać darowizny na zakup nowego wozu. 
Obecny samochód pożarniczy liczy sobie już prawie 41 lat i musi 
być często naprawiany, co podnosi koszty eksploatacji. Nowy wóz 
podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców, nie tylko w walce 
z pożarami, ale również podczas usuwania miejscowych zagrożeń 
na drogach itp. 
Razem z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa przypominamy:

TELEFONY ALARMOWE  
W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA

112 – Numer Alarmowy
999 – Pogotowie Ratunkowe 
998 – Straż Pożarna
997 – Policja 

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Sławomir Lewandowski


