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Coraz więcej, coraz lepiej
Gmina skutecznie zabiega o nowe œrodki unijne na inwestycje. 

Gmina Obrowo pozyskuje środki z 
zewnątrz, w tym ubiega się o środ-
ki unijne. Ważnym wydarzeniem 
ostatnich tygodni było podpisanie 
umowy 10 lutego br. na Zamku w 
Golubiu - Dobrzyniu przez wójta An-
drzeja Wieczyńskiego i skarbnika 
gminy Barbarę Chmielewską. 

Gmina pozyskała dofinansowanie 
na realizację zadania pn. „Budowa 
sieci wodociągowej w miejscowo-
ściach Szembekowo-Łążynek-Do-

brzejewice i kontynuacja kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Obrowo 
tj. Obrowo-Północ, Obrowo-Wschód” 
w ramach działania „Podstawo-
we usługi dla gospodarki i ludno-
ści wiejskiej” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007-2013”. 

Koszt całkowity projektu oszaco-
wano na kwotę 1,9 mln zł, a dofi-
nansowanie ze środków unijnych 
wyniesie ponad 767 tys. zł. 

W trakcie rozpatrywania jest tak-
że wniosek na dofinansowanie bu-
dowy kompleksu boisk sportowych 
w Obrowie, w ramach działania 
„Odnowa i rozwój wsi” wdrażanych 
przez Lokalne Strategie Rozwoju. 
W ramach projektu planuje się wy-
budowanie boiska do piłki nożnej i 
siatkowej wraz z ogrodzeniem i pił-
kochwytami. 

Koszt I etapu oszacowano na 500 
tys. zł, a wnioskowana kwota dofi-

nansowania została określona na 
kwotę 300 tys. zł.

Jak podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński – „gmina Obrowo jest sa-
morządem, który stopniowo, ale 
sukcesywnie realizuje zadania, któ-
re nie tylko zaspokajają potrzeby 
społeczności lokalnej, ale w znacz-
ny sposób wpływają na rozwój Na-
szej Małej Ojczyzny”.

MS

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy
mieszkańcom Gminy

życzą
wójt Andrzej Wieczyński, przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Michalski, Rada Gminy Obrowo
oraz pracownicy



2 KURIER OBROWA

Kolejne nitki 
i przyłącza
Koñcz¹ siê roboty budowlane dotycz¹ce budowy 
sieci kanalizacyjnej w miejscowoœciach  G³ogowo 
– Brzozówka.

Gmina Obrowo kontynuuje, roz-
poczętą jesienią 2008 roku, in-
westycję dotyczącą budowy sieci 
kanalizacyjnej wraz z przyłączami i 
przepompowniami ścieków w miej-
scowościach Głogowo i Brzozówka. 
Obecnie oddano do użytku miesz-
kańców 9,3 km sieci obejmującej 
ul.: Kruczą, Łabędzią, Porzeczko-
wą, Jaskółczą, Bażantową, Stru-
mykową, Żołędziową, Jagodową, 
część Borówkowej, część Jeżyno-
wej, część Jałowcowej ponadto ul. 
Grzybową, Wrzosową, Poziomkową, 

Bobrową, Borsukową i Żbikową. Ak-
tualnie wznowione zostały, także 
prace końcowe dotyczące podłącze-
nia kolejnych nitek sieci kanaliza-
cyjnej w ilości 3,8 km trwają na ul. 
Jodłowej, Wilczej, Sarniej, Rysiej, 
Lisiej, Borówkowej, Jeżynowej, Ma-
linowej, Jałowcowej i Leśnej. Okres 
zimy, nie sprzyjał wcześniejszym 
pracom w terenie.

Koszty poniesione w 2009 roku 
wyniosły ponad 1,7 mln zł, a całko-
wity koszt zadania stanowić będzie 
niebagatelną kwotę 6 mln zł.

Sportowa Brzozówka
Nowa hala sportowa w gminie Obrowo - otwarta

W połowie lutego 2010 roku od-
dano do użytku nowocześnie wypo-
sażoną halę sportową przy Zespole 
Szkół w Brzozówce. 

Jest to kolejny obiekt sportowy w 
gminie Obrowo, oddany na przeło-
mie kilku lat. Codziennie w godzi-
nach 7.45-16.00 korzystają z niego 

uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Brzozówce. W późniejszych godzi-
nach sala udostępniana jest miesz-
kańcom gminy uprawiających sport 
i dbających o kondycję fizyczną. 
Obiekt ten będzie też służył orga-
nizowaniu gminnego współzawod-
nictwa sportowego dla młodzieży 

szkolnej i dorosłych. 6 marca od-
były się tu pierwsze gminne zawo-
dy sportowe szkół podstawowych 
w mini koszykówce dziewcząt, a 13 
marca – mini koszykówka chłop-
ców. Dorośli swe występy w Brzo-
zówce zainaugurowali 21 marca 
rozgrywając IV Turniej Gminy Obro-

wo w Piłce Siatkowej.
Na wyposażeniu hali znajdują się: 

pełnowymiarowe boiska główne do 
piłki siatkowej i koszykówki oraz bo-
isko do piłki ręcznej, tenisa ziem-
nego i oddzielane kotarą po dwa 
boiska treningowe do koszykówki i 
siatkówki. Regulacja tablic ze szkła 
akrylowego w zakresie wysokości 
obręczy 2,60-3,05, umożliwia prze-
prowadzanie zawodów mini-koszy-
kówki i koszykówki dorosłych.

Rozbudowa szkoły w Brzozów-
ce współfinansowana przez samo-
rząd województwa i władze gminy 
Obrowo, to nie tylko hala sporto-
wa z widownią i zapleczem sani-
tarno-socjalnym, ale również część 
dydaktyczna z czterema izbami lek-
cyjnymi, świetlicą, pokojem nauczy-
cielskim, gabinetem pedagoga, 
gabinetem dyrektora, sekretaria-
tem oraz nowa kotłownia, szatnia 
i sanitariaty. Całkowity koszt inwe-
stycji wyniósł ponad 5 mln zł. 

Dariusz Machajewski 
nauczyciel wychowania fizycznego 

w Szkole Podstawowej 
w Brzozówce
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Nowy kierownik 
Posterunku Policji w Obrowie

Nowo mianowany kierownik Posterunku Policji w Obrowie asp. szt. 
Grzegorz Łączkowski służy w Policji od 1984 roku.

Do 1989 roku pracował w pionach prewencji oraz jako dzielnicowy. W 
latach 2003-2006 był kierownikiem Posterunku Policji w Łysomicach, a 
od 2006 r. pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Aleksandrowie 
Kujawskim na stanowisku specjalisty ds. prewencji. 

Od 01.02.2010r. Grzegorz Łączkowski, po uzyskaniu najlepszych wy-
ników w postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko kierownika poste-
runku policji w Obrowie, pełni obowiązki kierownika tego posterunku. 

Gmina Obrowo - Piękna Nieznajoma
Spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyñskiej w Skrzypkowie

Zebranie Stowarzyszenia Gmin 
Ziemi Dobrzyńskiej z siedzibą w 
Dobrzyniu nad Wisłą, odbyło się 
3 lutego w Skrzypkowie. W skład 
stowarzyszonych gmin wchodzą 
obecnie: Chrostkowo, Skępe, Tłu-
chowo, Dobrzyń nad Wisłą, Wiel-
gie, Bobrowiniki, Lipno, Lipno, 
Kikół, Czernikowo i Obrowo. 

Tradycją Stowarzyszenia są spo-
tkania sprawozdawcze, które 
corocznie odbywają się w innej gmi-
nie. Tegorocznym gospodarzem by-
ła Gmina Obrowo, reprezentowana 
przez wójta Andrzeja Wieczyńskiego, 
który jednocześnie zaprezentował 
inwestycje i sytuację gospodarczo-
-społeczną gminy. 

W trakcie spotkania zatwierdzono 
także program Zgromadzenia Spra-
wozdawczego, wraz z omówieniem 

sprawozdań merytorycznych Rady i 
Zarządu. 

Po przedstawieniu sprawozdań 
komisji Rewizyjnej i przedstawie-
niu protokołu Komisji Mandatowej 
udzielono absolutorium Radzie i Za-
rządowi za 2009 rok. Prezes Sto-
warzyszenia, Ryszard Bartoszewski 
podsumował jednocześnie najważ-
niejsze wydarzenia 2009 roku z 
uwzględnieniem wydanych publika-
cji tj. ilustrowanego album o Ziemi 
Dobrzyńskiej pt. „Ziemia Dobrzyń-
ska – Piękna nieznajoma”, nowy ka-
lendarzyk na 2010 rok pt. „Fryderyk 
Chopin na Ziemi Dobrzyńskiej”. 

Po podsumowaniu spotkania spra-
wozdawczego wszystkich przed-
stawicieli zaproszono na obiad i 
przedstawienie teatralne zaprezen-
towane przez Teatr Julii Prochero-
wej w Skrzypkowie.

Wójt Andrzej Wieczyński podczas zebrania Stowarzyszenia 
Gmin Ziemi Dobrzyńskiej zaprezentował sytuację społeczno-
-gospodarczą gminy

Stawki podatkowe obowiązujące w 2010r. 
w Gminie Obrowo

Stawki podatku od nieruchomości w roku 2010 wynoszą:
1. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez 

względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,65 
zł od 1m2 powierzchni,

2. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elek-
trowni wodnych – 3,74 zł od 1 ha powierzchni,

3. od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statu-
sowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 
– 0,13 zł od 1 m2  powierzchni,

4. od budynków mieszkalnych (lub ich części) – 0,56 zł od 1 m2 powierzch-
ni użytkowej,

5. od budynków (lub ich części) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na jej pro-
wadzenie – 16,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

6. od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 8,86 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej,

7. od budynków (lub ich części) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 3,75 zł od 1 m2 po-
wierzchni użytkowej,

8. od pozostałych budynków (lub ich części), w tym zajętych na prowadzenie 
nie odpłatnej statusowej działalności pożytku publicznego – 3,60 zł od 1 m2 
powierzchni użytkowej,  

9. od budowli – 2% ich wartości.
/Uchwała Rady Gminy w Obrowie 16.11.2007 r., Nr X/64/2007 w sprawie 

podatku od nieruchomości/.

W 2010 roku podatek rolny wynosi:
- 85,25 zł (od 1 ha przeliczeniowego gruntów),
- 170,50 zł (od 1 ha gruntów).
Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
1. dla gruntów gospodarstw rolnych -  liczba hektarów przeliczeniowych usta-

lana na podstawie powierzchni, rodzaju i klas użytków rolnych wynikających z 
ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego, 

2. dla pozostałych gruntów- liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów 
i budynków.

Ustala się cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta 
w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych. 

Podatek rolny za rok podatkowy wynosi:
- od 1 ha przeliczeniowego gruntów, o których mowa w pkt 1 – równowar-

tość pieniężna 2,5 q żyta,
- od 1 ha gruntów, o których mowa w pkt 2 – równowartość pieniężną 5 

q żyta.
Obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały ro-

ku poprzedzającego rok podatkowy, tj. 2009 r. Cena ta wynosi 34,10 zł za 
q żyta.

/Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 969 za zm., MP z 2009r, nr 68, poz. 886/.

Mirosława Skowrońska
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Ośrodki łączą siły
Ruszy³a realizacja umowy partnerskiej „Nad Drwêc¹”

Po podpisaniu umowy partnerskiej 
pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Po-
mocy Społecznej w Obrowie z lide-
rem projektu, GOPS w Lubiczu, na 
rzecz realizacji Klubu Integracji Spo-
łecznej „Nad Drwęcą”, obie strony 
przystąpiły do realizacji porozumie-
nia. Zawarte zostało ono w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki współfinansowanego z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. 
Drugim partnerem w projekcie jest 
GOPS w Czernikowie.

Partnerstwo zostało zawarte na 
rzecz realizacji Projektu w ramach 
Priorytetu VII Promocja integracji 
społecznej Działania 7.1 Przeciw-
działanie wykluczeniu i wzmocnie-
nia sektora ekonomii społecznej 
Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja za-
wodowa i społeczna osób zagrożo-
nych wykluczeniem społecznym. 

Projekt „Klub Integracji Społecznej 
„Nad Drwęcą” skierowany jest do 
mieszkańców gmin: Lubicz, Czerni-
kowo i Obrowo - niezatrudnionych, 
kwalifikujących się do pomocy spo-
łecznej, szczególnie w wieku 45+. 
Uczestnicy projektu mają zapew-
nione: warsztaty z zakresu treningu 
interpersonalnego i aktywnego po-
ruszania się na rynku pracy, warsz-
taty gospodarowania budżetem 
domowym i gotowania, poradnic-
two terapeutyczne, prawne, psy-
chologiczne, zajęcia komputerowe i 

szkolenia zawodowe. Uczestnikom, 
Klub zapewnia możliwość korzysta-
nia z banku pracownika, opiekę 
nad dziećmi w trakcie trwania za-
jęć i alternatywne formy spędzania 
czasu wolnego. Wszyscy otrzymają 
też materiały szkoleniowe i poczę-
stunek. 

Na podstawie umowy i harmono-
gramu projektu pracownicy socjalni 
GOPS w Obrowie w grudniu 2009r. 
przeprowadzili rekrutację benefi-
cjentów. Na podstawie bazy da-
nych Ośrodka i przeprowadzonych 
rozmów, do uczestnictwa w Klubie 
zakwalifikowano 5 osób spełnia-
jących kryteria, z którymi podpisa-
no kontrakty socjalne. Od stycznia 
2010 roku 3 osoby aktywnie bio-
rą udział w zajęciach, natomiast 2 
osoby wpisano na listę rezerwową.

Inauguracja projektu odbyła się w 
dniu 10 grudnia 2009 r. na terenie 
gminy Czernikowo. W konferencji 
udział wzięli: Sekretarz Urzędu Gmi-
ny w Obrowie Mirosława Kłosińska, 
Wójt Gminy Czernikowo Zdzisław 
Gawroński, Dyrektor Regionalnego 
Ośrodka Polityki Społecznej w To-
runiu Dorota Wróblewska, Dyrektor 
Centrum Integracji Społecznej „Ci-
stor” w Toruniu Małgorzata Kowal-
ska oraz zaproszeni beneficjenci, 
pracownik d/s analiz ROPS i pra-
cownicy socjalni z trzech gmin reali-
zujących projekt. 

Ślubuję Ci….
Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie

9 lutego 2010 r. wójt Andrzej Wieczyński wręczył w imieniu Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego medale za długoletnie pożycie małżeńskie Pań-
stwu Henrykowi i Janinie Zażyckim z Łążyna II, którzy stanęli na ślubnym 
kobiercu 55 lat temu. 

Małżonkowie Zażyccy wychowali siedmioro dzieci (5 synów, 2 córki) 
oraz doczekali się dwudziestu sześciu wnucząt (15 wnuków, 11 wnu-
czek) także czworo prawnucząt. Wszystkie dzieci są nie tylko ich pocie-
chą, ale także chlubą.   

Małgorzata Gerus
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Redakcja Kuriera Obrowa życzy 
Państwu Henrykowi i Janinie Zażyckim 

kolejnych jubileuszy, dużo zdrowia 
i ciepłej rodzinnej atmosfery.

Szkoła w Łążynie świętowała
Fryderyk Chopin i Miko³aj Kopernik bohaterami uroczystoœci SP w £¹¿ynie II

Cały świat obchodzi Rok Chopi-
nowski. Postanowiliśmy i my przy-
gotować cykl zajęć, aby uczcić 
dwusetną rocznicę urodzin najwy-
bitniejszego polskiego kompozyto-
ra Fryderyka Chopina. W naszym 
projekcie zaplanowaliśmy między 
innymi: godziny wychowawcze po-
święcone życiu i twórczości F.Cho-
pina, wspólne słuchanie muzyki 
oraz audycji przygotowanych przez 
artystów szkoły muzycznej, konkurs 
na album poświęcony Fryderykowi 
Chopinowi oraz konkursy plastycz-
ne.   

Najwięcej satysfakcji przyniósł 
nam jednak sukces zdobycia I miej-
sca przez uczennicę klasy VI Jagodę 
Wiśniewską w konkursie powiato-
wym interdyscyplinarnym na wyko-
nanie prezentacji multimedialnej 
„Bliżej Chopina” organizowanym 
przez Zespół Szkół w Lubiczu, Gmi-
nę Lubicz, oraz Zarząd i Radę Po-
wiatu Toruńskiego. Prezentacja 
multimedialna dotyczyła podróży 
Chopina po ziemiach województwa 
kujawsko – pomorskiego. Praca wy-
konana pod kierunkiem nauczyciel-
ki informatyki H. Affelt zachwyciła 

jury i zwyciężyła w kategorii szkół 
podstawowych, a także w kategorii 
gimnazjów powiatu toruńskiego. 

Warto przypomnieć przy tej oka-
zji, że Obrowo jest jednym z miejsc, 
województwa kujawsko-pomorskie-
go, w którym dwukrotnie przeby-
wał młody Fryderyk Chopin. Działo 
się to w latach 1824 i 1825, czy-
li w czasach, gdy właścicielem 
- gospodarzem Obrowa była rodzi-
na Romockich herbu Ślepowron. 
Młody Chopin zafascynowany był 
wówczas uroczystościami dożyn-
kowymi, tradycyjnymi obrzędami, 
muzyką ludową, śpiewem miejsco-
wych dziewcząt. Dowiadujemy się 
o tych ciekawostkach głównie z wa-
kacyjnych listów Fryderyka do rodzi-
ny w Warszawie, w których m.in. 
pisał: „sam chwytałem za base-
tlę, wygrywając na niej melodie w 
rytmach oberków, poleczek i wal-
czyków, czym budziłem zachwyt i 
zakłopotanie zarazem, szefa kape-
li, który zaproponował mi grę w ze-
spole, podczas wesel i różnorakich 
uroczystości wiejskich na Ziemi Do-
brzyńskiej za godziwą opłatą”. Fry-
deryk Chopin był zafascynowany 

muzyką ludową, co stało się moty-
wem w późniejszych jego kompozy-
cjach muzycznych: mazurkach, czy 
też polonezach. Wydarzeniu sprzed 
laty poświęcona jest tablica pa-
miątkowa ufundowana przez wój-
ta Andrzeja Wieczyńskiego i Radę 
Gminy. Pamiątkowa tablica zosta-
ła umieszczona pięć lat temu, na 
ścianie dworku w Obrowie, gdzie 
właśnie przebywał niegdyś młody 
Fryderyk. 

Kolejną okazja do świętowania 
w Szkole Podstawowej w Łążynie 
II była rocznica urodzin Mikołaja 
Kopernika patrona placówki. 537 
rocznicę jego urodzin, obchodzili-
śmy w tym roku w niecodziennych 
okolicznościach. Uczestniczyliśmy 
w historycznym i ponadczasowym 
momencie – w pierwszej stacji po-
chówku wybitnego myśliciela. Tego 
dnia w Katedrze św. Janów w Toru-
niu nasi uczniowie wzięli udział w 
mszy świętej. Niosąc sztandar na-
szej szkoły, pełnili honorową war-
tę przy szczątkach astronoma. W 
nabożeństwie udział brali wielcy i 
znamienici goście: biskup i ducho-
wieństwo dwóch diecezji, władze 

Torunia i województwa kujawsko-
-pomorskiego, senat UMK, rektorzy 
wyższych uczelni z całej Polski, de-
legacje ze szkół noszących imię Mi-
kołaja Kopernika i my społeczność 
Szkoły Podstawowej w Łążynie 
II. Dziękując gminie za bezpłatny 
transport do Torunia, władzom wo-
jewództwa kujawsko-pomorskiego 
za zaproszenie, słodki poczęstu-
nek, pamiątki i możliwość obej-
rzenia filmu dokumentalnego o 
astronomie, pragniemy zapewnić, 
że ten dzień był dla nas prawdziwą 
lekcją historii.
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Era domów jednorodzinnych
Powa¿na inwestycja mieszkaniowa w gminie Obrowo. Znany toruñski deweloper, firma Unikamp, 
wybuduje osiedle domów jednorodzinnych w S¹siecznie i Osieku
To będą jedne z najnowocze-

śniejszych osiedli domów jed-
norodzinnych w gminie Obrowo. 
Eleganckie wykończenia, naj-
nowsze rozwiązania technologicz-
ne, wysoka jakość wykonania – a 
przede wszystkim znakomita lo-
kalizacja. Nowobudowane osiedle 
firmy Unikamp będzie prawdziwą 
perełką architektury jednorodzin-
nej w gminie Obrowo.

Osiedla domów jednorodzinnych 
budowane poza terenami miejski-
mi cieszą się coraz większą popu-
larnością. Mieszkańcy miast, żyjący 
w ludnych blokach, coraz częściej 
szukają dla siebie miejsca, gdzie 
znajdą więcej spokoju i przestrze-
ni. Oglądając przez okna betonowe 
budynki, marzą o własnym trawni-
ku, altance, miejscu na grilla, czy 
o huśtawce dla dzieci. Jednak nie 
wszystkie podmiejskie gminy speł-
niają warunki, które umożliwiają 
budowę osiedla na najwyższym po-
ziomie.

- Sąsieczno i Osiek to znakomi-
te miejsca do zamieszkania dla 
rodzin poszukujących spokoju i wy-
tchnienia od miejskiego zgiełku – 
mówi Jerzy Rolirad, prezes firmy 
Unikamp. – Dla chętnych mamy też 
wiele innych niespodzianek, nie tyl-
ko świetną lokalizację i wysoką ja-
kość wykonania naszych domów.

To przede wszystkim cena. Po 
dokładnym zapoznaniu się z ofer-
tą firmy Unikamp, nietrudno dojść 
do wniosku, że znacznie korzyst-
niej jest zostać właścicielem domu 
wraz z działką, niż kupić mieszka-
nie w bloku, z okna którego widać 
ruchliwą ulicę. Jakość życia w do-
mu jednorodzinnym położonym po-
za miastem, różni się zasadniczo 
od życia w mieście. 

Sąsieczno i Osiek mają wiele za-
let. W pobliżu znajduje się nie tylko 
las, ale także infrastruktura po-

trzebna do życia na poziomie XXI 
wieku. Położone niedaleko szkoły 
podstawowe i gimnazjum uznawa-
ne są przez Kuratorium Oświaty za 
jedną z lepszych w powiecie toruń-
skim. Dzieci dowożone są do niej 
przez systematycznie kursujący 
gimbus. Mieszkańcy nowego osie-
dla firmy Unikamp zyskają także in-
ny atut: wszystkie sprawy urzędowe 
załatwiane będą w Urzędzie Gmi-
ny, a nie w przeludnionym Urzędzie 
Miasta, gdzie często stać trzeba 
w długich kolejkach, aby załatwić 
drobną sprawę. Pokonanie oko-
ło 20 kilometrów do Torunia, nie 

stanowi dziś większego problemu. 
Mieszkańcy szukający prawdziwego 
komfortu, nie boją się pokonywać 
dodatkowych odległości, zwłasz-
cza, że do miasta dojechać można 
dwoma drogami. 

 - Cieszę się, że udało nam się 
pozyskać takiego inwestora – mó-
wi Andrzej Wieczyński, wójt gmi-
ny Obrowo. – Wierzę, że wzniesie 
on osiedle na wysokim poziomie, 
które stanie się szybko wizytówką 
naszej gminy. Dodatkowo zadowo-
lenie wywołuje fakt, iż zaintereso-
wanie ze strony takiego inwestora 
przyczynia się do zwiększenia przy-

chodów do budżetu gminy. Krótko 
mówiąc, same korzyści…

Według planów inwestycyjnych fir-
my Unikamp pierwsze budynki na 
nowym osiedlu w Sąsiecznie po-
wstaną już w październiku 2010 ro-
ku. Część z nich już została sprze-
dana. 

Kontakt:

Unikamp 
Ul. Strzałowa 8c

Tel 56 471 33 53

UNIKAMP – To firma z wieloletnim doświadczeniem. Na rynku dewe-
loperskim działa od 17 lat. Przetrwała wszystkie kryzysy i załamania 
rynku, dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym i doskonałemu zarzą-
dzaniu. W ostatnim czasie realizuje nie tylko budowy domów jedno-
rodzinnych, ale także wznosiła obiekty wielorodzinne w lewobrzeżnej 
części Torunia.

Jerzy Rolirad - Prezes Unikamp
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Jeden z siedmiu
Wyró¿nienie „Kryszta³owej Koniczynki” dla 
mieszkañca Skrzypkowa

Wojewódzki etap konkursu 
„Kryształowa Koniczynka” im. 
Edwarda Piszka, Szczepana Pie-
niążka, Donalda Evans’a or-
ganizowanego przez Fundację 
Edukacyjną 4H. rozstrzygnięty 
został 1 marca. Wśród siedmiu 
kandydatów znalazł się Pan Ka-
zimierz Sajnóg ze Skrzypkowa. 

Celem konkursu jest docenienie 
pracy osób zaangażowanych w 
organizację oświaty na terenach 

Bal przebierańców
120 dzieci z naszej gminy bawi³o siê w karnawale

6 lutego 2010 roku w Obrowie 
został zorganizowany kostiumowy 
bal karnawałowy dla 120 dzieci z 
terenu całej gminy. 

Pomysłodawcą, organizatorem i 
zarazem sponsorem balu był Za-
jazd „Rytkówka” gdzie odbyła się 

impreza oraz Firma „Unikamp” Sp. 
z o.o. z Torunia przy wsparciu wójta 
gminy Obrowo.

Fachową opiekę i organizację za-
bawy zapewniły nauczycielki ze SP 
w Dobrzejewicach. Pobyt dzieciom 
umilał również występ Teatru im. 

Julii Procherowej ze Skrzypkowa. 
Dzieci w bardzo pomysłowych i ko-

lorowych strojach oraz wspaniałej 
atmosferze bawiły się przez 4 go-
dziny sobotniego popołudnia, po 
czym wspólnie uczestniczyły w po-
częstunku zapewnionym przez orga-

nizatorów oraz przez Firmę „Bacha” 
Sp. z o.o. z Głogowa. Z udziału w 
balu każde dziecko wyniosło cu-
downe wrażenia oraz atrakcyjne na-
grody. 

wiejskich i rozwoju wolontariatu 
w edukacji wiejskiej. Uczestnicy 
konkursu otrzymali ozdobne wi-
traże „Kryształowej Koniczynki” 
wraz z listami gratulacyjnymi.
Wszyscy kandydaci konkursu 

to osoby posiadające szczegól-
ne osiągnięcia na rzecz edukacji 
wiejskiej, podejmujące działania 
w kierunku rozwijania oświaty po-
zaszkolnej oraz dążące do popra-
wy jakości edukacji na wsi.
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Zawody jeździeckie w Obrowie
7 sierpnia 2010r. odbędą się 

III Zawody Jeździeckie „CON-
SUS CUP” w skokach przez 
przeszkody na obiekcie Stajni 
„Rakusz” w Obrowie. Bartło-
miej Włodarski – prezes Klubu 
Jeździeckiego „Młyńska Stru-
ga” - już dziś wszystkich ser-
decznie zaprasza. 

W zawodach będzie uczestniczyć 
ok. 100 koni Zaprezentują się pod-
czas kilku konkursów, wśród któ-
rych będą uczestniczyć zawodnicy z 
ponad 20 klubów. 

Organizatorzy imprezy zaprasza-
ją do współpracy osoby i firmy, któ-
re chciałyby wystawić swoje stoiska 
wystawiennicze, umieścić baner re-
klamowy lub też ufundować puchar 
w poszczególnych konkursach. 

Więcej  informacji można uzy-
skać pod nr tel. 695633339 lub 
też złożyć zapytanie w formie  elek-
tronicznej pisząc na adres: spor-
t@mlynskastruga.pl.  

Dziewczyny z piłką
Obrowo mistrzem powiatu w koszykówce 

Drużyna dziewcząt Szkoły Podstawowej w Obrowie w składzie: Aleksandra Trzpiot, Karina Zielińska, Małgorzata Majchrzak, Kamila Krupińska, 
Ewelina Wierzbowska, Monika Czajkowska, Karolina Kończalska, Daria Pilewska, Katarzyna Kawczyńska, Joanna Kowalska, Oliwia Dyko, Katarzy-
na Lipińska, zdobyła mistrzostwo Powiatu Toruńskiego w mini koszykówce w rozgrywanych 12 marca 2010 roku w Grzywnie Mistrzostwach Powia-
tu Toruńskiego. W półfinale pokonały szkołę z Lubicza, a następnie w wielkim finale gospodarza turnieju Grzywnę. Dziewczęta będą reprezentować 
nasz powiat na zawodach wojewódzkich.                                                                                                                 Opiekun -  Krzysztof Lerch
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Malowana pasja
W naszej gminie dorasta m³oda artystka.
JOANNA BUREK chciałaby malo-

wać. Swoje marzenia konsekwent-
nie realizuje. Ciężko pracuje nad 
techniką, szkoli umiejętności na 
warsztatach. I odnosi sukcesy na 
konkursach. W IX Konkursie pla-
stycznym „Śladami Łukasiewicza” 
dla gimnazjalistów w Bydgoszczy 
zdo-była I miejsce. 

Z młodą artystką uczennicą III kla-
sy gimnazjum Zespołu szkół im. Ja-
na Pawła II w Obrowie rozmawia 
pedagog Aleksandra Kwaśnicka, 
która z zainteresowaniem śledzi po-
czynania plastyczki. 
A.K. Od kiedy zaczęłaś intereso-

wać się sztuką, malarstwem, ry-
sunkiem?

J. B. Sztuką interesuję się od 
dawna. Jako  dziecko z zachwytem 
patrzyłam na osoby obdarzone ta-
lentem artystycznym oraz ich pra-
ce. 
A.K. Od kiedy zaczęłaś sama wy-

konywać swoje prace?
J.B. Swoją przygodę z rysowaniem 

rozpoczęłam w I klasie gimnazjum. 
Rok temu miałam okazję uczestni-
czyć w plenerze prowadzonym przez 
pana Krzysztofa Majewskiego i je-
go żonę. Od tego momentu rysunek 
stał się moją wielką pasją. Posta-
nowiłam systematycz-nie pracować 
nad rozwijaniem swoich umiejętno-
ści.
A.K. Jakich technik używasz do 

wykonywania swoich prac?
J.B. Obecnie rysuję ołówkami, 

czasem węglem. Mam jednak na-
dzieję, że w przyszło-ści będę także 
wykonywać prace w innych techni-
kach m.in. malarskich.
A.K. Skąd czerpiesz inspirację do 

swoich rysunków?

J.B. Obserwacja przyrody jest mo-
ją główną inspiracją. Fascynuje 
mnie jej złożoność i trudne do wyra-
żenia piękno. Lubię też tworzyć pra-
ce na podstawie fotografii. Ponadto 
jestem wrażliwa na muzykę. Ulubio-
ne dźwięki motywują mnie do pra-
cy, stają się rodzajem inspira-cji.
A.K. W szkole zorganizowana zo-

stała wystawa Twoich prac, jak 
odbierają je ko-ledzy i koleżan-
ki? Sama mogę stwierdzić, że na-
uczycielom bardzo się podobają, i 
z zainteresowaniem śledzą Twoje 
postępy.

J.B. Cieszę się, kiedy słyszę miłe 
słowa. Pochlebne recenzje sprawia-

ją, że chcę do-skonalić swoje umie-
jętności.
A.K. Co jest ulubionym tematem 

Twoim prac? 
J. B. Bardzo lubię rysować drze-

wa. Czasem trudno oddać ich nie-
zwykłość, dlatego wciąż pracuję 
nad poprawieniem techniki wykony-
wania tego rodzaju motywu. Obec-
nie czę-sto maluję martwą naturę. 
Tematem wielu moich prac jest tak-
że gitara.
A.K. Czy ktoś w rodzinie ma lub 

miał zdolności artystyczne?
J.B. Niestety, nikt w mojej rodzi-

nie nigdy nie zajmował się sztuką. 
Przecieram szlaki.

A.K. Kończysz w tym roku szkol-
nym gimnazjum, czy Twoje plany 
edukacyjne będą związane z rozwi-
janiem, już posiadanych umiejęt-
ności plastycznych?

J.B. Z całą pewnością swoją przy-
szłość wiążę z rysunkiem. Chciała-
bym kontynuować naukę w liceum 
o profilu plastycznym. Regularnie 
uczestniczę w warsztatach prowa-
dzo-nych przez pana Krzysztofa Ma-
jewskiego. Mam nadzieję, że uda 
mi się zrealizować swo-je marze-
nia i w nowej szkole rozwijać swo-
je umiejętności.
A.K. Dziękuję Asiu za rozmowę i 

życzę zrealizowania planów.

Śpiewają i grają
S¹ jeszcze wolne miejsca w nowym wokalno-
muzycznym zespole w Obrowie 

Z inicjatywy mieszkańców, władz sa-
morządowych i Gminnego Ośrodka 
Kultury w Obrowie w lutym bieżącego 
roku, został utworzony zespół wokal-
no – instrumentalny, składający się 
z  16 osób. Dzieci i młodzież jak rów-
nież osoby dorosłe, które chciałyby 
zaistnieć w nowo powstałym zespo-
le są nadal mile widziane, albowiem 
nabór jest ciągle otwarty. Opiekunem 
muzycznym grupy jest Grzegorz Filut, 
który pomaga młodym ludziom rozwi-
jać i kształtować muzyczny talent. 

Zespół dzięki uprzejmości dyrekcji 
Zespołu Szkół w Obrowie spotyka się 
w każdą sobotę na czterogodzinnych 
próbach. W chwili obecnej zespół 
opracowuje utwory, które zaprezen-
tuje niebawem szerszej grupie słu-
chaczy na Dzień Matki i Ojca. Jak 
podkreśla opiekun  Grzegorz Filut - 

repertuar zespołu wokalno – instru-
mentalnego będzie opracowywany na 
bieżąco, tak aby na każdą okazję, czy 
uroczystość gminną młodzi artyści 
mogli zaprezentować swoje umiejęt-
ności muzyczne. Należy podkreślić, 
że młodzież chętnie uczestniczy w 
każdym spotkaniu zespołu realizując 
przy tym własne marzenia. 

Przykładem może być Karolina My-
chlewicz uczennica I klasy Gimnazjum 
w Obrowie, która napisała słowa hym-
nu Gminy Obrowo, realizując tym sa-
mym, jedno ze swych marzeń. Muzykę 
do hymnu skomponował Grzegorz Fi-
lut. Już teraz serdecznie wszystkich 
zapraszamy na premierowe wykona-
nie tej pieśni, którą będzie można 
usłyszeć w kwietniu na X Gminnym 
Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej.

Rozebrali silnik na części
Motoryzacyjna pasja uczniów gimnazjum

Młodzi miłośnicy motoryzacji z 
gimnazjum w Obrowie poszerzają 
swoje umiejętności. Podczas zajęć 
w szkolnym kole zainteresowań Bar-
tłomiej Witkowski, Krzysztof i Paweł 
Kowalscy wykonali model silnika 
spalinowego, który służy teraz in-
nym uczniom.

Dodatkowe zajęcia umożliwiły zdo-
bycie praktycznych umiejętności i do-
kładne zapoznanie się z działaniem 
silnika. Mimo skromnych możliwości 
finansowych wybór padł na popularny 
silnik dwusuwowy marki ROMET sto-
sowany w większości motorowerów 
do lat 80-tych. Uczniowie w ramach 
swojej pracy skrupulatnie rozebra-
li i oczyścili najważniejsze podzespo-
ły urządzenia, a następnie z pomocą 
rodziców dokonali przekrojów wybra-
nych elementów, aby ukazać najistot-
niejsze części silnika. Zwieńczeniem 
pracy było pomalowanie płaszczyzn 

przekrojów, montaż i ekspozycja cało-
ści na specjalnie przygotowanej drew-
nianej podstawie. 

Należy przyznać, że finał pracy za-
skoczył samych twórców i mógłby 
stanowić powód dumy nawet star-
szych „mechaników”. Obecnie wy-
konany model z powodzeniem służy, 
jako niezastąpiona pomoc dydaktycz-
na na lekcjach techniki, a wspomnia-
ni uczniowie zachęceni dokonaniami 
skrzętnie przygotowują się do dal-
szych zadań.     

Paweł Adamski
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Zimowe finanse
Pod znakiem p³uga i ³opaty minê³a tegoroczna zima. Zimowe wydatki to dla gminy bud¿etowy k³opot.

Klimat to zespół zjawisk i proce-
sów atmosferycznych charakte-
rystycznych dla danego obszaru i 
kształtujących się pod wpływem 
jego właściwości fizycznych i geo-
graficznych. Z wieloletnich badań 
wynika, że Gmina Obrowo znajdu-
je się w klimacie umiarkowanym i 
zazwyczaj pogoda też jest umiarko-
wana. Jednakże zawsze są jakieś 
anomalie. 

W bieżącym roku mroźna zima 
stworzyła piękną aurę i uciechę 
dla dzieci, ale stała się także du-
żym zmartwienie dla dorosłych. 
Każdy liczy już koszty związane z 
ogrzewaniem w tysiącach. Nie moż-
na przecież oszczędzać na opale 
przy 20 stopniowym mrozie. Mróz 
i śnieg stwarzał też zagrożenie na 
drogach, dlatego też władze samo-
rządowe wydały niebotyczne kwoty 
na ich utrzymanie. Niestety w cza-
sie zawiej i zamieci śnieżnych, jakie 

mieliśmy tej zimy na terenie gminy 
Obrowo i okolic, było nie tylko pra-
cochłonne, ale i bardzo obciążają-
ce finansowo. Z danych referatu 
finansowego gminy Obrowo wyni-
ka, że władze gminy w chwili obec-
nej wydały ponad 404 tys. zł na 
odśnieżanie i ponad 67 tys. zł na 
posypywanie, natomiast w tym sa-
mym okresie w 2009 roku koszty 
te stanowiły odpowiednio 15,6 tys. 
zł i 38,5 tys. zł. 

Zima 2009-2010 bije więc wszyst-
kie dotychczasowe zimy pod wzglę-
dem ogromnych wydatków z nią 
związanych. 26 razy większe koszty 
w stosunku do roku poprzedniego 
powodują, że władze samorządowe 
muszą dokonywać zmian w budże-
cie, które umożliwiają rezerwację 
odpowiednich kwot na odśnieżanie, 
a następnie na likwidację uszko-
dzeń dróg, które powstały i powsta-
ną po zimowej aurze. 

Mali odkrywcy 
Biologia, chemia i fizyka w gminie Obrowo, nie odstraszaj¹ nawet przedszkolaków.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwo-
ju Wsi Skrzypkowo w okresie od 
01.08.2009r. do 31.07.2010r. re-
alizuje projekt Mali Odkrywcy naszą 
przyszłością finansowany ze środ-
ków EFS w ramach POKL, priorytet 
IX. Rozwój wykształcenia i kompe-
tencji w regionach, Działanie 9.5. 
Oddolne inicjatywy edukacyjne na 

obszarach wiejskich. 
Projekt realizowany jest w Małym 

Przedszkolu w Skrzypkowie, w Ob-
rowie i Suminie. Uczestniczy w nim 
59 dzieci, tyle samo rodziców i 4 
nauczycieli. Jest formą nauki po-
przez zabawę. W ramach projektu 
odbywają się zajęcia wg programu 
Mały Odkrywca w przedszkolu prze-

znaczony dla dwóch grup wiekowych 
„Zajączek” dla 3-4-latków oraz „Wy-
spa” dla 5-latków. Program przewi-
duje szkolenia dla nauczycieli na 
temat nowej metody pracy z dzieć-
mi, warsztaty i spotkania z rodzica-
mi oraz zajęcia z przedszkolakami. 
Małe przedszkola otrzymują do pra-
cy z dziećmi komplety różnorodnych 

materiałów dydaktycznych i pomy-
słowe scenariusze zajęć. Program 
zawiera propozycje doświadczeń 
naukowych z fizyki, chemii czy bio-
logii rozbudzających u dzieci pasję 
poznawania zjawisk oraz ciekawość 
otaczającego świata - buduje prze-
konanie, że uczenie się jest pasjo-
nujące. 

Za wsparciem dzieci w tym wieku 
przemawia fakt, iż do 5 roku życia 
dzieci mają największy potencjał. 
Dlatego tak ważne jest, żeby dziec-
ko w tym wieku miało bogate śro-
dowisko, w którym będzie mogło 
doświadczać kontaktu ze słowem 
pisanym, matematyką, fizyką, bio-
logią czy chemią. Dzieci podczas 
tych zajęć utwierdzą się w przeko-
naniu, że uczenie się jest przyjem-
ne i przynosi korzyści; jako dorośli 
nie będą mieć oporów przed prze-
kwalifikowaniem lub podejmowa-
niem nowych wyzwań życiowych. 
Program wspiera także rodziców, 
wpływając na zmianę ich przekonań 
na temat procesu uczenia się, bo 
przecież na naukę nigdy nie jest za 
późno, szczególnie, gdy trzeba po-
móc własnemu dziecku. 

Henryka Sajnóg - koordynator projektu
„Mali odkrywcy naszą przyszłością”

realizowanego przez  
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi 

Skrzypkowo.
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Jak pokonać lęk 
przed matematyką?
Matematyka nie jest taka trudna, przekonuj¹ 
nauczyciele.
„Jeśli w matematyce nie byłoby 

piękna, to, zrozumiałe, że nie by-
łoby i samej matematyki. Jakaż 
bowiem siła przyciągnęłaby do tej 
niełatwej nauki największych ge-
niuszy rodzaju ludzkiego.”

M. A. Czajkowski

Wśród przedmiotów szkolnych 
matematyka zajmuje bardzo waż-
ną pozycję. Uczniowie poznają jej 
piękno i różnorodne zastosowanie. 
Podczas zajęć uczą się systema-
tyczności, wytrwałości, dokładności 
w pracy oraz wielu innych warto-
ściowych cech charakteru. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łążynie 
II poznają ten niełatwy, lecz waż-
ny przedmiot, korzystając z sze-
rokiej oferty zajęć edukacyjnych. 
Poprzez różne formy i metody pra-
cy, pokonują lęk przed matematyką 
oraz rozwijają uzdolnienia matema-
tyczne. Dzieci uczęszczają na zaję-
cia dydaktyczno-wyrównawcze, aby 
uzupełnić i utrwalić materiał prze-
robiony na lekcjach matematyki. 
Mogą również liczyć na pomoc w 
odrabianiu zadań domowych, przy-
gotować się do sprawdzianu czy 
klasówki. Uczniowie klas IV-VI bio-
rą udział w ogólnopolskim projek-
cie edukacyjnym LEPSZA SZKOŁA ( 
programie matematycznym „Sesje 
z plusem”), badającym opanowa-

nie określonego zakresu materiału. 
Dla najstarszej klasy prowadzona 
jest dodatkowa godzina przygoto-
wująca do sprawdzianu szóstokla-
sisty, dzięki czemu osiągają coraz 
lepsze wyniki.

Dla zaawansowanych, którym lo-
giczne myślenie sprawia przyjem-
ność i satysfakcję, organizowane 
są zajęciach koła matematyczne-
go, gdzie poszerzają swoją wiedzę, 
przygotowują do konkursów i olim-
piad matematycznych. Nasi wycho-
wankowie od kilku lat uczestniczą 
w Międzynarodowym Konkursie 
„KANGUR MATEMATYCZNY” oraz 
ogólnopolskiej olimpiadzie przed-
miotowej z matematyki – OLIMPUS, 
gdzie zdobywają nagrody i wyróż-
nienia. Odnoszą również sukcesy 
w konkursie przedmiotowym z ma-
tematyki organizowanym przez Ku-
ratora Oświaty. W bieżącym roku, 
uczennica klasy VI – Anna Gerus, 
została finalistką tego konkursu.

Szkoła systematycznie stara się 
podnosić efekty kształcenia, ba-
da i porównuje wyniki z wynikami 
uczniów z całej Polski.  To mobilizu-
je naszych wychowanków do coraz 
większej pracy nad sobą. Gratulu-
jemy wszystkim uczniom osiągnię-
tych wyników i życzymy dalszych 
sukcesów.

Wanda Falkiewicz

Dzień Kobiet
Kwiaty, wierszyki i ¿yczenia dla pañ

8 marca w „Restauracji Siesta” 
w Brzozówce odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji „Dnia Kobiet”. 
W uroczystości wzięło udział 80 
pań z Brzozówki i Głogowa, wśród 
których była też Iwona Maj – Pre-
zes Towarzystwa Rycerskiego Zie-
mi Toruńskiej oraz przedstawiciele 
Rady Gminy w Obrowie i Rady Po-
wiatu.

Spotkanie otworzył sołtys wsi 
Brzozówka Roman Kurzyński, który 
w imieniu Rady Sołeckiej, organiza-
tora uroczystości, złożył wszystkim 
Paniom okazjonalne życzenia i 
przedstawił w imieniu wójta Andrze-
ja Wieczyńskiego krótką informację 
na temat działań gminy w zakresie 
prowadzonych we wsi Brzozówka in-
westycji (rozbudowa szkoły, budo-
wa sali gimnastycznej i kanalizacji) 
oraz zapowiedzi organizacji podob-
nego jak w roku ubiegłym „Turnie-
ju Rycerskiego” poprzedzonego 
warsztatami dla dzieci i młodzieży 

z terenu gminy Obrowo. Następnie 
radni złożyli również życzenia i wrę-
czyli wszystkim paniom kwiaty.

Miła atmosfera spotkania trwała 
do późnych godzin wieczornych, a 
przeplatana była nie tylko rozmowa-
mi, ale także wierszykami wygłasza-
nymi przez panie.

Roman Kurzyński

Z przyrodą na Ty
Wojewódzki konkurs przedmiotowy z przyrody 
zakoñczony

Ponad 4000 uczniów ze szkół 
podstawowych z całego wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego wzięło 
udział w konkursie przyrodniczym 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty. Jak co roku konkurs odby-
wał się w 3 etapach: szkolnym, re-
jonowym i wojewódzkim. 

Już po raz trzeci z rzędu organiza-
cją konkursu zajęli się dyrektorzy i 
nauczyciele z dwóch szkół z naszej 
gminy: Zespołów Szkół z Obrowie i 
z Brzozówki: Bożena Baranowska, 
Anna Koźlikowska, Jolanta Siewior, 
Artur Affelt oraz pracownik nauko-
wy Instytutu Biologii UMK dr Marle-
na Zielińska. Nad całością pieczę 
sprawowała Przewodnicząca Woje-
wódzkiej Komisji Konkursowej, st. 
Wizytator Kuratorium Oświaty p. Jo-

lanta Gruchlik.
Z rzeszy 4000 uczniów przystępu-

jących do konkursu wiedzy w szko-
łach, tylko 357 wyłoniono do etapu 
rejonowego, a z tej liczby jedynie 
75 najlepszych wystąpiło w finale 
wojewódzkim w Obrowie.

Największe brawa należą się 42 
zwycięzcom, laureatom finału wo-
jewódzkiego, którzy m.in. będą 
zwolnieni ze sprawdzianu na zakoń-
czenie szkoły podstawowej, a na 
świadectwach z przyrody otrzymają 
ocenę celującą. Konkurs i tym ra-
zem przyniósł wiele wrażeń uczest-
nikom oraz nauczycielom i rodzicom 
uczniów.

Wiceprzew. Woj.Kom.Konkursowej
Artur Affelt

Swoich zapraszamy!
Trzy pytania do Leszka Juraszka, trenera z Orlika

- Jest ruch na naszym, gminnym Orliku?
- I to jaki! Mamy takie obłożenie terminami, że zapisy to rzecz nor-

malna. Poza tym pojawił nam się problem z przyjezdnymi. Ludzie wie-
dzą, że nasz obiekt jest znakomity, dlatego mnóstwo osób przyjeżdża 
właśnie do nas. Musieliśmy zacząć odmawiać. Przecież to boisko 
zbudowano przede wszystkim z myślą o mieszkańcach naszej gminy. 
Tymczasem regularnie widzimy w pobliżu zaparkowane samochody na 
numerach rejestracyjnych z Torunia, bądź innych powiatów.
- Która dyscyplina cieszy się największą popularnością?
- W 80% piłka nożna. Cieszy nas to ogromnie, bo być może dzięki 

temu uda nam się wychować solidnych piłkarzy. Jednak w piłkę grają 
nie tylko młodzi ludzie. Piłkarzy-amatorów mamy praktycznie w prze-
dziale od podstawówki po ludzi dorosłych. 
- Jakie są godziny otwarcia Orlika w Dobrzejewicach?
- Od poniedziałku do piątku od godz. 15 do 21. W sobotę z kolei od 

9 do 15. W niedzielę na razie jest nieczynne. Dlaczego? Choćby dlate-
go, żeby mieszkańcy docenili to, co mają. Jeśli chodzi o godziny otwar-
cia, to przypuszczamy, że latem czas otwarcia obiektu będzie dłuższy. 
Na razie przychodzą do nas przede wszystkim mieszkańcy Dobrze-
jewic, Głogowa, Brzozówki. A chcielibyśmy, żeby odwiedzali nas też 
mieszkańcy innych sołectw. Zapraszamy serdecznie!

Zapisy na Orlika 
możliwe są także telefonicznie: 

507 898 937 
(Leszek Juraszek i Alina Buzuk)
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Otwarty Turniej Gminy Obrowo w halowej piłce nożnej
WYNIKI OTWARTEGO NOWOROCZNEGO TURNIEJU GMINY OBROWO W HALOWEJ PI£CE NO¯NEJ 

ROZGRYWANEGO 07.02.2010 r. w DOBRZEJEWICACH I OSIEKU n/W. 

ROZSTAWIENIE ZGODNE Z LOSOWANIEM 
HALA W W OSIEKU n/W 

Grupa C Grupa D 

1. VICTORIA Czernikowo
2. WISŁA Pędzewo
3. WISŁA Osiek n/W.
4. BRZOZÓWKA

1. GRZYWNA
2. GŁOGOWO
3. SKRZYPKOWO

ROZSTAWIENIE ZGODNE Z LOSOWANIEM 
HALA W DOBRZEJEWICACH 

Grupa A Grupa B 

1. MUSTANG Ostaszewo
2. SPARTA Łubianka
3. OBROWO
4. KAWĘCZYN

1. FLISAK Złotoria
2. SZEMBEKOWO
3. ŁĄŻYNEK

WYNIKI MECZÓW NA HALI W DOBRZEJEWICACH 

Grupa A TABELA GRUPY A 

MUSTANG – SPARTA 7 : 1 
OBROWO – KAWĘCZYN 3 : 0 
OBROWO – MUSTANG 2 : 1 
SPARTA – KAWĘCZYN 3 : 3 
KAWĘCZYN – MUSTANG 1 : 3 
SPARTA – OBROWO 2 : 3

1. OBROWO 3 9 08-03
2. MUSTANG Ostaszewo 3 6 11-04
3. KAWĘCZYN 3 1 04-09
4. SPARTA Łubianka 3 1 06-13

Grupa B TABELA GRUPY B 

FLISAK Złotoria – SZEMBEKOWO 5 : 4 
SZEMBEKOWO – ŁĄŻYNEK 3 : 3 
ŁĄŻYNEK – FLISAK Złotoria 0 : 4 

1. FLISAK Złotoria 2 6 09-041. FLISAK Złotoria 2 6 09-041. FLISAK
2. SZEMBEKOWO 2 1 07-08
3. ŁĄŻYNEK 2 1 03-07

WYNIKI MECZÓW NA HALI W OSIEKU n/W. 

Grupa C TABELA GRUPY C 

VCTORIA – WISŁA PĘDZEWO 4 : 1 
WISŁA OSIEK – BRZOZÓWKA 2 : 2 
WISŁA OSIEK – VICTORIA 4 : 2 
WISŁA PEDZEWO – BRZOZÓWKA 1 : 3 
BRZOZÓWKA – VICTORIA 2 : 6 
WISŁA PĘDZEWO – WISŁA OSIEK 2 : 4 

1. WISŁA Osiek 3 7 10-07
2. VICTORIA Czernikowo 3 6 13-07
3. BRZOZÓWKA 3 4 07-09
4. WISŁA Pędzewo 3 0 04-11

Grupa D TABELA GRUPY D 

GRZYWNA – SKRZYPKOWO 1 : 5 
SKRZYPKOWO – GŁOGOWO 2 : 3 
GŁOGOWO – GRZYWNA 5 : 2 

1. GŁOGOWO 2 6 08-04
2. SKRZYPKOWO 2 3 07-04
3. GRZYWNA 2 0 03-10

ĆWIERĆFINAŁY 

GRUPA 1 NA HALI W DOBRZEJEWICACH TABELA GRUPY 1 

A1 – A2 OBROWO – MUSTANG 2 : 1 
B1 – B2 FLISAK – SZEMBEKOWO 5 : 4 
B1 – A1 FLISAK – OBROWO 1 : 2 
A2 – B2 MUSTANG – SZEMBEKOWO 2 : 3 
B2 – A1 SZEMBEKOWO – OBROWO 1 : 4 
A2 – B1 MUSTANG – FLISAK 4 : 4 

1. OBROWO 3 9 08-03
2. FLISAK Złotoria 3 4 10-10
3. SZEMBEKOWO 3 3 08-11
4. MUSTANG Ostaszewo 3 1 07-09

GRUPA 2 NA HALI W OSIEKU n/W. TABELA GRUPY 2 

C1 – C2 WISŁA Osiek – VICTORIA 4 : 3 
D1 – D2 GŁOGOWO – SKRZYPKOWO 3 : 2 
D1 – C1 SKRZYPKOWO – WISŁA Osiek 4 : 0 
C2 – D2 GŁOGOWO. – VICTORIA 3 : 2 
D2 – C1 GŁOGOWO – WISŁA Osiek 1 : 6 
C2 – D1 VICTORIA – SKRZYPKOWO 3 : 8 

1. SKRZYPKOWO 3 6 14-06
2. WISŁA Osiek 3 6 10-08
3. GŁOGOWO 3 6 07-10
4. VICTORIA Czernikowo 3 0 08-15

PÓŁFINAŁY I FINAŁY NA HALI W OSIEKU N/W. 

1. Półfinał: Mistrz GR. 1 – V-ce Mistrz GR. 2 
OBROWO – WISŁA Osiek 3 : 3 k. 3-4 

2. Półfinał: Mistrz GR. 2 – V-ce Mistrz GR. 1 
SKRZYPKOWO – FLISAK Złotoria 0 : 6 

mecz o III miejsce 
OBROWO – SKRZYPKOWO 3 : 2 

mecz o I miejsce 
WISŁA Osiek – FLISAK Złotoria 3 : 2 

KLASYFIKACJA KOŃCOWA TURNIEJU: 

I. WISŁA OSIEK
II. FLISAK ZŁOTORIA
III. OBROWO
IV. SKRZYPKOWO
V / VI. GŁOGOWO / SZEMBEKOWO 
VII / VIII. MUSTANG Ostaszewo / VICTORIA Czernikowo 

Puchar, piłki nożne i dyplomy najlepszym drużynom wręczył wójt gm. 
Obrowo - Andrzej Wieczyński.

Nad właściwym przebiegiem zawodów czuwali: 
- w Osieku n/W. Janusz Tybuszewski – Przewodniczący Rady Gminnej LZS w Obrowie,
- w Dobrzejewicach Dariusz Machajewski – Gminny Koordynator Sportu.                                                       Opracował – Dariusz Machajewski 



12 KURIER OBROWA

Serduszka od piekarzy
Ponad 8 tysiêcy z³otych zebrano na WOŒP w Dobrzejewicach
Już po raz ósmy szkoła w Dobrze-

jewicach wzięła udział w organiza-
cji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Choć pogoda nie sprzyja-
ła wolontariuszom, ani organizato-
rom, w sali gimnastycznej zebrało 
się sporo osób, które chciały swoją 
obecnością wspomóc szlachetny 
cel, jakim było zebranie pieniędzy 
na dla dzieci chorych na nowotwo-
ry. Datki do puszek zbierali wolon-
tariusze – uczniowie kl. V i VI oraz 
gimnazjaliści.

Na uczestników imprezy czekało 
dożo atrakcji m.in. loteria fantowa 
i kawiarenka, w której można było 
kupić pyszne ciasto, kawę, herbatę 
oraz soki. W miły nastrój wprowa-
dziła wszystkich muzyka na żywo, 
którą wykonywał zespół muzyczny 
„APLAUZ”. Można było wziąć też 
udział w licytacji serduszek poda-
rowanych przez piekarnię w Gło-
gowie, którą prowadzili dyrektorzy 
szkół: Renata Nowakowska i Ja-
nusz Iwański. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szył się pokaz tańca, a jeden z na-
uczycieli gimnazjum zaprezentował 
swoje hobby – nurkowanie i sprzęt 
potrzebny do uprawiania tego spor-
tu. Na koniec nauczyciele ze Szko-

ły Podstawowej w Dobrzejewicach 
brawurowo wykonali przedstawie-
nie, które zostało przyjęte z ogrom-
nym aplauzem przez publiczność.

W tym roku udało się zebrać nie-

bagatelną kwotę 8 610, 95 zł. Bar-
dzo dziękujemy tym, którzy wzięli 
udział w akcji, bo to dzięki nim uda-
ło się zgromadzić tak dużą sumę. 

Miejmy nadzieję, że w następnym 

roku też „zagramy” i zbierzemy jesz-
cze więcej pieniędzy dla dzieci, któ-
re ich bardzo potrzebują. 

Sandra Zamojska kl. VI

Złota kielnia dla Gminy Obrowo
Presti¿owa nagroda dla gminy Obrowo przekazana na rêce wójta Wieczyñskiego

Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskie-
mu została wręczona Złota Kiel-
nia wraz z dyplomem za tworzenie 
znakomitych warunków dla rozwoju 
szeroko pojętej działalności gospo-
darczej, ze szczególnym uwzględ-
nieniem branży budowlanej oraz 
modelowe wykorzystanie posia-
danych walorów turystycznych dla 
przyciągnięcia inwestorów. 

Uroczystość z okazji wręczenia na-

gród odbyła się 20 stycznia w Po-
znaniu na gali organizowanej przez 
Ogólnopolski Dwutygodnik Budow-
lany „Profile”. Gmina Obrowo kon-
sekwentnie zmierza do poprawy 
klimatu inwestycyjnego na swoim 
terenie, a przez to do zwiększenia 
liczby miejsc pracy i wzrostu pozio-
mu życia mieszkańców - argumen-
tują przedstawiciele dwutygodnika 
z życzeniami dalszych sukcesów.

Wójt Andrzej Wieczyński podczas wręczania Złotej Kielni


