
nr 2 (14) 2011

Nowe boisko 
w Obrowie

str. 3

VII Przegląd 
Twórczości 
Ludowej

str. 8

Biznesmeni 
dzieciom

str. 11

So³tys Roku Powiatu Toruñskiego – ze Skrzypkowa! Kazimierz Sajnóg zwyciê¿y³ w presti¿owym konkursie

Sołtys do naśladowania
Tytuł „Sołtysa Roku Powiatu 

Toruńskiego 2010” otrzymał 
KAZIMIERZ SAJNÓG – 51 letni 
sołtys sołectwa Skrzypkowo, 
gm. Obrowo, który od pięciu 
kadencji pełni niełatwą pracę 
na rzecz społeczności swojego 
sołectwa, jak i gminy.

Konkurs ogłoszony po raz pierw-
szy przez Starostwo Powiatowe w 
Toruniu cieszył się sporym zainte-
resowaniem. 

Komisja Konkursowa - w skład któ-
rej weszli m.in. przedstawiciele Sto-
warzyszenia Sołtysów Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-
-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego, Powiatowej Izby Rol-
niczej, samorządów gminnych, Za-
rządu i Rady Powiatu Toruńskiego, 
organizacji pozarządowych z tere-
nu powiatu oraz Wydziału Rozwoju 
i Projektów Europejskich Starostwa 
Powiatowego - miała przed sobą 
trudne zadanie. Oceniano przede 
wszystkim wpływ działalności kan-

dydatów na integrację społeczno-
ści lokalnej poprzez organizację 
lub współorganizację festynów, do-
żynek, wycieczek, inicjatywę oraz 
udział sołtysa w organizacji i reali-
zacji prac inwestycyjno-remonto-
wych prowadzonych w sołectwie, 
materialne rezultaty działalności 
sołtysa, a także działalność wykra-
czającą poza funkcję sołtysa, np. 
w strukturach OSP, KGW, stowa-
rzyszeń oraz współpracę sołtysa z 
władzami gminy, w tym udział w se-
sjach rady gminy, szkoleniach oraz 
w powiatowym zjeździe sołtysów.

Komisja Konkursowa doceniając 
niełatwą pracę sołtysów wyróżniła 
ponadto dwóch panów - Bolesława 
Szczechowskiego z gminy Łubian-
ka oraz Ludwika Wikierę z gminy 
Lubicz. Ich osiągnięcia i talenty or-
ganizatorskie oraz umiejętność 
współdziałania z mieszkańcami so-
łectwa, a także podejmowane przez 
wyróżnionych sołtysów inicjatywy 
są przykładem na to jak wiele moż-

na osiągnąć mając wiedzę, energię, 
ciekawe pomysły oraz umiejętność  
angażowania innych w pomoc na 
rzecz rozwoju swojej małej ojczyzny, 
jakim jest sołectwo. 

Uroczyste wręczenie wyróżnień 
nastąpi podczas IV Zjazdu Sołtysów 
Powiatu Toruńskiego, które plano-
wane jest na początek lipca bieżą-
cego roku.

Nareszcie wakacje! Bezpieczeñstwa na brzegach jeziora 
w Osieku nad Wis³¹ pilnowaæ bêd¹ zawodowi ratownicy

Głębszy oddech nad wodą
Wypoczynek nad jeziorem w sezo-

nie letnim jest znakomitą rozrywką, 
zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, ale 
także dla dorosłych. Dlatego gmina 
Obrowo tradycją poprzednich lat, nad 
jeziorem w Osieku n/Wisłą proponuje 
zarówno mieszkańcom jak i turystom 
małą namiastkę jezior mazurskich. 

Bezpieczeństwa i porządku na pla-
ży będą strzec zawodowi ratownicy. 
Obecnie trwa nabór kandydatów na 
ratowników i przygotowanie miejsca 
wykorzystywanego do kąpieli w sezo-
nie letnim. W bieżącym roku atrakcją 
dla mieszkańców i turystów wypoczy-
wających nad jeziorem w Osieku n/
Wisłą będzie możliwość wypożyczenia 
dmuchanej kuli wodnej, czy też kaja-
ków. Najmłodsi będą mogli, pod czuj-

nym okiem ratowników i opiekunów, 
popluskać się w specjalnie dla nich 
wydzielonym miejscu jeziora, a póź-
niej zjeść np. watę cukrową, czy pra-
żoną kukurydzę. 

Jak podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński - bezpieczny urlop to podsta-
wa udanego wypoczynku, dlatego też 
kąpiących się w osieckim jeziorze lu-
dzi będą strzegli codziennie od godz. 
10:00 do 18:00 wykwalifikowani ra-
townicy. Natomiast atrakcje, które w 
bieżącym roku proponujemy wypoczy-
wającym nad wodą w Osieku - mam 
nadzieję, że przyczynią się do miłe-
go wypoczynku, a także do rozwoju 
atrakcyjności kąpieliska w kolejnych 
latach. 

Inauguracja sezonu już 25 czerwca. 

Więcej o najnowszej ofercie Fiata 
na stronie 5.
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Podpisano umowê na wodoci¹g w G³ogowie 

Nitka za unijne pieniądze
Władze gminy podpisały 17 ma-

ja umowę z wykonawcą, czyli 
Zakładem Usługowo Handlowo Pro-
dukcyjnym HYDRO-MET z Lipna, na 
budowę wodociągu w miejscowości 
Głogowo. 

Zakres rzeczowy umowy obejmuje 
wykonanie rurociągu PVC o średni-
cy 160 mm i długości 700 mb, a 
także zamontowanie 2 kompletów 
hydrantów nadziemnych 80 mm. 
Choć zakres inwestycji nie jest 
duży, to przewidziane w umowie 
roboty są  ważnym ogniwem w roz-
budowie sieci wodociągowej w tej 
części gminy, gdzie jest coraz więk-
sze zapotrzebowanie na wodę pitną 

z uwagi na rozwój budownictwa jed-
norodzinnego.

- Nasza gmina jeszcze dziesięć lat 
temu borykała się z deficytem wo-
dy pitnej – mówi wójt Andrzej Wie-
czyński. – Był to jeden z najbardziej 
palących problemów naszej spo-
łeczności. Dziś jednak możemy 
stwierdzić, że najgorsze za nami.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 
75 tys. zł, z czego 55 tys. zł pocho-
dzić będzie ze środków unijnych z 
EFRROW, które gmina otrzyma w ra-
mach PROW na lata 2007-2013, z 
programu osi 3, w zakresie działa-
nia 321 Podstawowe usługi dla go-
spodarki i ludności wiejskiej.  

Żywność dla potrzebujących 
w ramach współpracy GOPS i PKPS 

Już kolejny rok trwa dystrybucja żywności w ramach programu PE-
AD dla najuboższych mieszkańców naszej gminy (korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej). W bieżącym roku przewidziane są sys-
tematyczne dostawy 19 asortymentów produktów żywnościowych (bez 
cukru i dżemu) w łącznej ilości ponad 68 ton. Do chwili obecnej rozdy-
sponowano 31 ton żywności. Jest to duże wsparcie dla rodzin potrze-
bujących. Kryteria udzielania pomocy w tej formie nie uległy zmianie, 
więcej informacji udzielają pracownicy z GOPS w Obrowie. 

V Przegląd Kapel Weselnych
w Osieku n/Wisłą

20 sierpnia 2011 roku o godz. 16:00 nad jeziorem w Osieku n/Wisłą, 
odbędzie się kolejny V już Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi 
Dobrzyńskiej. Tym razem tradycyjna muzyka weselna połączona zostanie 
z pokazami tradycyjnego rzemiosła. Mamy nadzieję, że zabawa na świe-
żym powietrzu przyciągnie jak zwykle zarówno starsze jak i młodsze po-
kolenia braci dobrzyńskiej z terenu gminy Obrowa i okolic. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
Michał Kokot 

Odrestaurowano kolejny zapomniany cmentarz w 
gminie Obrowo

Na olęderskiej 
nekropolii

W ramach akcji „Historię trzeba utrwalać”- etap III Tak Trzeba (pro-
jekt renowacji cmentarzy ewangelickich), w dniach 16 kwietnia i 1, 2, 3 
i 7 maja br.- udało się przeprowadzić prace porządkowo-renowacyjne na 
cmentarzu Olęderskim we wsi Łęg-Osiek.

Dzięki wolontariuszom i ludziom dobrej woli, w przeciągu kilku dni oczy-
ściliśmy teren cmentarza z krzewów bzu, gałęzi i śmieci, a także odkopa-
liśmy i zrekonstruowaliśmy zniszczone nagrobki.

Szczególne podziękowania kieruję do OSP z Osieka n/Wisłą, studen-
tów-wolontariuszy z UMK w Toruniu, Szkoły Podstawowej w Osieku, i 
wszystkich ludzi pracujących bezinteresownie na cmentarzu.

Otwarcie cmentarza planowane jest na przełomie września i paździer-
nika tego roku, kiedy to zostanie poświęcony nowy krzyż i odsłonięta ta-
blica informacyjna.

Szczegóły na: Facebook/Tak-Trzeba
Jacek Melerski         

Powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego
16 maja 2011r. Rada Gminy w Obrowie uchwaliła Gminny Pro-

gram Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2011-2016,  
a także Tryb i Sposób Powoływania i Odwoływania Członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Szczegółowe Warunki jego 
Funkcjonowania. 

W związku z powyższym Zarządzeniem z dnia 09.05.2011 r. wójt gminy 
Andrzej Wieczyński powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny Do Spraw 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy GOPS w Obrowie. Na mocy 
zarządzenia w tym samym dniu odbyło się pierwsze posiedzenie zespo-
łu interdyscyplinarnego, na którym wybrano Prezydium Zarządu, w które-
go skład wchodzą:

1. Przewodniczący - mgr Jolanta Hajdas – starszy specjalista pracy so-
cjalnej

2. Zastępca przewodniczącego – mgr Aleksandra Kwaśnicka – peda-
gog

3. Sekretarz – mgr Beata Rumińska – Ćwik – pedagog

Członkowie Prezydium:
1. Post. Aleksandra Karolewska – referent Komisariatu Policji w Lubi-

czu
2. Małgorzata Górzyńska – pielęgniarka szkolna NZOZ w Dobrzejewi-

cach
3. Anna Sadkowska – kurator specjalista
4. Ewa Sumińska – Sałacka – kurator specjalista
5. Wiesława Tatera – koordynator terapeuta Gminna Komisja Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych w Obrowie 

Koordynatorem Zespołu jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Pani Anna Domańska.
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Jubileusz 80-lecia Szko³y Podstawowej w Dobrzejewicach

Placówka z niezwykłą tradycją
Rok 2010/2011 był dla naszej 

szkoły rokiem szczególnym. 80 lat 
temu placówka rozpoczęła swo-
ją działalność i przyjęła pierwszych 
uczniów, a 50 lat później - w roku 
1981 - otrzymała wraz ze sztanda-
rem zaszczytne imię naszego boha-
tera narodowego – generała Jana 
Henryka Dąbrowskiego. 

20 maja obchodziliśmy trzydziestą 
rocznicę tego wydarzenia, a uroczy-
stość, która odbyła się z tej okazji, 
była podsumowaniem roku patro-
na. W ciągu dziesięciu miesięcy po-
dejmowane były liczne działania, 
m.in. wycieczki i konkursy związane 
z tą postacią historyczną.

Uroczystość, która odbyła się 
w piątek, rozpoczęła msza świę-
ta celebrowana w dobrzejewickim 
kościele przez absolwenta szkoły - 
księdza Janusza Gręźlikowskiego. 
Następnie zaproszeni goście, rodzi-
ce i uczniowie z nauczycielami prze-

szli do sali gimnastycznej, gdzie 
odbyła się dalsza część programu. 
Dyrektor szkoły – Renata Nowakow-
ska, w swoim wystąpieniu przybli-
żyła wszystkim historię placówki, 
przypominając jej założycieli i kolej-
nych dyrektorów. 

Na przestrzeni lat szkoła rozwi-
jała się i zmieniała swoje oblicze, 
stając się coraz większą, piękniej-
szą i nowocześniejszą. Zauważyli 
to także licznie przybyli goście, któ-
rzy w swoich wystąpieniach, skła-
dając na ręce pani dyrektor kwiaty, 
życzyli dalszych sukcesów i wszel-
kiej pomyślności. W dalszej części 
uczniowie zaprezentowali program 
artystyczny, który nawiązywał do hi-
storii Polski i jej regionów. Całość 
występu uatrakcyjniały tańce oraz 
piosenki wykonane przez szkolny 
chór.

Dzięki wsparciu i ofiarnej pomocy 
Rady Rodziców chórzyści, tancerze i 

uczniowie z koła teatralnego wystą-
pili w specjalnie przygotowanych na 
tę uroczystość strojach, które będą 
wykorzystywane w czasie występów 
przez kolejnych uczniów. Obchody 
święta szkoły zmobilizowały lokalną 

społeczność do wspólnego działa-
nia i pokazały, jak bardzo przywią-
zani jesteśmy do tradycji i swojej 
„małej Ojczyzny” oraz jak ważna 
jest szkoła i jej rola w integracji lo-
kalnego środowiska.

Pierwszy etap budowy kompleksu boisk w Obrowie 
zakoñczony

Budujemy nie tylko Orliki
Przygotowane do użytkowania bo-

isko do piłki nożnej wraz z piłko-
chwytami o nawierzchni z trawy 
naturalnej z instalacją nawadnia-
nia, boisko do siatkówki o na-
wierzchni akrylowej oraz kompletna 
infrastruktura podziemna wraz z 
ogrodzeniem całego kompleksu – 
taki obiekt w dniu 27 maja odebrał 
wójt Andrzej Wieczyński.

Wykonawcą inwestycji było kon-
sorcjum firm, którego liderem jest 
Spółka Budowlano-Usługowa „BU-
DEX” z Lipna, a członkiem konsor-
cjum – Regionalne Biuro Budowy i 
Modernizacji Obiektów Sportowych 
„TARTAN” z Bydgoszczy. Koszt in-
westycji stanowi niebagatelną kwo-
tę ponad 448 tys. zł, z czego 279 
663 tys. zł stanowią środki unijne z 
EFRROW, które gmina otrzyma w ra-
mach PROW na lata 2007-2013, z 
programu osi 4 „LEADER”, w zakre-
sie działania 431 „Wdrażanie lokal-
nych strategii rozwoju” dla operacji, 
które odpowiadają warunkom przy-

znawania pomocy w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi”.

- Cieszymy się, że pomimo trud-
nej sytuacji gospodarczej, w jakiej 
obecnie znajduje się większość 
gmin w Polsce, udało nam się zre-
alizować tę inwestycję – mówi wójt 
gminy Obrowo, Andrzej Wieczyń-
ski. – Kompleks boisk sportowych 
w Obowie jest nie tylko uzupełnie-
niem bazy sportowej gminy, ale 
przede wszystkim stanowi miejsce 
spotkań dla dzieci i młodzieży, a 
także dorosłych mieszkańców Ob-
rowa i okolic, którzy będą mogli ak-
tywnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu. 

Kompleks boisk szybko zyska re-
nomę atrakcji turystycznej, ponie-
waż obiekt położony jest wśród 
malowniczych terenów Obrowa dzię-
ki czemu stanie się znakomitym 
miejscem wypoczynku dla wszyst-
kich mieszkańców - podkreślają 
radni z Obrowa - Andrzej Wierzbicki 
i Wiesław Popławski.

X Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze ZG 
ZOSP RP w Obrowie

Druhowie dobrze zorganizowani
X Zjazd Oddziału Gminnego 

Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Obrowie otwo-
rzył druh prezes Andrzej Wie-
czyński. Powitał delegatów z 
poszczególnych 6 jednostek 
OSP, a także zaproszonych 
gości: Mirosławę Kłosińską 
– Radną Powiatu Toruńskie-
go, Henryka Pilewskiego – ZP 
OSP, Adama Robaczewskiego 
– st. bryg. Dowódca JRG -3 i 
Roberta Kulasińskiego – KW 
PSP w Toruniu.

Istotnym elementem Zjazdu, było 
ukonstytuowanie się nowego skła-
du Zarządu, który został wybrany na 
5 lat. Prezesem ZG ZOSP RP w Ob-
rowie został dh Andrzej Wieczyński, 
I viceprezesem – dh Wiesław Rygiel-

ski, II viceprezesem – dh Gabriel 
Mytlewski, Komendantem – dh Ja-
nusz Lewandowski, Skarbnikiem – 
dh Jan Marcinkowski, Sekretarzem 
– dh Marian Wojciechowski, człon-
kami Zarządu zostali dh: Kazimierz 
Bogdalski, Paweł Kwiatkowski, Woj-
ciech Olszewski i Roman Rygielski.

Na lata 2011-2016 została rów-
nież powołana nowa Komisja Rewi-
zyjna, której przewodniczącą została 
dh Marzena Słupczewska, a człon-
kami komisji zostali dh: Piotr My-
tlewski i Robert Lewandowski.

Jak podkreślił dh Prezes Andrzej 
Wieczyński nowa kadencja, która 
przed nami, to nie tylko nowe wy-
zwania, ale także nowe zadania, 
które postaramy się sukcesywnie 
i skutecznie realizować dla dobra i 
rozwoju OSP oraz gminy Obrowo.
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Szko³a w £¹¿ynie realizowa³a w tym roku liczne 
programy dydaktyczne

Czas podsumowań
Dobiega koniec roku szkol-

nego 2010/11, czas więc na 
posumowanie pracy uczniów, 
wyników nauczania, zachowa-
nia i wydarzeń w szkole. Czas 
refleksji i wniosków.

Szkoła Podstawowa w Łążynie II 
oprócz podstawowych zadań edu-
kacyjnych i wychowawczych, brała 
udział w wielu przedsięwzięciach. 
Realizowaliśmy również ambitne 
projekty:

• „Z małej szkoły w wielki świat” 
– zajęcia prowadzone w grupach 
międzyklasowych, pozyskaliśmy 
wiele pomocy naukowych: kamerę 
cyfrową, aparat fotograficzny, lor-
netki, mikroskopy, lupy, książki itp. 

• „Z Małgosią po naukę” – wie-
le zajęć pozalekcyjnych, które 
pomogły w wyrównaniu szans edu-
kacyjnych, a także w rozwijaniu za-
interesowań uczniów.

• „Indywidualizacja procesu na-
uczania i wychowania uczniów 
klas I-III” – zajęcia adresowane do 
najmłodszej grupy uczniów.

 Przystąpienie do realizacji tego 
projektu możliwe było dzięki sfinan-
sowaniu dodatkowych zajęć m.in. 
dla dzieci ze specyficznymi trud-
nościami w czytaniu i pisaniu, a 
także specjalistycznych zajęć tera-

peutycznych, czy rozwijających za-
interesowania uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Mogliśmy też sko-
rzystać z doposażenia bazy dydak-
tycznej szkoły w materiały i sprzęt 
specjalistyczny.

Nie starczyłoby miejsca, aby wy-
mienić wszystkie przedsięwzięcia i 
programy w naszej szkole. Jednym 
z wielu programów to uczestnictwo 
w programie „Szkoła bez przemo-
cy”, który uroczyście zakończyliśmy 
6 czerwca 2011 r. Program szklan-
ka mleka, owoce w szkole, które 
mają na celu propagowanie wśród 
dzieci i młodzieży dobrych nawyków 
żywieniowych. Program profilaktycz-
ny: „Mój świat – bez uzależnień, 
przemocy i agresji” i wiele innych.

Wszystkie działania, a także bar-
dzo dobra baza dydaktyczna: pra-
cownie komputerowe i tablice 
interaktywne, umożliwiają uczniom 
ciekawsze i interdyscyplinarne przy-
swajanie wiadomości. Efekty są wi-
doczne. Co roku nasi uczniowie 
osiągają coraz lepsze wyniki w na-
uce, zajmują wyższe miejsca w róż-
nych konkursach i olimpiadach, a 
wyniki sprawdzianu szóstoklasisty 
są wyższe od średniej kraju, woje-
wództwa i powiatu. 

Hanna Affelt

XI Festiwal Piosenki Dzieciêcej i M³odzie¿owej

Z Obrowa 
do telewizji
Podczas XI Festiwalu Piosen-

ki Dziecięcej i Młodzieżowej w 
Obrowie rozbłysła nowa gwiaz-
da – Dominika Balewska. Nie 
tylko zwyciężyła w konkursie, 
dzięki czemu mogła wystąpić 
w eliminacjach do programu 
telewizyjnego „Wygraj szan-
sę”. Tam również okazała się 
najlepsza. 

XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej odbył się 19 kwietnia 
2011 r. w Świetlicy Wiejskiej w Ob-
rowie. Festiwal, jak zawsze cieszył 
się dużym zainteresowaniem za-
równo wykonawców, jak i słuchaczy 
podziwiających młode talenty. 

Wykonawcy, czyli uczniowie klas 
podstawowych, gimnazjalnych oraz 
licealnych w łącznej liczbie 67 
osób, prezentowali swoje umie-
jętności piosenkarskie w 4 kate-
goriach wiekowych. Repertuar był 
bardzo różny, tak jak i wygląd sce-
niczny, albowiem dzieci poprzebie-
rane były w specjalnie na ten dzień 
przygotowane kostiumy, które od-
zwierciedlały jednocześnie treść 
prezentowanej piosenki, co budzi-
ło zachwyt nie tylko wśród jury, ale 
także wśród słuchaczy przybyłych 
na festiwal.

Jury w składzie: wójt - Andrzej 
Wieczyński, radna powiatowa i se-

kretarz gminy - Mirosława Kłosiń-
ska, prowadząca orkiestrę dętą w 
Dobrzejewicach - Anna Siedlecka, 
przewodniczący jury – Grzegorz Fi-
lut, podzieliło nagrody pomiędzy 
wszystkich uczestników. Żadne 
dziecko nie opuściło imprezy z pu-
stymi rękoma. 

Jury ze względu na wysoki i wyrów-
nany poziom wykonawców przyzna-
ło dwa pierwsze miejsca w grupie 
wiekowej 11-12 lat. Ponadto warto 
podkreślić, że nagrodę Grand Prix 
w bieżącym roku zdobyła Domini-
ka Balewska, która jednocześnie 
otrzymała nagrodę specjalną tj. 
udział w eliminacjach do programu 
telewizyjnego „Wygraj szansę”, któ-
ry odbył się 1 czerwca w Toruniu. 
Miło nam donieść, że Dominika Ba-
lewska uczennica Zespołu Szkół w 
Obrowie wyśpiewała sobie piosen-
ką pt. „Małe tęsknoty” - I miejsce w 
powyższym konkursie wokalnym or-
ganizowanym przez Agencję Telewi-
zyjno Estradową TV MEDIA.

Gminny Ośrodek Kultury w Ob-
rowie na czele z Anną Strzelecką 
składa serdeczne podziękowanie 
wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu 
za ufundowane nagrody i miłą at-
mosferę. 

Gratulujemy Dominice i wszystkim 
młodym wykonawcom talentu mu-
zycznego, życząc jednocześnie wy-
trwałości i dalszych sukcesów. 

Ponowna zmiana warty 
w sołectwie Brzozówka

W dniu 28 kwietnia 2011 roku odbyło się drugie 
w tym roku zebranie mieszkańców sołectwa Brzo-
zówka dotyczące wyboru sołtysa, w związku z re-
zygnacją wybranej na tę funkcję Anny Jasińskiej. 
Nowym sołtysem został po raz pierwszy, 56 - let-
ni mieszkaniec Brzozówki Roman Skórski. Pan 
Roman jest żonaty i prowadzi działalność gospo-
darczą. Lubi wędkarstwo, grzybobranie, a także in-
teresuje się piłką nożną i żużlem.   

Mirosława Skowrońska



5KURIER OBROWA

Pierwszy Fina³ Gminnego Quizu z Jêzyka Angielskiego

Po angielsku i z uśmiechem

Reprezentacje pięciu szkół 
z gminy Obrowo stanęły w 
szranki w Pierwszym Gminnym 
Quizie  „W świecie języka an-
gielskiego”, który odbył się 13 
kwietnia 2011 r. na hali spor-
towej w Zespole Szkół w Brzo-
zówce. 

Drużynom rywalizującym o miano 
najlepszego zespołu kibicowały kil-
kunastoosobowe grupy uczniów z 
każdej ze szkół jak również zapro-

szeni goście w osobach wójta An-
drzeja Wieczyńskiego oraz Hanny 
Affelt - dyrektora SP w Łążynie II i 
Renaty Nowakowskiej - dyrektora 
SP w Dobrzejewicach.  Otwierając 
uroczystość Anna Koźlikowska - dy-
rektor Zespołu Szkół w Brzozówce 
podkreśliła, że tak na prawdę to 
zwycięzcami są wszyscy finaliści, 
bo oni wygrali eliminacje w swoich 
szkołach. Wójt natomiast pochwa-
lił ideę zorganizowania quizu, dzię-
ki czemu podwyższa się wiedzę i 

umiejętności językowe wśród dzie-
ci.

Zmagania finalistów przeplatane 
były występami muzycznymi i ta-
necznymi uczniów ze szkół z Łąży-
na II i Brzozówki. Kibice nagradzali 
każdą dobrą odpowiedź oklaskami, 
co pomagało startującym przeła-
mywać stres i niepewność siebie. 
Wytworzyła się atmosfera sprzyja-
jąca integrowaniu się nauczycieli i 
uczniów poszczególnych szkół. 

Poziom umiejętności u wszystkich 

startujących w quizie był bardzo wy-
soki. W ścisłym finale drużyny od-
powiadały bezbłędnie i potrzebne 
były dodatkowe rundy pytań, aby 
wyłonić zwycięzców. Ostatecznie w 
bardzo wyrównanej rywalizacji wy-
grała drużyna ze Szkoły Podstawo-
wej w Osieku nad Wisłą. Biorąc 
pod uwagę, że quiz spodobał się 
wszystkim zainteresowanym, kolej-
ne edycje będą przeprowadzane w 
następnych latach.

Wojciech Adamiak
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Z The Beatles po raz trzeci
Pragniemy Was zaprosić na trzecią, niepowtarzalną imprezę biegową, 

spacerową oraz zlot fanów zespołu The Beatles. Dnia 21.08.2011 roku 
(niedziela), odbędzie się już trzeci bieg poświęcony pamięci członkom ze-
społu, tym razem Georga Harrisona. Więcej informacji na stronach www.
kamusmaraton.pl oraz www.maratonypolskie.pl

W gminie Obrowo egzamin dla szóstoklasistów wypad³ 
najlepiej w powiecie toruñskim. Œredni wynik uczniów z 
W gminie Obrowo egzamin dla szóstoklasistów wypad³ 
najlepiej w powiecie toruñskim. Œredni wynik uczniów z 
W gminie Obrowo egzamin dla szóstoklasistów wypad³ 

tej gminy by³ wy¿szy, ni¿ œrednia krajowa

Wyżej, niż średnia krajowa
Sprawdzian wiedzy dla szósto-

klasistów jest przede wszystkim 
testem jakości nauczania. Wyni-
ki szkół wiejskich są zazwyczaj 
nieznacznie niższe, niż placówek 
miejskich. W powiecie toruńskim 
znakomity wynik uzyskały placów-
ki z gminy Obrowo, gdzie średni 
wynik był wyższy zarówno średniej 
krajowej, wojewódzkiej, a także 
powiatowej (wyniósł 26,30 pkt.).

- Mam nadzieję, że wkrótce ten-
dencja wzrostu jakości nauczania w 
szkołach wiejskich będzie jeszcze 
wyraźniejsza – mówi Andrzej Wie-
czyński, wójt gminy Obrowo. – Do 
niedawna panowało przeświadcze-
nie, że uczniowie z wiejskich pla-
cówek uczą się gorzej. Tymczasem 
wyniki egzaminu temu przeczą. Po-
za tym trzeba wziąć pod uwagę 
fakt, że środowiska wiejskie nie są 
już wyłącznie środowiskami rolni-
czymi. Choćby nasza gmina coraz 
wyraźniej nabiera charakteru pod-
miejskiego.

Egzamin, który odbył się 5 kwiet-
nia, najlepiej wypadł z umiejętności 
czytania (średni wynik szóstokla-
sisty z województwa kujawsko-po-
morskiego to 82%), a najgorzej z 
wykorzystywania wiedzy w praktyce 

(zaledwie 47% procent uczniów po-
radziło sobie z zadaniami z tego za-
kresu).

W województwie kujawsko-pomor-
skim najlepszy rezultat osiągnę-
li szóstoklasiści z Torunia (27,11 
pkt.), a najgorszy uczniowie z po-
wiatu nakielskiego (23,13 pkt.). 

- Inwestycje w oświatę należą do 
najkosztowniejszych – dodaje wójt 
Andrzej Wieczyński. – Ale jeśli sa-
morząd w nią nie inwestuje, to zna-
czy, że nie myśli o przyszłości. W 
naszej gminie proces doinwestowy-
wania placówek oświatowych trwa 
nadal. Budowaliśmy nowe obiekty 
szkolne, w tym sale gimnastyczne 
z zapleczami, a teraz uzupełnia-
my bazę sportową budując boiska 
sportowe. 

Corocznie zwiększamy środki w 
budżecie gminy na oświatę, co jak 
widać już przynosi efekty. Choć 
nadal czujemy pewien niedosyt, bo 
potrzeby oświatowe z roku na rok 
są coraz większe. Niestety budżet 
gminy nie jest z gumy i rozciągnąć 
się go nie da, ale wyniki szóstokla-
sistów potwierdzają, że warto inwe-
stować w oświatę, bo to inwestycja 
w rozwój najmłodszych pokoleń Po-
laków.
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VII Przegl¹d Twórczoœci Ludowej im. E. Nowaka w 
Dobrzejewicach

Z folklorem na ty
Wyroby hafciarskie, plecionki 

z wikliny, obrazy malowane na 
drewnie i mnóstwo innych wy-
robów rękodzielniczych można 
było podziwiać podczas VII Fe-
stiwalu Twórczości Ludowej im. 
Edwarda Nowaka, który odbył 
się 27 maja 2011 roku w Ze-
spole Szkół Gimnazjalnych i LO 
im. Prymasa Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Dobrzejewi-
cach.

Imprezie przyświeca idea popula-
ryzacji twórczości ludowej oraz arty-
stów zajmujących się malarstwem, 
rzeźbą, haftem czy koronkarstwem, 
a pomysłodawcy Festiwalu założyli 
sobie także za cel rozwijanie i po-
pularyzowanie twórczości folklory-
stycznej wśród dzieci i młodzieży, 
w tym poczucia związku z kulturą 
ojczystą. Tegoroczny Festiwal za-
kładał - poprzez hasło „POŁĄCZYĆ 
POKOLENIA” – prezentację tego, 
co potrafią przekazać seniorzy mło-
demu pokoleniu, aby młodzi ludzie 
przejęli od starszych ich umiejętno-
ści śpiewu i tańca oraz tworzenia 
sztuki użytkowej. Festiwal odbył się 
przy wsparciu Urzędu Gminy Obro-
wo, Urzędu Marszałkowskiego w 
Toruniu oraz Starostwa Powiatowe-
go w Toruniu. 

Uroczystość, jak co roku, poprze-
dziło złożenie kwiatów na grobie 
zmarłego patrona Festiwalu. 

Przybyłych gości przywitał dyrek-
tor Zespołu Szkół - Janusz Iwański. 
Znaleźli się wśród nich przedstawi-
ciele władz gminnych- Wójt Gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński, Prze-
wodniczący Rady Gminy Krzysztof 

Michalski, Radna Gminy Anita 
Słomkowska, Starosta Toruński 
Mirosław Graczyk, Przewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej 
Siemianowski, Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty i Kultury Agnieszka 
Jankierska, Wiceprzewodnicząca 
Komisji Budżetu i Finansów Miro-
sława Kłosińska, członek Zarządu 
Powiatu Mirosław Nawrotek, Prze-
wodniczący Komisji Budżetu i Fi-
nansów Michał Ramlau.. Gościem 
szczególnym był Senator RP Jan 
Wyrowiński, który zaszczycił Festi-
wal swoją obecnością po raz pią-
ty. Przybyli także przedstawiciele 
dobrzejewickiej parafii z księdzem 
proboszczem Andrzejem Pogorzel-
skim na czele. 

Tegorocznemu Festiwalowi przy-
świecała idea hasła Połączyć 
pokolenia. Dlatego też swoje umie-
jętności prezentowały zespoły z 
wieloletnią tradycją oraz dzieci i mło-
dzież. Były to kolejno: Zespół „Ka-
węczynianki” z Kawęczyna, Zespół 
wokalno-instrumentalny „Browinki” 
z Browiny, Zespół instrumentalno-
-wokalny „Radość” z Czernikowa, 
Zespół wokalno-muzyczny „Złota Je-
sień” z Grębocina, Kapela Ludowa 
im. Kamińskich z Osieka n/Wisłą. 
Młodsi wykonawcy to reprezentan-
ci 50 osobowego pięknie wystrojo-
nego w strojach krakowskich chóru 
Przedszkola Alfik z Torunia oraz ze-
społy muzyczno-taneczne istniejące 
przy szkołach podstawowych i gim-
nazjach - Zespoły taneczne Zębowo 
i Zielone ludki z Zębowa, Zespoły 
taneczne Krakowiaczki, Tańczące 
nutki, Śpiewające nutki, Trojaki z 
Dobrzejewic, Zespoły muzyczne Al-

fa i Schola veritas z Dobrzejewic, 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Do-
brzejewic, Maluchy i Łążynianie z 
Łążyna, Brzózki i Malwinki z Brzo-
zówki, Zespoły taneczne z Osieka i 
Obrowiaki z Obrowa, Duet Monika i 
Krystian oraz Trio z Obrowa, Zespół 
taneczny Jagusie z Brąchnówka.

Uczestnicy zaprezentowali ludowe 
pieśni i tańce: Polonez, Kujawiak, 
Polka, Trojak. 

Nieodłączną częścią Festiwalu by-
ły wystawy rękodzieła ludowego. 
W tym roku można było podziwiać 
bogactwo zupełnie wyjątkowych, 
ręcznie wykonanych przedmiotów. 
Prezentowali je twórcy ludowi zwią-
zani ze Stowarzyszeniem Malwa w 
Zelgnie z Gminy Chełmża, Środowi-
skowym Domem Pomocy Społecz-
nej w Osieku, Domem Kombatanta 
w Dobrzejewicach oraz Koła Go-
spodyń Wiejskich oraz DPS w Bro-
winie. Wystawiane były również 
rękodzieła pojedynczych twórców- 
rękodzieło- Jacek Melerski, foto-
grafia i malarstwo - Michał Kokot, 
rzeźba- Krzysztof Balewski oraz Ja-
nusz Drapała, malarstwo- Patrycja 
Bezrudczyk, wikliniarstwo- Zygmunt 
Ziółkowski, szydełkowanie- Agniesz-
ka Rafalska, koronkarstwo- Zofia 
Trzpiot, haft- Bożena Grzecznow-
ska-Cedro, robótki ręczne- Barba-

ra Marycz. Artyści zainteresowanej 
młodzieży i gościom prezentowali 
swoje umiejętności.

Ilość uczestników świadczyć mo-
że o niegasnącym zainteresowaniu 
dawnymi zwyczajami. Przybyli go-
ście dzięki wystawom prac, wystę-
pom artystów, a także ekspozycji 
narzędzi, którymi do niedawna po-
sługiwali się nasi przodkowie mogli 
poczuć się tak, jakby żyli w czasach 
swoich pradziadów. 

Festiwal zakończył się miłym ak-
centem wręczenia uczestnikom dy-
plomów, podziękowań oraz nagród. 
Dzieci otrzymały słodkie upominki, 
natomiast starsi wykonawcy festi-
walowe statuetki- w tym roku były 
to drewniane anioły oraz nagrody 
rzeczowe sprzęt gospodarstwa do-
mowego - czajniki, żelazka, grille, 
naczynia żaroodporne, zestawy fili-
żanek i suszarki do włosów. 

Nasz przegląd cieszył się ogrom-
nym powodzeniem wśród twórców 
ludowych a także dużym zaintere-
sowaniem młodzieży szkolnej oraz 
mieszkańców gminy Obrowo. Od 
lat Festiwal Twórczości Ludowej 
im. Edwarda Nowaka pokazuje, jak 
bardzo kultura ludowa jest wielo-
barwna i warto ją ocalać od zapo-
mnienia.

Jubileusz 50-lecia 
pożycia małżeńskiego
  12 kwietnia 2011 r. wójt Andrzej Wieczyński w imieniu Pre-

zydenta RP Bronisława Komorowskiego wręczył medale i dy-
plomy za długoletnie pożycie małżeńskie Państwu Halinie i 
Benedyktowi Szatkowskim z Obrowa, którzy stanęli na ślub-
nym kobiercu 50 lat temu. Małżonkowie Szatkowscy wycho-
wali troje dzieci (2 córki i syna) oraz doczekali się sześcioro 
wnucząt (4 wnuków, 2 wnuczki) oraz jednej prawnuczki, które 
są nie tylko ich pociechą, ale także chlubą.   
Życzymy kolejnych jubileuszy, dużo zdrowia i ciepłej rodzin-

nej atmosfery.
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Wycieczka nad morze, czyli odkrywamy województwo pomorskie

Moc nadmorskich atrakcji
Uczniowie z łążyńskiej pod-

stawówki wybrali się w maju 
z opiekunami nad Bałtyk. Wy-
cieczka wyruszyła przez Hel, 
poprzez Władysławowo, Gdy-
nię, Sopot i Gdańsk. Atrakcji 
nie zabrakło.

Na Helu mogliśmy podziwiać ry-
glowe domki rybackie z przełomu 
XVIII – XIX wieku oraz XV - wiecz-
ny poewangelicki kościół p.w. Św. 
Piotra i Pawła, gdzie teraz mie-
ści się Muzeum Rybołówstwa. Po-
nadto udaliśmy się do fokarium, 
gdzie mogliśmy oglądać m.in. kar-
mienie fok. W Sopocie spacerowali-
śmy po molo, podziwialiśmy Bałtyk 
i plaże nadmorskie. Skorzystaliśmy 
też z kąpieli wodnych w aquaparku. 
W Gdańsku byliśmy nad Motławą, 
a także podziwialiśmy piękno sta-
rych kamieniczek na ul. Długiej. W 
Gdyni płynęliśmy statkiem po por-
cie i mieliśmy możliwość zobacze-
nia terminalu portowego Stena Line 
i przystani morskiej „Dalmor”. Spa-
cerując Skwerem Kościuszki oglą-

daliśmy cumujące tam jednostki 
muzealne: niszczyciel ORP „Błyska-
wica” oraz żaglowiec „Dar Pomo-
rza”. 

We Władysławowie spacerowali-
śmy brzegiem morza. Na plaży urzą-
dziliśmy konkurs na najpiękniejszy 
zamek z piasku. Bezkonkurencyjni 
okazali się chłopcy. Chętni mogli 
zmierzyć się z własnymi słabościa-
mi i własnym lękiem w parku lino-
wym. Wieczorami organizowaliśmy 
turnieje tenisa stołowego i graliśmy 
w bilard. 

W drodze powrotnej zatrzymali-
śmy się w Szymbarku. Jest to wieś 
kaszubska w powiecie kartuskim 
położona na terenie Szwajcarii Ka-
szubskiej. Tam mieliśmy możliwość 
obejrzeć repliki dworu szlacheckie-
go, drewnianego kościoła typowego 
dla obszaru Kaszub, jak i wystawę 
osprzętu przydatnego w życiu co-
dziennym ludzi tego regionu. Po-
nadto zwiedziliśmy liczącą 240 lat 
drewnianą chatę zamieszkiwaną 
niegdyś przez polskich zesłańców w 
XVIII wieku. W Domu Sybiraka, wi-

dzieliśmy model łagru oraz rampę 
załadowczą z oryginalnym parowo-
zem i doczepionymi wagonami skła-
du zsyłkowego na Syberię. Jednak 
największą atrakcją był dom usta-
wiony do góry nogami. Prawie wszy-

scy wychodzili z niego „jak pijani”! 
Zmęczeni i zadowoleni oraz peł-

ni wrażeń wróciliśmy do domu. I już 
marzy nam się następna wyciecz-
ka…

 Hanna Kłosowska 

Pierwszy Gminny Konkurs Przyrodniczy Dla 
Przedszkolaków ”Przyroda wokó³ nas”

Ekologiczni przedszkolacy
Konkurs odbył się 11 maja 2011 

r. w Zespole Szkół w Brzozówce. 
Nasze przedszkole było jego organi-
zatorem. W konkursie rywalizowały 
3-osobowe drużyny reprezentujące 
grupy sześciolatków z przedszko-
li z: Dobrzejewic, Łążyna II, Osieka 
nad Wisłą, Obrowa, Zębowa, Brzo-
zówki. Widownię stanowiły dzieci ze 
wszystkich przedszkoli wraz ze swo-
imi nauczycielkami. Konkurencje 
były bardzo ciekawe, zróżnicowane, 
dostarczały wielu wrażeń i były oka-
zją do powtórzenia i sprawdzenia 
wiedzy przedszkolaków z zakresu 
przyrody – w ramach obowiązującej 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego.

W jury zasiedli: Marek Gajda – 
Prezes Koła Łowieckiego „Ostoja” 
w Toruniu, Łowczy tego „Koła” – 

Grzegorz Karpik oraz przedstawiciel 
Nadleśnictwa Dobrzejewice – Boh-
dan Hornicki. 

Poszczególne konkurencje były 
przeplatane zagadkami i piosen-
kami o tematyce przyrodniczej w 
wykonaniu przyjezdnych grup przed-
szkolnych. Przed rozstrzygnięciem 
konkursu grupa sześciolatków z na-
szego przedszkola zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Każdy przed-
szkolak wie, co ekologią się zwie”.

Podczas obrad jury dzieci i wycho-
wawcy zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek. Po słodkościach przy-
szedł czas na ogłoszenie werdyktu 
jury. Pierwsze miejsce zajęła druży-
na z Przedszkola Samorządowego 
w Brzozówce w składzie: Jakub Gór-
ny, Marta Redmer, Milena Kwiat-
kowska. Miejsce drugie przypadło 

przedszkolom w Zębowie i Dobrze-
jewicach.

Wszystkie dzieci biorące udział w 
konkursie otrzymały dyplomy, książ-
ki i inne drobne upominki. Zwy-
cięskie trzy drużyny nagrodzono al-

bumami przyrodniczymi dla przed-
szkoli. 

Violetta Myszkowska, 
Monika Wiczyńska, 

Przedszkole Samorządowe 
w Brzozówce

Kolonie dla dzieci rolników
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że przewidziane są 14-dniowe kolonie letnie dla 

dzieci rolników, organizowane przez Z.Z.R. SAMOOBRONA nad morzem w Jarosławcu. 
Odpłatność za pobyt 1 dziecka  wynosi 400,00 zł. 
• I turnus od 04.08.2011 do 17.08.2011r.
• II turnus od 17.08.2011 do 31.08.2011r.
Ilość miejsc ograniczona. 
Bliższych informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS Obrowo - tel. (56) 678-60-21
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UCHWAŁA NR IV/29/2011 RADY GMINY W OBROWIE 
z dnia 16 maja 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
01.06.2011r. do 31.05.2012r. dla odbiorców gminy.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 1065, poz. 675; z 
2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 24 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowych odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033; z 2009 r. Nr 18, poz. 97) Rada Gminy uchwa-
la, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się opłaty zawarte dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w następujących wysokościach:

1) za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wo-
dę położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości – 2,28 zł + 
VAT (2,46 zł z VAT);

2) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanaliza-
cyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości –  2,78 
zł + VAT (3,00 zł z VAT);

3) za 1 m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanali-
zacyjnych za pomocą elektrycznych przydomowych przepompowni 
ścieków– 2,60 zł + VAT (2,81 z VAT)

4) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyj-
nych –  7,50 zł + VAT (8,10 zł z VAT);

5) za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Obrowo do zbio-
rowych urządzeń kanalizacyjnych –  10,00 zł + VAT ( 10,80 zł z 
VAT);

6) za 1 m3 ścieków z podmiotów prowadzących działalność gospodar-
czą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych po-
łożonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości – 5,00 zł +VAT ( 
5,40 zł z VAT);

7) za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych 
urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo w 
wysokości – 8,00 zł + VAT (8,64 zł z VAT);

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała NR XXXIV/213/2010 Rady Gminy w Obrowie 
z dnia 23.04.2010r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego za-
opatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 
01.05.2010r. do 30.04.2011r. dla odbiorców gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni po ogłoszeniu na ta-
blicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Obrowie i sołectwie oraz miejscowej 
prasie.

Uzasadnienie:
Zgodnie z ustawą Rada Gminy ma obowiązek raz w roku ustalić odpłat-

ność za wodę i ścieki dla wszystkich odbiorców na terenie gminy.

Skrót protokołu z IV Sesji Rady 
Gminy Obrowo

W dniu 16 maja 2011 roku w Świetlicy Wiejskiej w Obrowie odbyła się 
IV sesja Rady Gminy Obrowo. W sesji uczestniczyli radni gminni, radni 
powiatowi, przedstawiciele Izby Rolniczej i zaproszeni goście. 

• Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Obrowie z siedzibą w Dobrzejewicach dr Waldemar Chomicki - przedsta-
wił sprawozdanie z działalności jednostki za 2010 rok. 

• Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu nadkom. mgr 
Krzysztof Olszewski i Komendant Posterunku Policji w Lubiczu nadkom. 
Zbigniew Świątecki zapoznali zebranych z propozycją budowy budyn-
ku posterunku na terenie gminy Obrowo. Z trzech gmin tj.: Gm. Lubicz, 
Gm. Obrowo i Gm. Czernikowo utworzony został jeden posterunek, któ-
rego siedziba znajduje się w Lubiczu. Budynek ten nie spełnia wymogów, 
dlatego też postanowiono rozpocząć rozmowy na temat budowy odpo-
wiedniego obiektu, a ponieważ gmina Obrowo leży pośrodku trzech sa-
morządów, stała się więc najlepszą lokalizacją dla tej inwestycji. Żadna 
decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

• Następnie Kierownik GOPS w Obrowie Anna Domańska - przedsta-
wiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej za 2010 rok.

• Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami i 
poinformował o przeprowadzonych w miesiącu kwietniu br. zebraniach 
wiejskich, które zostały przeprowadzone we wszystkich sołectwach. Na 
zebraniach zostali wybrani nowi sołtysi na kadencję 2011 – 2015.

• Rada Gminy zatwierdziła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2011 r. 
do 31.05.2012 r. dla odbiorców gminy Obrowo.

Mirosława Skowrońska

Jednog³oœne absolutorium dla wójta Andrzeja 
Wieczyñskiego za realizacjê bud¿etu

O bezrobociu podczas 
sesji Rady Gminy 

Podczas V sesji Rady Gminy Ob-
rowo, która odbyła się 14 czerw-
ca, Waldemar Bartkowiak, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w To-
runiu zaprezentował poziom bez-
robocia i jego zmiany w ostatnich 
kilku latach w powiecie toruńskim, 
a w szczególności w gminie Obro-
wo. Szeroko omówił współpracę z 
gminami, stopę bezrobocia, pozy-
skiwane środki przez Urząd Pracy, 
a także programy, mające na celu 
zmniejszenie bezrobocia. Poinfor-
mował Radę i wójta, że zasiłki wy-
płacane z Urzędu Pracy w 2011r. 
są 6-cio miesięczne, a nie roczne, 
jak do tej pory z uwagi na spadek 
bezrobocia i zmniejszenie dofinan-
sowania z budżetu państwa.

Budżet Urzędu Pracy w Toru-
niu zmniejszył się, ponieważ mini-
sterstwo zmniejszyło w 2011 roku 
środki na wszystkie Urzędy Pracy o 
70%.

Radni Gminy Obrowo po zapo-
znaniu się z pozytywnymi opiniami 
Regionalnej Izby Obrachunkowej i 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy pod-
jęli jednogłośnie uchwałę w sprawie 
udzielenia wójtowi gminy absoluto-
rium z tytułu wykonania budżetu 
za 2010 rok. Należy podkreślić, że 
jest to już 9 absolutorium dla wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego.

Podjęta została również uchwa-
ła w sprawie odwołania skarbni-
ka. Odwołanie z funkcji skarbnika 
gminy nastąpiło na wniosek Barba-
ry Chmielewskiej, która przeszła na 
emeryturę.

W trakcie obrad wybrano trzyoso-
bowy zespół, który przedstawi Ra-
dzie Gminy opinię o zgłoszonych 
kandydatach na ławników. Zgodnie 
z ustawą kandydatów na ławników 
zgłasza się Radzie Gminy w termi-
nie do dnia 30 czerwca.

Liczba ławników na kadencję 
2012 – 2015:

1) do Sądu Rejonowego w Toru-
niu

- 1 ławnik do orzekania w spra-
wach rodzinnych i nieletnich,

- 1 ławnik do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy

2)  do Sądu Okręgowego w Toru-
niu

- 1 ławnik do orzekania w spra-
wach cywilnych.

Rada Gminy podjęła uchwałę w 
sprawie zawarcia porozumienia 
dotyczącego udziału Gminy Obro-
wo we wspólnej inwestycji pod na-
zwą: „Poprawa bezpieczeństwa na 
drogach publicznych poprzez wybu-
dowanie dróg rowerowych – droga 
Toruń – Złotoria – Osiek n/Wisłą – 
etap I.

Mirosława SkowrońskaMirosława SkowrońskaMirosław

Bezrobocie to nie dla nas
Trwa III edycja projektu systemo-

wego pn. „Bezrobocie – To Nie Dla 
Nas”, realizowanego przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie, w ramach Priorytetu 
VII. Promocja integracji społecz-
nej, Działania 7.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej. 

Zajęcia aktualnie kończy gru-
pa dziewiętnasto osobowa. 15 ko-
biet wzięło udział w szkoleniach 
zawodowych gastronomiczno - ho-
telarskich, natomiast 4 mężczyzn 
kończy szkolenie budowlane i od-
bywa praktyki w kierunku płytkarz, 

brukarz. 
W lipcu przewidywana jest impre-

za integracyjna dla tej grupy oraz 
dla 10 uczestników Klubu Integra-
cji Społecznej, którzy rozpoczną 
swój udział w projekcie od sierpnia 
2011. 

Do 8 lipca trwa nabór do grupy w 
ramach KIS. Ze wszystkimi uczest-
nikami Pracownicy socjalni podpi-
sują kontrakty socjalne. 

Gratulujemy grupie, która kończy 
zajęcia zawodowe bardzo dobrych 
opinii. Mamy nadzieję, że wszyst-
kim uczestnikom projektu uda się 
szybciej znaleźć zatrudnienie w wy-
uczonych zawodach, czego serdecz-
nie życzymy!
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O najm³odszych mieszkañcach w dniu ich œwiêta pamiêtali nie tylko rodzice, szko³y, ale tak¿e 
przedsiêbiorstwa

Biznesmeni dzieciom 
W gminie Obrowo przedsię-

biorcy i działacze samorządowi 
przygotowali wspólnie sze-
reg atrakcji dla najmłodszych 
z okazji Dnia Dziecka. Uśmie-
chom i zabawom nie było koń-
ca.

Zajazd „Rytkówka” w Obrowie, za-
prosił dzieci z Obrowa i okolic na 
wspólną zabawę z licznymi atrak-
cjami, które pozwoliły miło spę-
dzić czas dzieciom i ich rodzicom. 
Uśmiech na buzi naszych pociech 
był miłym podziękowaniem – pod-
kreśla Katarzyna Rytka właściciel-
ka zajazdu.

W dniu 4 czerwca OSP w Zawa-
łach wraz z sołtysem i radą sołecką 
zorganizowali z myślą o najmłod-
szych piknik rodzinny. Gry i zabawy 
na świeżym powietrzu, przejażdżki 
quadami, a także zjeżdżanie z dmu-
chanych zjeżdżalni i skakanie na 
trampolinach, to tylko część atrak-
cji, które czekały na dzieci w tym 
świątecznym dniu. Dzięki uprzej-
mości darczyńców uczestnicy pik-
niku mogli posilić się wojskową 
grochówką, czy też frytkami i gofra-
mi, które bardzo smakowały zwłasz-
cza młodym łasuchom.

- Świętowanie Dnia Dziecka nie by-
łoby możliwe, gdyby nie współpraca 
mieszkańców naszej wsi, za którą 
w imieniu własnym i dzieci serdecz-

objęte pomocą GOPS, na wspólne 
świętowanie ważnego dla każdego 
dziecka dnia. 

- Wiele atrakcji, pyszne posiłki i 
miła atmosfera sprawiły, że dzieci 
poczuły się w tym dniu najważniej-

sze na świecie i o to właśnie cho-
dziło – podkreślała właścicielka re-
stauracji Beata Śliżak.

Za pamięć o naszych dzieciach w 
ich imieniu serdecznie dziękujemy.

Stawiamy na profilaktykę
W dniu 22.05.2011 r. przy ZS w 

Obrowie odbyły się badania spiro-
metryczne i przesiewowe RTG płuc. 
W badaniach finansowanych z bu-
dżetu Gminy Obrowo w ramach Re-
gionalnego Programu Profilaktyki 
Chorób Płuc uczestniczyło łącznie 
130 osób. Specjaliści z Kujawsko – 
Pomorskiego Centrum Pulmonologii 
w Bydgoszczy, którzy przeprowadza-
li te badania byli mile zaskoczeni 
frekwencją.

W dniach 30-31.05.2011 r. Cen-
trum Onkologii z Bydgoszczy zapro-
siło do badań mammograficznych i 
cytologicznych panie z terenu gmi-
ny Obrowo. 43 kobiety w wieku od 
50-69 lat skorzystały z badań mam-
mograficznych, a 60 kobiet w wieku 
od 25 – 59 lat z badań  cytologicz-
nych. Zapraszamy do korzystania z 
darmowych badań w kolejnych edy-
cjach.

Ewa Nowak
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nie wszystkim dziękuję – mówi Ali-
cja Tarkowska sołtys Zawał. 

Natomiast 5 czerwca Restauracja 
SIESTA w Brzozówce zaprosiła pięć-
dziesięcioro dzieci, a także rodziny 
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Piekarnia w Głogowie 
otwarta dla dzieci

Maj jest miesiącem poznawania przez dzieci różnych zawodów, które 
wykonują ich rodzice. A, że tata jednego z przedszkolaków z Samorządo-
wego Przedszkola w Osieku n/Wisłą - Mariusz Maćkiewicz jest piekarzem-
-cukiernikiem w Piekarni Barbary i Krzysztofa Rumińskich w Głogowie, 
dlatego też pojawił się pomysł pokazania maluszkom niełatwej pracy pie-
karza i cukiernika. Piekarnia w Głogowie ma już swoją tradycję, a wypieki 
uzyskują różnego rodzaju certyfikaty jakości, kuszą wyglądem i smakiem 
dziecięce i dorosłe podniebienia.


