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Plan zrealizowany w stu procentach
Po raz 6 z rzêdu radni gminy Obrowo jednog³oœnie udzielili absolutorium wójtowi Andrzejowi 
Wieczyñskiemu za wykonanie bud¿etu za rok 2008

Od chwili objęcia funkcji wójta 
przez Andrzeja Wieczyńskiego, ża-
den z radnych nie głosował prze-
ciwko udzieleniu absolutorium za 
wykonanie budżetu za rok poprzed-
ni. Również w tym roku radni jedno-
głośnie orzekli, że budżet wykonany 
został dobrze. Poprawność jego re-
alizacji sprawdziła Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

- Jestem dumny, że gmina się roz-
wija i realizowane są inwestycje 
świadczące o rozmachu naszych 
działań – mówi wójt gminy Obro-
wo, Andrzej Wieczyński. – W na-
szych sołectwach prowadzone są 
wielomilionowe inwestycje. Jestem 
przekonany, że wiele gmin w Polsce 
chciałoby dysponować takim budże-
tem inwestycyjnym.

Gmina Obrowo prowadzi inwesty-
cje przede wszystkim w dziedzinie 
ekologii podnoszącej jakość życia, 

oraz w oświacie. Budowa i rozbudo-
wa sieci kanalizacyjnych, oraz ukła-
danie kolejnych nitek wodociągu, 
pochłonęło wiele milionów złotych. 
Równie kosztowne były budowy no-
wych obiektów oświatowych. Reali-
zacja tych inwestycji możliwa była 
przede wszystkim dzięki większym 
wpływom z podatków. 

- Zrealizowany przez nas budżet 
w ubiegłym roku należał do bardzo 
udanych – dodaje wójt Andrzej Wie-
czyński. – Był na pewno w znacznej 
mierze nakierowany na intensywny 
rozwój gminy. Choć przyznać mu-
szę, że o przeszłości nie ma co 
mówić za wiele, kiedy przed nami 
mnóstwo pracy w związku z realiza-
cją nowego budżetu. Obawiam się, 
że z budżetem na rok 2009 może 
być o wiele trudniej. Światowy kry-
zys gospodarczy dotyczy również 
naszej gminy. 

Jak wyglądało będzie poparcie dla 
wójta w związku z realizacją tego-
rocznego budżetu? Wszystko zale-

ży od tego, czy będzie tak dobrze 
zrealizowany jak poprzednie – odpo-
wiadają nieoficjalnie gminni radni.
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Nowe stawki opłat za wodę i ścieki
Rada Gminy Obrowo 28 kwietnia 2009 roku uchwaliła nowe stawki opłat za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Nowy tary-

fikator obowiązuje od 1 maja 2009r. do 30 kwietnia 2010r. Poniżej podajemy nowe stawki:
1) za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości – 1,96 zł + VAT (2,10 

z VAT);
2) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości – 2,49 zł + VAT 

(2,66 z VAT);
3) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 7,00 zł (7,49 z VAT);
4) za 1m3 ścieków dowożonych spoza terenu Gminy Obrowo do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych – 10,00 + VAT ( 10,70 z VAT);
5) za 1m3 ścieków z podmiotów prowadzących działalność gospodarczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na 

terenie Gminy Obrowo w wysokości – 5,00 zł +VAT ( 5,35 z VAT);
6) za 1m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie Gminy Obrowo w wysokości 

– 8,00 zł + VAT (8,56 z VAT);

Informatycy na straży
Operatorzy informatyczni obs³ugi komisji obwodowych bêd¹ pracowaæ równie¿ w gminie Obrowo

Na podstawie uchwały Państwo-
wej Komisji Wyborczej z dnia 16 
marca 2009 r. w sprawie wa-
runków i sposobu wykorzysta-
nia techniki elektronicznej przy 
ustalaniu wyników głosowania i 
wyniku wyborów oraz trybu prze-
kazywania danych z protokołów 
za pośrednictwem sieci elektro-
nicznego przekazywania danych w 
wyborach posłów do Parlamentu 
Europejskiego, do funkcjonowania 
powołani zostali operatorzy infor-
matycznej obsługi komisji obwo-
dowych. 

Do zadań operatora należy udział 
w wyznaczonym terminie w te-
stach ogólnokrajowych obejmu-
jącym wprowadzenie testowych 

wyników głosowania w zakresie ob-
sługiwanych obwodów głosowania 
oraz przesłanie danych za pośred-
nictwem sieci publicznej lub prze-
kazanie danych do pełnomocnika 
rejonowej komisji wyborczej – w wy-
znaczonym terminie. Każdy opera-
tor musi potwierdzić odbioru loginu 
i hasła do pobrania licencji opera-
tora (na czas testów i obsługi wy-
borów). Przygotować stanowisko 
komputerowe w zakresie konfigu-
racji dostępu do sieci publicznej i 
instalacji oprogramowania, a także 
potwierdzić odbioru i wprowadzenie 
do oprogramowania aktualizacji (w 
przypadku konieczności), danych 
definiujących obwód, list i kan-
dydatów, podając bieżącą wersję 

oprogramowania oraz datę wygene-
rowania w systemie centralnym da-
nych definiujących, 

Do obowiązku operatora nale-
ży również ustalenie, najpóźniej w 
przeddzień głosowania, z przewod-
niczącym obwodowej komisji wy-
borczej miejsca i harmonogramu 
pracy, a także wprowadzenie da-
nych z projektu protokołu głoso-
wania w obwodzie przekazanego 
przez przewodniczącego lub zastęp-
cę obwodowej komisji wyborczej. 
W przypadku wystąpienia błędów, 
ostrzeżeń - wydrukowanie i przeka-
zanie przewodniczącemu obwodo-
wej komisji wyborczej zestawienia 
błędów i ostrzeżeń do wprowadzo-
nego protokołu. 

Do zadań operatora należy rów-
nież sygnalizowanie przewodniczą-
cemu obwodowej komisji wyborczej 
niezgodności liczby uprawnionych, 
błędnych danych o siedzibie ob-
wodowej komisji wyborczej lub go-
dzinach rozpoczęcia i zakończenia 
głosowania, oraz wydrukowanie i 
przekazanie do podpisania prze-
wodniczącemu obwodowej komisji 
wyborczej niezbędnej liczby egzem-
plarzy protokołu głosowania w ob-
wodzie.

Ostatnim obowiązkiem operato-
rów jest przesłanie do rejonowej 
komisji wyborczej – podpisanych li-
cencją przez przewodniczącego – 
danych z protokołu głosowania w 
obwodzie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY OBROWO
z dnia 22 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.- Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219 z późn. 
zm.), w związku z uchwałą Nr VI/34/2003 Rady Gminy w Obrowie z dnia 25 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia obwodów głosowania i 
uchwałą Nr XXII/140/2009 Rady Gminy w Obrowie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w podziale na stałe obwody głosowania, podaję do 
wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zosta-
nie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego:

Numer obwodu głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej 

1 Sołectwa: Dobrzejewice Zawały Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach 
tel. 678-67-76

2 Sołectwa: Kazimierzewo, Łążyn II, Łążynek, Zębowo Szkoła Podstawowa w Łążynie II
tel. 678-69-34

3 Sołectwa: Bartoszewo, Kawęczyn, Obrowo, Skrzypkowo, 
Zębówiec

Świetlica Wiejska w Obrowie
tel. 678-60-77
lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych

4 Sołectwa: Dzikowo, Osiek n/Wisłą, Sąsieczno, Silno, Smo-
gorzewiec, Stajenczynki

Szkoła Podstawowa w Osieku n/ Wisłą
tel.678-65-29

5 Sołectwa: Brzozówka, Szembekowo Szkoła Podstawowa w Brzozówce
tel. 678-67-79

6 Sołectwo: Głogowo Zespół Szkół w Dobrzejewicach
tel. 674-46-15 

Głosowanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2009 r. w godz. 800 – 2200. 
Wójt Andrzej Wieczyński
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Wykaz imprez kulturalnych planowanych 
do organizowania w 2009 roku

Lp. Nazwa zadania Organizator 
/lub współorg./

Termin imprezy

1. VII Gminny Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej

UG Obrowo
GOK Obrowo

03 czerwca 2009

2. Piknik Samorządowy UG Obrowo
GOK Obrowo

31maja 2009

3. Przegląd Kapel Ludowych UG Obrowo
GOK Obrowo

I połowa 
sierpnia 2009

4. Dożynki Gminne 2009 UG Obrowo
GOK Obrowo

06.09.2009

5. Andrzejki Stowarzyszenie Osób Niepeł-
nosprawnych „Podaj rękę”
UG Obrowo, GOPS

30.11.2009

6. Wigilia – dla osób samotnych, 
spotkania choinkowe

UG Obrowo
GOK Obrowo
PKPS. GOPS

III dekada 
grudnia 2009

Mały Olimpijczyk
Gminne zawody sportowe w SP w Dobrzejewicach

W środę 29 kwietnia 2009 ro-
ku po raz trzeci nauczyciele Szko-
ły Podstawowej w Dobrzejewicach 
zorganizowali gminne zawody spor-
towe „MAŁY OLIMPIJCZYK” dla 
uczniów klas I-III. Jak co roku obec-
ne były wszystkie szkoły z naszej 
gminy. 

Gościliśmy ponad 150 dzie-
ci wraz z opiekunami, co zapewni-
ło wspaniałą zabawę. Wszystkie 
drużyny dzielnie walczyły o puchar 
przechodni, który dwa lata z rzędu 
zdobił gablotę Szkoły Podstawowej 
w Dobrzejewicach. W tym roku za-

szczytne I miejsce zdobyła szkoła 
z Brzozówki. II miejsce, po zaciętej 
dogrywce, wywalczyła szkoła z Do-
brzejewic, a III miejsce przypadło 
szkole z Obrowa. 

Impreza nie odbyłaby się bez 
sponsora- Urzędu Gminy w Obro-
wie, któremu zależy na krzewieniu 
aktywnego wypoczynku wśród dzie-
ci. 

Mamy nadzieję, że poprzez wspa-
niałą zabawę zaszczepiliśmy zami-
łowanie do sportu. Zapraszamy za 
rok!!!

Agnieszka Kacprowicz

WÓJT GMINY
OBROWO

serdecznie zaprasza wszystkich
mieszkańców na 

„Majówkę Europejską „Majówkę Europejską „Majówkę Europe
w Gminie Obrowo”,

która odbędzie się w dniu

31 maja 2009 r. o godz. 13:00
na boisku szkolnym w Obrowie.

Program Majówki Europejskiej 
w Gminie Obrowo:

1. Msza Święta w intencji rodzin godz. 13 00 
– boisko szkolne w Obrowie

2. Występy dzieci i młodzieży, Orkiestry Dętej, 
a także Zespołu „Kawęczynianki” 

i Kapeli Ludowej im. „Kamińskich”
3. Ogłoszenie wyników konkursu:

- plastycznego
- wiedzy o Unii Europejskiej

3. Atrakcje dla dzieci
4. Imprezy towarzyszące
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W Dolinie Dolnej Wisły
Gimnazjaliœci z Obrowa wziêli udzia³ w miêdzyszkolnym projekcie ekologicznym
„W zgodzie z przyrodą”, pod ta-

kim hasłem ruszyła druga edy-
cja projektu ekologicznego, pt. II 
Sejmik Samorządowy, realizowa-
na w ramach Bydgoskiego Gran-
tu Oświatowego w roku szkolnym 
2008/2009. Na zaproszenie orga-
nizatorów, nauczycielek Zespołu 
Szkół Chemicznych im. Ignace-
go Łukasiewicza w Bydgoszczy, 
uczniowie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Obrowie, również biorą 
udział w tym przedsięwzięciu. Do 
tej pory w ramach projektu uda-
ło się zorganizować seminarium 
ekologiczne dla młodzieży i na-
uczycieli „Ochrona przyrody jako 
sposób zachowania bioróżnorod-
ności i naturalnych ekosystemów” 
oraz warsztaty ekologiczne, które 
odbyły się 6 maja.

Warsztaty rozpoczęły się o godzi-
nie 800 w auli ZSCh w Bydgoszczy. 
Po spotkaniu eko – zespołów, re-
prezentujących poszczególne szko-
ły, z dyrekcją ZSCh, organizatorami 
oraz przedstawicielem parku krajo-
brazowego, uczniowie wraz z opie-
kunami udali się na wycieczkę po 
Zespole Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskiego. 
Naszą szkołę reprezentował czte-

roosobowy eko –zespół w składzie: 
Beata Mazur, Karolina Wrześniew-
ska, Kamil Kowalski i Karol Wojty-
lewski – uczniowie klasy I C.

Trasa wycieczki obejmowała część 
Doliny Dolnej Wisły znajdującej się 
w granicach Zespołu Parków Krajo-
brazowych i jednocześnie obszaru 
europejskiej sieci ochrony przyro-
dy NATURA 2000. W czasie trwania 
wycieczki uczniowie zapoznali się z 
walorami przyrodniczymi, historycz-
nymi i kulturowymi tego obszaru. 

Na trasie wyprawy znalazły się ta-
kie obiekty, miejsca i punkty, jak: 
Ostromecko – zespół parkowo – 
pałacowy, Starogród – punkt wi-
dokowy na dolinę Wisły, Świecie 
– wejście na najwyższą krzywą wie-
żę w Polsce, Gruczno – przykład 
lokalnej inicjatywy społecznej na 
rzecz środowiska i miejsce odpo-
czynku uczestników wycieczki oraz 
Topolno – wczesnośredniowieczne 
grodzisko.

Zakres tematyczny wycieczki obej-
mował następujące zagadnienia: 
parki krajobrazowe – cele i zadania, 
formy ochrony przyrody na terenie 
Zespołu Parków Krajobrazowych 
Chełmińskiego i Nadwiślańskie-
go, NATURA 2000, czynna ochrona 

przyrody, zabytki Świecia i okolic, 
lokalne inicjatywy społeczne, grody 
warowne nad Wisłą, krajobraz i za-
gospodarowanie Doliny Dolnej Wi-
sły, dziedzictwo kulturowe Doliny 
Dolnej Wisły.

Podczas wycieczki uczniowie foto-
grafowali wszystkie miejsca i obiek-
ty oraz przysłuchiwali się ciekawym 
opowieścią przedstawiciela Zespo-

łu Parków Krajobrazowych, Roberta 
Gania. 5 czerwca ponownie wszyst-
kie eko – zespoły spotkają się i 
zaprezentują swoje prace konkur-
sowe przedstawiające walory kra-
jobrazowe unikalnych form przyrody 
występujących na terenie ZPKChiN 
zgodzie z powiedzeniem: „Cudze 
chwalicie…”.

Przemysław Piotrowski

Ekologiczna młodzież
Laury konkursowe dla uczniów Gimnazjum w Obrowie

29 kwietnia w Zespole Szkół Che-
micznych im. Ignacego Łukasze-
wicza w Bydgoszczy odbyło się 
rozstrzygnięcie VII edycji konkursu 
ekologicznego „Technika w służ-
bie ochrony środowiska”. Hasło te-
gorocznej edycji brzmiało: „Czyste 
środowisko wyzwaniem młodego 
pokolenia”. Organizatorami kon-
kursu był ZSC w Bydgoszczy oraz 
Wydział Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 

w Bydgoszczy.
W konkursie startowali gimna-

zjaliści z województwa kujawsko 
– pomorskiego, wśród których nie 
zabrakło młodzieży z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Obrowie.

Nasza młodzież wystartowała 
w dwóch kategoriach: prezenta-
cja multimedialna i plakat, których 
opiekunami byli p. Krzysztof Ma-
jewski i p. Przemysław Piotrowski. 
Jury nagrodziło wszystkich uczestni-

ków konkursu, a z naszego gimna-
zjum byli to: Karolina Wojtylewski, 
Beata Mazur, Sebastian Rutkow-
ski, Karol Wojtylewski (uczniowie 
klasy I C), Joanna Burek (klasa II 
B), Monika Balewska, Sylwia Cie-
chacka, Ewelina Grodzińska, Łu-
kasz Słupczewski (uczniowie klasy 
II A),  Marta Wojciechowska, Mar-
ta Jurkiewicz, Mirosława Dobrzyń-
ska, Sylwia Rumińska (uczennice 
klasy III A), Marta Kiełpińska, Li-

dia Lisińska, Sandra Rudowska, 
Anna Mazur oraz Marek Urbański 
(uczniowie klasy III C).

Status laureatów konkursu spo-
śród gimnazjalistów z Obrowa uzy-
skali: Joanna Burek, która zajęła II 
m-ce w kategorii plakat oraz Beata 
Mazur, Anna Mazur i Marek Urbań-
ski, którzy otrzymali wyróżnienia w 
kategorii prezentacja multimedial-
na.

Dyplomy, wyróżnienia oraz atrak-
cyjne nagrody multimedialne laure-
atom konkursu wręczyli p. dyrektor 
ZSC w Bydgoszczy Zbigniew Smu-
tek oraz przedstawicielka WGKiOŚ 
UM w Bydgoszczy, p. Aleksandra 
Kowalska.

Konkurs ekologiczny to nie pierw-
sza tego rodzaju akcja organizowa-
na przez Zespół Szkół Chemicznych 
w Bydgoszczy, w której młodzież na-
szego gimnazjum wzięła udział. W 
marcu br. Joanna Burek została lau-
reatką konkursu „Śladami Łukasie-
wicza”. Osobiście liczę na dalszą 
owocną współpracę miedzy naszy-
mi szkołami. Wszystkim uczestni-
kom konkursu serdecznie gratuluję 
i dziękuję za udział oraz zapraszam 
do dalszej współpracy!

Przemysław Piotrowski
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Mieszkańcy spokojnego domu
Dobrze jest oprzeæ siê o drugiego cz³owieka, bo nikt nie dŸwiga ¿ycia sam – oto motto Domu Pomocy 
Spo³ecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewiach

W naszym Domu mieszkają 62 
osoby w podeszłym wieku, które 
zawsze mogą liczyć na wsparcie 
współmieszkańców oraz pomoc wy-
soko wykwalifikowanego personelu 
medycznego, opiekuńczego oraz te-
rapeutyczno-rehabilitacyjnego.

Dni spędzone w Domu, niby do 
siebie podobne, a jednak codzien-
nie „inne”. Kiedy wiosenne słoń-
ce zagląda w okna, Dom budzi się 
do życia. Sprawni Mieszkańcy przy-
gotowują się do śniadania, które 
jedzą w stołówce. Mniej sprawni 
spożywają posiłek w swoich poko-
jach przy pomocy opiekunów. W 
tym czasie personel medyczny po-
daje leki, mierzy ciśnienie i poziom 
cukru osobom tego wymagającym. 
Po śniadaniu Mieszkańcy spoty-
kają się z fizjoterapeutą na poran-
nej gimnastyce usprawniającej. Po 
ćwiczeniach, pod okiem instrukto-
ra terapii zajęciowej, uczestniczą w 
rozmaitych zajęciach terapeutycz-
nych, zgodnie z ich zainteresowa-
niami i możliwościami zdrowotnymi. 
Mają do wyboru między innymi ma-
lowanie, tkanie, dzierganie, szy-
dełkowanie, wyklejanie, szycie, 
wykonywanie prac z papieru. Czas 
spędzony w pracowni terapeutycz-
nej przy kawie i herbacie, w gronie 
przyjaciół, mija szybko i przyjemnie, 
podobnie jak czas spędzony na za-
jęciach rehabilitacyjno-usprawniają-
cych.

Od dłuższego czasu sporym po-
wodzeniem cieszy się nasza „ka-
wiarenka”, w której jest możliwość 

obejrzenia filmów na dvd o intere-
sującej Mieszkańców tematyce.

Kuchenki terapeutyczne dają moż-
liwości paniom pochwalenia się 
przed współmieszkańcami umie-
jętnościami kulinarnymi. W ramach 
tych zajęć przygotowują słodkie de-
sery, które spożywają wspólnie na 
spotkaniach społeczności terapeu-
tycznej w miłej atmosferze. Podczas 
tych spotkań omawiane są sprawy 
codzienne i zgłaszane dyrektorowi 
Domu propozycje zagospodarowa-
nia czasu wolnego w najbliższym 
sezonie.

Mieszkańcy mają do swojej dys-
pozycji duży zbiór książek dru-
kowanych, jak również książek 
mówionych dla niedowidzących (na 
kasetach i płytach) o różnej tematy-
ce, dostępnych w bibliotece z czy-
telnią.

W ramach wzbogacenia oferty kul-
turalno-oświatowej Dom nasz za-
prasza wielu artystów, ludzi sztuki 
i kultury, którzy wypełniają i umila-
ją czas Mieszkańcom. W lutym od-
wiedził Dom -Klub Seniora „Dolina 
Drwęcy” z Lubicza Górnego, które-
go repertuar ożywił wspomnienia z 
lat młodości naszych Seniorów.

Gościł u nas także „Teatr Wiczy” 
z przedstawieniem „Połamane Pa-
znokcie”. Sztuka podobała się bar-
dzo Mieszkańcom i zaproszonym 
osobom niepełnosprawnym z gmi-
ny Obrowo, z którymi spotykamy 
się często na imprezach sporto-
wo integracyjnych. Spektakl dostar-
czył wielu wzruszeń, pozwolił uciec 

od codzienności i zapomnieć, cho-
ciaż na chwilę, o kłopotach zdro-
wotnych. 

Mieszkańcy mają także zabezpie-
czone potrzeby duchowe. Spotyka-
ją się na codziennych modlitwach 
w kaplicy DPS-u, w której odbywają 
się również niedzielne spotkania 

z kapelanem Domu - ks. kanoni-
kiem Andrzejem Pogorzelski, czy 
też z ks. kanonikiem Kazimierzem 
Kwiatkowski. 

Seniorzy chętnie też uczestniczą 
w organizowanych przez Dom, przy 
wsparciu Wójta Gminy Obrowo, piel-
grzymkach do sanktuariów, a szcze-

gólnie do Sanktuarium Maryjnego w 
Oborach. Bogaci w pozytywną ener-
gię Mieszkańcy wracają z pielgrzy-
mek do swojej Wspólnoty, gdzie 
dzień chyli się ku zachodowi… a 
Dom opuszczają goście, krewni, bli-
scy, znajomi i przyjaciele. Nastaje 
czas snu. W całym Domu panuje 
wtedy błoga cisza. Kolejna kartka 
z kalendarza opada… Nad spo-
kojnym snem i bezpieczeństwem 
wszystkich Mieszkańców, niczym 
rodzina, czuwa personel Domu.

Dyrektor DPS „Domu 
Kombatanta” w Dobrzejewicach

Maria Wolska

W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach Mieszkańcy 
znajdują mnóstwo interesujących zajęć i warsztatów

Korzystają głównie kobiety
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Obrowie realizuje projekt  pt. Bezrobocie – to nie dla nas”

„Bezrobocie – to nie dla nas” jest 
projektem aktywizacji zawodowej 
i społecznej w gminie Obrowo, re-
alizowany w ramach programów 
systemowych ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki, Priorytet VII, 
Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji. Insty-
tucją Pośredniczącą jest Urząd 
Marszałkowski Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego w Toruniu, 
natomiast Instytucją Wdrażającą 
Regionalny Ośrodek Polityki Spo-
łecznej w Toruniu.

Działania Projektu zaplanowa-
no od miesiąca marca do grudnia 
2009r. Już w marcu br. zorganizo-
wano spotkanie i rekrutację uczest-
ników w wyniku którego do wzięcia 
udziału w projekcie zgłosiło się 18 
osób spełniających kryteria, tj. dłu-
gotrwale bezrobotnych, nieaktyw-
nych zawodowo i korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej. 
Do udziału w projekcie zakwalifiko-
wały się same kobiety, które będą 
aktywnie uczestniczyć w zaplanowa-
nych dla nich ścieżkach aktywizacji 
zawodowej i społecznej. W ramach 
szkoleń trwających w okresie od 
marca do października 18 kobiet 
zostanie skierowanych do Centrum 

Integracji Społecznej CISTOR w To-
runiu w 2 grupach zawodowych. 
Pierwsza grupa (4 osoby) – opiekun 
osoby starszej i niepełnosprawnej – 
rozpoczęła zajęcia 20 kwietnia do 
30 czerwca. Druga grupa (14 osób) 
– gastronomiczna rozpocznie zaję-
cia w okresie od 1 sierpnia do 30 
października 2009 r. W ramach re-
integracji społecznej odbywają się 
warsztaty motywacyjne z psycholo-
giem, treningi gospodarowania wła-
snym budżetem, warsztaty wizażu i 
autoprezentacji, zajęcia z doradcą 
zawodowym i zajęcia teoretyczne 
z praktyką. Na zakończenie projek-
tu odbędzie się seminarium podsu-
mowujące projekt.

Dzięki realizacji projektu uczest-
niczki podniosą swoje kwalifikacje 
zawodowe, które pozwolą im na 
efektywne poszukiwanie zatrudnie-
nia i umożliwią sprawne poruszanie 
się na rynku pracy. Poza tym udział 
w projekcie ma spowodować wzrost 
samooceny i wiary we własne siły 
oraz możliwości. Rezultat projektu 
zakłada powrót na rynek pracy a w 
konsekwencji reintegrację społecz-
ną kobiet objętych działaniami pro-
jektowymi.

Gmina Obrowo otrzymała 
142.145,00 zł alokacji, w tym 142.145,00 zł alokacji, w tym 142.145,00 zł
udział własny  14.925,23 zł.

Dnia 8 kwietnia 2009 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie realiza-
cji projektu PO KL, który został po-
zytywnie zweryfikowany i aktualnie 
oczekujemy na podpisanie umowy.

Jolanta Hajdas
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Bezcenne zdrowie naszych pań

W dniach 22-23 kwietnia br. przed budynkiem Urzędu Gminy w  Obro-
wie zatrzymał się mammobus, dzięki któremu kobiety w wieku od 50 do 
69 roku życia mogły na miejscu i bezpłatnie zbadać piersi. W profilak-
tycznych badaniach wzięło udział ponad 200 kobiet z terenu całej gminy 
Obrowo, co według personelu medycznego jest sukcesem wartym powtó-
rzenia, bo zdrowie jest bezcenny i warto o nie dbać. 

Kamil Kowalski w roli Mikołaja

Kamil w roli Mikołaja
Zajêcia teatralne dla uczniów z Zespo³u Szkó³ w 
Obrowie to niezwyk³a pasja

Uczniowie Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie chcą się rozwi-
jać, kształtować charakter i dlatego 
naśladują swego Patrona z czasów 
szkolnych. Jedną z ich wielkich pa-
sji jest praca w szkolnym teatrze 
„Lolek”. Uczęszczanie na zajęcia 
teatralne to oprócz zabawy rów-
nież doskonała okazja do zaprezen-
towania swoich zdolności. Młodzi 
aktorzy występują nie tylko na uro-
czystościach szkolnych, ale chęt-
nie biorą udział w prezentacjach 
pozaszkolnych. 

W tym roku w Teatrze „ Baj Po-
morski” w Toruniu odbył się już VI 
Konkurs Interpretacji Teatralnej dla 
Dzieci i Młodzieży. Wśród uczniów 
z województwa kujawsko-pomor-
skiego występował również uczeń 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Obrowie  Kamil Kowalski z kl. I c 
gimnazjum.

Kamil zaprezentował się w roli Mi-
kołaja w jednej z opowieści, których 
autorem jest J. Sempe, R. Gościn-
ny i zajął II miejsce. Gratulujemy i 
życzymy dalszych sukcesów.

Obrowo zaprasza!
Gmina Obrowo zabiega o turystów odwiedzaj¹cych 
województwo kujawsko-pomorskie

Gmina Obrowo wzięła udział w in-
auguracji sezonu turystycznego wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego. 
Podczas uroczystości rozpoczynają-
cej oficjalnie sezon turystyczny, któ-
ra odbyła się 26 kwietnia na Rynku 
Nowomiejskim, naszą gminę repre-
zentowało Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Wsi Skrzypkowo na czele z 
Henryką i Kazimierzem Sajnóg. 

Na uczestników imprezy czeka-
ło mnóstwo atrakcji miedzy innymi: 
konkursy z nagrodami, stoiska z lo-
kalnymi wyrobami, degustacje regio-
nalnych potraw, występy muzyczne 

na scenie i prezentacje ofert tury-
stycznych. Nie tylko Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo 
reprezentowało gminę Obrowo pod-
czas inauguracji sezonu turystycz-
nego naszego województwa. Przed 
publicznością wystąpili też młodzi 
muzycy z Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Dobrzejewic pod dyrekcją 
Pani Anny Siedleckiej. Nie zabra-
kło więc artystycznych uniesień i 
pięknych występów na scenie, któ-
re były miłym akcentem imprezy 
otwierającej sezon turystyczny na-
szego województwa.

Najlepsi farmerzy Polski
Barbara i Marek GrêŸlikowscy z Dobrzejewic 
zdobyli I nagrodê w presti¿owym, ogólnopolskim 
konkursie Farmer Roku

Tego w gminie Obrowo niewielu się spodziewało. Barbara i Marek 
Gręźlikowscy z Dobrzejewic uznani zostali za najlepszych farmerów 
spośród wszystkich producentów rolnych pracujących na gospo-
darstwach nie przekraczających 50 hektarów powierzchni. W skład 
kapituły wchodzili m.in. minister rolnictwa, rektor Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Przyrodniczego w Warszawie oraz prezes Agencji Nierucho-
mości Rolnych.

Uroczystość w Centrum Kongersowo-Wystawienniczym w hotelu Gro-
mada odbyła się 20 marca. Organizatorem tego ogólnopolskiego kon-
kursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”. W tym 
roku do konkursu zgłoszono 310 gospodarstw, z czego 110 zakwalifi-
kowano do półfinału, a 46 do finału. Z województwa kujawsko-pomor-
skiego wytypowano 20 kandydackich gospodarstw, z czego 19 zgłosił 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. 

Najlepszym Farmerom Rzeczpospolitej serdecznie gratulujemy!
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Grają i działają z pasją
Klub „Têcza” z Osieka nad Wis³¹ dzia³a ju¿ od 5 lat

Klub PUKS „Tęcza” zaczął dzia-
łalność w 2003 roku. Do dnia dzi-
siejszego „Tęcza” jest klubem 
szkolącym dziewczęta i chłop-
ców. Już na jesieni 2003 roku za-
czął występować w II lidze piłki 
nożnej kobiet (grupa zachodniopo-
morska).

Sezon 2003/2004 a także 2004/
2005 nie były udane dla klubu, je-
śli chodzi o rozgrywki ligowe, gdyż 
piłkarki zajmowały ostatnie miejsca 
w II lidze (trzeba jednak przyznać, 
że grały z zawodniczkami o kilka lat 
starszymi). Zebrane doświadczenia 
pomogły natomiast juniorkom w od-
niesieniu wielu sukcesów na arenie 
wojewódzkiej, makroregionalnej a 
także ogólnopolskiej.

Rok 2006 dziewczęta rozpoczę-
ły od wygrania I halowego turnie-
ju „Tęcza Cup”, który odbył się w 
Osieku n/Wisłą. Wiosną 2006 ro-
ku zajęły 2 miejsce w wojewódzkiej 
lidze juniorek. W lipcu 2006 roku 
po raz drugi z rzędu wygrały Między-
narodowy Turniej Piłki nożnej im. 
Konrada Kamińskiego. Dziewczę-
ta zajęły również 2 miejsce w fina-
le wojewódzkim turnieju „Piłkarska 
Kadra Czeka”. W sierpniu 2006 ro-
ku dzięki uporowi trenerów kilku 
klubów z byłego województwa to-
ruńskiego powstała kujawsko-po-
morska grupa II ligi piłki nożnej.

Klub „Tęcza” posiadając kilku-
letnie doświadczenie i dysponując 
dość mocnym składem z radością 
powitał powstanie grupy kujawsko-
-pomorskiej, gdyż znacznie obniżyło 
to koszty wyjazdów m.in. do Szcze-
cina. Dziewczęta po rocznej prze-
rwie znów mogły sprawdzić się w 
rywalizacji z zespołami II ligi.

Jesienią 2006 roku rozpoczę-
ły się rozgrywki II ligi piłki nożnej 
kobiet. Do rozgrywek przystąpiło 
7 zespołów: „Tęcza” Osiek n/Wi-
słą, „Checz” Gdynia, „Włocławia” 
Włocławek, „Tornado” Jabłonowo, 
„Bałagany” Łubianka, „Pomowiec” 
Kijewo Królewskie, „Chełminianka” 
Chełmno.

przez zawodniczkę klubu Sylwie Za-
lewską kursu instruktora piłki noż-
nej. Sylwia Zalewska jest jedyną 
kobietą instruktorem piłki nożnej 
w województwie kujawsko-pomor-
skim.

Klub przez ostatnie lata współ-
pracował z Kujawsko–Pomorskim 
Związkiem Piłki Nożnej a także Wo-
jewódzkim Zrzeszeniem LZS.

W ciągu 4 lat działalności przewi-
nęło się przez klub około 100 za-
wodniczek. Klub zdobył około 50 
pucharów na różnych zawodach wo-
jewódzkich i ogólnopolskich. 8 za-
wodniczek klubu a także trener 
Sławomir Słowik zostało uhono-
rowanych nagrodami Starosty to-
ruńskiego za działalność w 2006 
roku.

W latach 2007 i 2008 klub skupił 
się na rozgrywkach II ligi piłki noż-

Zapraszamy do „Krainy Uśmiechu”!
Już jest! Długo wyczekiwany plac zabaw dla najmłodszych wreszcie 

pojawił się na boisku przy Szkole Podstawowej w Łążynie II. Wszyscy 
uczniowie czekali na to wydarzenie. Im cieplej robiło się za oknem, 
tym bardziej niecierpliwe stawały się dzieci – tak chętne do zabaw na 
świeżym powietrzu.

Z inicjatywy dyrektor szkoły Hanny Affelt, a także dzięki pomocy i za-
angażowaniu rodziców oraz sponsorów, udało się spełnić marzenia naj-
młodszych. „Kraina Uśmiechu” pojawiła się przed szkołą w ostatnich 
dniach kwietnia. Zjeżdżalnie, kolorowe huśtawki, karuzela, ściana do 
wspinaczki, drabinki – już pierwszego dnia przeżywały prawdziwe oblę-
żenie. Szaleństwom nie było końca! Trudno opisać radość i ekscytację 
dzieci. Zadowolone buzie pociech to najlepsza zapłata za trud włożony w 
powodzenie tego wielkiego przedsięwzięcia. Nazwa placu zabaw okazała 
się więc strzałem w dziesiątkę. 

Nie pozostaje nic innego, jak tylko zaprosić wszystkie dzieci do wspól-
nej zabawy. Podczas harców pamiętajmy jednak o zasadach bezpieczeń-
stwa. Szanujmy „Krainę Uśmiechu”, by mogła nam służyć jak najdłużej.

Agnieszka Kilińska (nauczycielka SP w Łążynie II)

Zespół „Tęczy” po rundzie wiosen-
nej zajmował 2 miejsce. Również 
na 2 miejscu zakończył rozgrywki w 
całym sezonie 2006/2007 odno-
sząc 9 zwycięstw, 1 remis i pono-
sząc 2 porażki. 

Jednocześnie klub zaczął prowa-
dzić treningi młodziczek (dziew-
częta ze szkół podstawowych), 
które odbywały się dzięki życzliwo-
ści dyrektor K.Wachowskiej, w ha-
li sportowej w Osieku. Na zajęciach 
ćwiczyło przez ostatni rok około 20 
dziewcząt z Osieka i Obrowa. Tre-
ningi dziewcząt z SP Osiek przeło-
żyły się na sukcesy szkolne tych 
uczennic.  Wygrały rozgrywki gminy 
Obrowo zarówno na sali jak i na bo-
isku. Zdobyły również mistrzostwo 
powiatu toruńskiego.

Ważnym wydarzeniem dla klubu 
w mijającym roku było ukończenie 

nej i organizacji turniejów dla mło-
dzieży. Od 2008 roku klub szkoli 
również chłopców.

Klub chciałby podziękować za 
dotychczasową pomoc Urzędowi 
Gminy Obrowo w szczególności p. 
Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskie-
mu i  pani sołtys z Osieka n/Wisłą 
-Janinie Byblewskiej. Klub dzięku-
je również pani dyrektor Katarzynie 
Wachowskiej za przychylność w or-
ganizowaniu treningów i pomoc w 
organizacji turniejów halowych (4 z 
takich turniejów odbyły się w 2007 
roku i w 2008 roku).

Klub liczy na dalsza pomoc władz 
Gminy Obrowo, bez której to pomo-
cy istnienie klubu byłoby niemożli-
we.

Członek Zarządu Klubu
Sławomir Słowik
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