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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją 

budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia, a także 

pogody w sercu oraz wiele dobroci płynącej

z faktu Zmartwychwstania Pańskiego 

wszystkim mieszkańcom Gminy 

NUMER 1 (17) 2012

 Przed nami radosne świętowa-
nie Zmartwychwstania Pańskiego, 
najstarszego i  największego święta 
chrześcijańskiego. Choć Wielkanoc 
jest mniej hucznie obchodzona, niż 
święta Bożego Narodzenia, to przy-
nosi zwłaszcza dzieciom i młodzieży, 
ale także dorosłym dużo radości, nie 
tylko w odniesieniu do tradycyjnego 
śmigusa-dyngusa. 
 Zanim jednak nastanie trady-
cyjny Wielkanocny Poniedziałek, 
chrześcijanie przygotowują się przez 
40 dni do zmartwychwstania Jezusa 
poprzez uczestnictwo w rekolekcjach 

wielkopostnych, a  także odpowied-
nie przeżywanie Wielkiego Tygo-
dnia, adorując w ciszy Grób Pański. 
O  tradycji malowania jaj, przygo-
towywania święconki, dzielenia się 
święconym jajkiem podczas śniada-
nia wielkanocnego wiemy bardzo 
dużo, ale o  tradycji strojenia Grobu 
Pańskiego – niewiele.  
 Od czasów karolińskich niemal 
w całej Europie trwa paraliturgiczny 
obrzęd składania pod kamienną płytą 
grobową samego krzyża lub Chrystu-
sa w postaci eucharystycznej. W nie-
których kościołacwh składano w ten 

sposób krzyż, a w jego centrum pusz-
kę z  Najświętszym Sakramentem. 
Hostię w monstrancji nad wyobraże-
niem grobu Chrystusa po raz pierw-
szy wystawiono natomiast w kościele 
jezuitów w  Monachium. Dopiero 
w  epoce baroku wprowadzono do-
datkowo figurkę zmartwychwsta-
łego Jezusa przykrytego całunem. 
Na zakończenie liturgii Wielkiego 
Piątku zanoszono w  procesji krzyż 
(w XV w.), później krzyż i monstran-
cję z  Najświętszym Sakramentem 
(w XVI w.) do przygotowanego wcze-
śniej Grobu Bożego. Należy podkre-

ślić, że w XVIII w. w prawie całej Eu-
ropie zanikł zwyczaj strojenia grobu 
i wystawiania przy nim monstrancji. 
 Obecnie Grób Pański oprócz tra-
dycyjnych elementów zawiera nie-
powtarzalne, symboliczne dekora-
cje, które łącznie tworzą artystyczne 
arcydzieła. W  kościołach na terenie 
gminy Obrowo corocznie możemy 
takie niepowtarzalne, ale jednocze-
śnie tradycyjne Groby Pańskie po-
dziwiać.
     
  Marzena Słupczewska  

Wielkanocne tradycje
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 Finał trzeciego etapowego Re-
gionalnego Konkursu z Wiedzy o 
Samorządzie Terytorialnym oka-
zał się szczęśliwy dla gimnazjali-
stów z Dobrzejewic. Troje z nich 
wywalczyło tytuł laureata. 
 Do finału zakwalifikowało się 
13 uczniów z Gimnazjum nr 2  
w Dobrzejewicach, z których 3 
osiągnęło (Jan Kulik, Magdalena 
Gerc i Emilia  Pejkowska) tytuł 
laureata i dzięki temu są zwol-
nieni z egzaminu gimnazjalnego, 
z części humanistycznej. Należy 
dodać, że Jan Kulik za zdobycie 
II miejsca otrzymał nagrodę spe-
cjalną Przewodniczącej Sejmiku 
Województwa.  Drugi rok z rzędu 
Gimnazjum w Dobrzejewicach 

zdobyło I miejsce w wojewódz-
twie za największą liczbę laure-
atów i nagrodę rzeczową wartości 
do 5000zł. 
 Opiekunem uczniów w kon-
kursie WOST jest Agnieszka 
Kruszka. 
 Gimnazjum w Dobrzejewi-
cach może się poszczycić finali-
stami i laureatami także w innych 
konkursach. Z biologii laureatami 
zostali Magdalena Gerc, Marta 
Grzelak i Karolina Makowska, a 
finalistą Paulina Piernik; opiekun 
Grażyna Bortnowska; laureatem 
z geografii został Paweł Kulik, a 
finaliści to Marta Grzelak, Mag-
dalena Gerc i Jan Kulik; opiekun 
Tomasz Sojka.

Kolejny sukces gimnazjalistów z Dobrzejewic
 w konkursach przedmiotowych

Wyróżnieni w skali regionu

 Wojewoda kujawsko-pomor-
ska, Ewa Mes, wręczyła osobom 
od lat zaangażowanym w działa-
nia formacji OC - złote, srebrne 
i  brązowe medale „Za zasługi 
dla obronności kraju”, przyzna-
wane decyzją Ministra Obrony 
Narodowej Sławomira Siemonia-
ka. Uroczystość odbyła się dniu 
Światowego Dnia Obrony Cywil-
nej. 
 W  uroczystości w  Urzędzie 
Wojewódzkim w  Bydgoszczy 
udział wzięli przedstawiciele Po-
morskiego Okręgu Wojskowego, 
Wojewódzkiego Sztabu Wojsko-
wego, Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz administracji sa-
morządowej. Wśród odznaczo-
nych znalazł się także przedsta-
wiciel Urzędu Gminy Obrowo 
- Janusz Lewandowski, który zo-

stał odznaczony srebrnym meda-
lem „Za zasługi dla obronności 
kraju”. 
 Z  rąk wicewojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego Zbigniewa 
Ostrowskiego oraz Szefa Inspek-
toratu Wsparcia Sił Zbrojnych 
gen. dyw. Zbigniewa Tłoka-Ko-
sowskiego medal srebrny  otrzy-
mał także Marian Otremba ze 
Starostwa Powiatowego w  To-
runiu, a  medal brązowy Marek 
Brzustewicz z  Urzędu Gminy 
Czernikowo.
 Odznaczonym gratulujemy, 
a  wszystkim członkom forma-
cji obrony cywilnej życzymy 
wielu sukcesów zawodowych 
i  składamy podziękowania za 
wieloletnie zaangażowanie  
w  działania dotyczące obronno-
ści kraju.

Honory na pierś
Odznaczeni za zasługi dla obronności kraju

W nr 4 (16) 2011 Kuriera 
Obrowa informowaliśmy Państwa 
o zmianach w meldunkach, które 
miały wejść w życie od 1 stycznia 
2012 r. Ustawodawca wycofał się 
z tego pomysłu i nowe regulacje 
prawne zostaną wprowadzone za 

rok, czyli od 1 stycznia 2013 r.
W związku z powyższym na-

dal obowiązują dotychczasowe 
przepisy ustawy z dnia 10.04.1974 
r. o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych (Dz. U. 2006 r. 
Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

Obowiązek meldunkowy bez zmian

Wójt Gminy Obrowo
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami 
informuje,

 iż dnia 9 marca 2012 roku w siedzibie 
Urzędu Gminy Obrowo (ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo) 
wywieszono na okres 21 dni tj. do 30 marca 2012 roku WYKAZ 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Obrowo – przezna-
czonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. 

Nieruchomości te położone są w:

Obrowie, dz. nr 225/27, 225/28;
Sąsiecznie, dz. nr 19/17;

Zębówcu, dz. nr 232/2, 232/3, 232/4, 232/5, 232/6
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 Na terenie powiatu toruń-
skiego działają 53 jednostki OSP. 
Udział w działaniach ratowni-
czych jednostek ochrony przeciw-
pożarowej, z wyłączeniem jedno-
stek Państwowej Straży Pożarnej 
na terenie Powiatu Toruńskiego, 
jest z roku na rok coraz większy.
Na terenie gminy Obrowo działa 
6 jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej, mających swe siedziby 
w: Dobrzejewicach, Kawęczy-
nie, Osieku n/Wisłą, Szembeko-
wie, Łążynku i Zawałach. OSP 
Dobrzejewice, Osiek n/Wisłą i 
Szembekowo należą do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo Ga-
śniczego. Corocznie otrzymują 
środki za i na działania gaśnicze, 
mające na celu ratowanie osób i 
mienia sytuacjach zagrożonych 
przez żywioł.
 W 2010 r. jednostki OSP z te-
renu gminy Obrowo wyjeżdżały 
do pożarów na terenie własnej 
działalności – łącznie 70 razy 
(najwięcej OSP Dobrzejewice – 
21, OSP Osiek n/W – 19, OSP 
Kawęczyn – 17, OSP Szembeko-
wo – 12, OSP Zawały - 1), a ogól-
nie jednostki z całego powiatu 
na własnych terenach wyjeżdża-
ły łącznie 348 razy. W 2011 r. 
pożarnicze jednostki gaśnicze z 
terenu naszej gminy interwenio-
wały łącznie 89 razy (najwięcej 
OSP Dobrzejewice – 31, OSP 
Osiek n/W – 24, OSP Kawęczyn 
– 21, OSP Szembekowo - 13), na-
tomiast wszystkie jednostki z te-
renu powiatu uczestniczyły aż w 
474 pożarach, na terenach tylko 
własnej działalności. 
 Ochotnicy ze straż pożar-
nych nie tylko biorą czynny 
udział w akcjach pożarniczych, 
ale także uczestniczą w miej-
scowych zagrożeniach zwią-
zanych np. z ratowaniem ludzi 
uczestniczących w wpadkach 
drogowych, ratowaniem mienia 
i osób podczas powodzi, pod-
topień lokalnych itp. akcjami. 
 W 2010 r. do różnego rodzaju 
zagrożeń jednostki OSP z terenu 
gminy Obrowo wyjeżdżały łącz-
nie 269 razy (najwięcej OSP Do-
brzejewice – 85, OSP Kawęczyn 
– 82, OSP Szembekowo – 54, 
OSP Osiek n/W – 46, OSP Zawa-
ły - 2), a w 2011 r. – 178 razy (naj-
więcej OSP Kawęczyn – 56, OSP 
Dobrzejewice – 50, OSP Osiek 

n/W – 43, OSP Szembekowo – 
26, OSP Zawały - 3).
 Każda jednostka OSP pro-
wadzi własne budżety, pozysku-
je środki finansowe i sprzęt z 
KRSG w Warszawie (3 jednost-
ki z Dobrzejewic, Osieka n/W i 
Szembekowa), KW PSP w Toru-
niu, Urzędu Marszałkowskiego, 
Starostwa Powiatowego, Gminy 
Obrowo, a także prywatnych 
firm. Ponieważ potrzeby są duże, 
ponieważ sprzęt gaśniczy szyb-
ko się eksploatuje, Ochotnicze 
Straże Pożarne chcąc wesprzeć 
swoje budżety, częstwo wynaj-
mują sale remiz na różnego ro-
dzaju imprezy okolicznościowe, 
organizują zbiórki pieniężne na 
tzw. fantówkach, a wszystko po 
to, aby móc jak najlepiej pomóc 
ludziom i zabezpieczyć ich mie-
nie w warunkach zagrożenia. 
 Gmina Obrowo w 2010 roku 
zakupiła 4.267 litrów paliw do sa-
mochodów strażackich za łączną 
kwotę 18.508,19 zł. W 2011 roku 
na ten cel wydano 20.631,62 zł  
- zakupiono 4.041 litrów paliw. 
Ponadto władze gminy w 2010 
r. zakupiły 13.267 litrów oleju 
opałowego do budynków OSP 
za łączną kwotę 40.558,19 zł, w 
2011 r. zakupiono 12.612 litrów 
za łączną kwotę 45.926,42 zł.  
 Jeśli chodzi o ryczałtowe 
wynagrodzenie płaconych stra-
żakom za wyjazdy do pożarów 
i innych zagrożeń to w 2010 
roku gmina wydała na ten cel 
66.599,60 zł, a w 2011 roku 
41.963,50 zł. 
 Gmina corocznie ponosi także 
wydatki inwestycyjne związane 
m. in. z rozbudową, remontem 
budynków strażnic OSP, w za-
leżności od potrzeb w danej jed-
nostce, a także zgodnie z wyma-
ganiami bezpieczeństwa, jakie 
ochotnicze straże pożarne muszą 
spełniać w związku z przystąpie-
niem do Krajowego Systemu Ra-
townictwa Gaśniczego. 
 W latach  2010-2011 wła-
dze gminy poniosły następujące 
wydatki inwestycyjne. W 2010 
r. gmina zamontowała central-
ne ogrzewanie  w OSP Łążynek 
– za łączną kwotę 45.000 zł. Po-
nadto zakupiono materiał na 
budowę garażu w OSP Szem-
bekowo – za 21.200 zł i dofi-
nansowano wymianę dachu i 

zakupiono materiał na budowę 
garażu dla OSP w Kawęczynie 
– za łączną kwotę 24.254 zł. W 
2011 r. zakupiono bramę seg-
mentową do garażu w OSP Ka-
węczyn za łączną kwotę 7.519 zł.
  Wydatki własne OSP Do-
brzejewice w 2010 r. wyniosły 
22.329,00 zł. Uzyskano ponadto 
darowiznę od Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomor-
skiego – motopompę szlamową 
o wartości 4.000 zł oraz belkę 
sygnalizacyjną z modułem o 
wartości 2.500 zł. Ponadto nie-
odpłatnie pozyskano 2 samo-
chody typu  Transporter Volks-
wagen o wartości 20.000 zł. Z 
Krajowego Systemu Ratownic-
twa Gaśniczego OSP otrzymało 
dotację w wysokości 9.700 zł. 
Środki finansowe zostały prze-
znaczone na zakup ubrań ko-
szarowych, butów, a także po-
trzebnego sprzętu gaśniczego.
 W 2011 r. wydatki OSP Do-
brzejewice wyniosły 19.348,00 zł. 
Z K.S.R.G w Warszawie otrzyma-
no dotację w wysokości 12.000 zł 
i Komendy Wojewódzkie 24.583 
zł – środki przeznaczono na za-
kup urządzenia hydraulicznego. 
Ponadto ze Związku OSP RP w 
Toruniu otrzymano 10.000 zł, 
od Marszałka Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego – 10.000 zł,  
z Nadleśnictwa w Dobrzejewi-
cach – 10.000 zł i z BS w Grę-
bocinie 700 zł – środki zostały 
przeznaczone na wyposażenie 
samochodów w potrzebny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy, a także na 
bieżące trzymanie strażnicy. Po-
nadto od prywatnego sponsora 
otrzymano 1.200 zł na zakup 5 
odcinków węży i na 2 latarki.   
 Wydatki własne OSP Kawę-
czyn w 2010 r. wyniosły 16.346 
zł. 
Od prywatnego sponsora otrzy-
mano drabinę DW 10 o wartości 
8.500 zł, ponadto ze Starostwa 
Powiatowego w Toruniu otrzy-
mano 6 odcinków węży pożarni-
czych i 3 kpl. ubrań koszarowych 
za łączną kwotę 2.350 zł. Pozy-
skano też samochód Fiat Dukato, 
który po niewielkiej przeróbce ze 
środków OSP służy jako pojazd 
pożarniczy. Koszt w/w pojazdu 
oszacowano na 10.000 zł. 
 W 2011 r. wydatki OSP Kawę-
czyn wyniosły 12.273 zł i zostały 

przeznaczone na zakup i napra-
wę potrzebnego sprzętu gaśni-
czo-ratowniczego, ale także na 
bieżące utrzymanie strażnicy.  
 Wydatki własne OSP Osiek 
n/W w 2010 r. wyniosły 15.740 
zł. Zakupiono 5 mundurów wyj-
ściowych, ubrania koszarowe, 
piłę do cięcia drzewa, uzupeł-
niono węże, a także zakupiono 
słupki do ogrodzenia. Ze Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu 
otrzymano łódkę o wartości 
3.500 zł. Ponadto z K.S.R.G w 
Warszawie otrzymano dotację 
w wysokości 12.677 zł, którą 
wykorzystano na uzupełnie-
nie sprzętu gaśniczo-ratowni-
czego i utrzymanie strażnicy.  
 W 2011 r. wydatki OSP Osiek 
n/Wisłą wyniosły 16.850 zł i zo-
stały przeznaczone na zakup obu-
wia dla 10 osób, aparatu odde-
chowego, czy też drabiny DW 10. 
Ponadto z K.S.R.G w Warszawie 
otrzymano dotację w wysokości 
14.000 zł, pieniądze zostały prze-
znaczone na naprawę potrzeb-
nego sprzętu gaśniczo-ratowni-
czego, remont kuchni, a także 
na bieżące utrzymanie strażnicy.  
Wydatki własne OSP Szembeko-
wo w 2010 r. wyniosły 34.459 zł. 
W ramach Krajowego Systemu 
Gaśniczego w Warszawie OSP 
Szembekowo otrzymało dotację 
w wysokości 4.900 zł, a od Mar-
szałka Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego 10.000 zł.
 W 2011 r. dotacja z K.R.S.G 
w Warszawie wyniosła 10.700 zł, 
ponadto z Komendy Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej 
w Toruniu otrzymano 2.500 zł. 
Pozyskane środki zostały prze-
znaczone głównie na zakup 
sprzętu gaśniczo-ratowniczego, 
ale także na zakup ubrań kosza-
rowych, jak i na bieżące utrzyma-
nie strażnicy.  
 Wydatki własne OSP Zawały 
w 2010 r. wyniosły  8.889 zł, a 
2011 r. 16.673 zł. Środki zostały 
przeznaczone na sprzęt gaśniczy 
i utrzymanie bieżące strażnicy.
 ydatki własne OSP Łążynek w 
2010 r. wyniosły 3.197 zł, a w 
2011 r. 5.376 zł. Środki finanso-
we przeznaczono na potrzebny 
sprzęt gaśniczy, a także na zakup 
ubrań koszarowych.

Jak i z jaką częstotliwością strażacy z gminy Obrowo służą mieszkańcom? 
Raport z działalności OSP w latach 2010 - 2011

Strażacy zawsze gotowi
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Wójt gminy Andrzej Wieczyń-
ski powołał Gminny Zespół Inter-
dyscyplinarny Do Spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie 
przy GOPS w Obrowie. Na mocy 
zarządzenia w tym samym dniu 
odbyło się pierwsze posiedzenie 
zespołu interdyscyplinarnego.

Przemoc w rodzinie to jedno-
razowe albo powtarzające umyślne 
działanie lub zaniechanie naruszające 
prawa lub dobra osobiste członków 
rodziny, a także innych osób wspól-
nie zamieszkujących lub gospodaru-
jących, w szczególności narażające te 
osoby na niebezpieczeństwo utraty 
życia, zdrowia, naruszające ich god-

ność, nietykalność cielesną, wolność, 
w tym seksualną, powodujące szkody 
na zdrowiu fizycznym lub psychicz-
nym, także wywołujące cierpienia i 
krzywdy moralne u osób dotkniętych 
przemocą. 

Najczęstsze formy przemocy w ro-
dzinie to przemoc fizyczna (np. bicie, 
popychanie, kopanie, duszenie, bicie 
przedmiotami, przypalanie, policz-
kowanie), przemoc psychiczna (np. 
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, oka-
zywanie braku szacunku, poddawanie 
stałej krytyce, kontrolowanie i ograni-
czanie kontaktu z bliskimi), - przemoc 
seksualna (np. wymuszanie pożycia 
seksualnego, wymuszanie nieakcepto-
wanych praktyk seksualnych), a także 

inne rodzaje zachowań (np. niszcze-
nie rzeczy osobistych, demolowanie 
mieszkania, zmuszanie do picia alko-
holu, pozostawienie bez opieki osoby, 
która z powodu choroby, wieku lub 
niepełnosprawności nie może samo-
dzielnie zaspokoić swoich potrzeb, 
uniemożliwianie podjęcia pracy, zmu-
szanie do oddawania uzyskiwanych 
środków finansowych).

Dla własnego bezpieczeństwa i 
bezpieczeństwa bliskich warto pamię-
tać, że w sytuacji zagrożenia życia lub 
zdrowia należy powiadomić policję, 
a w razie doznanych obrażeń ciała, 
należy  zgłosić się do lekarza w celu 
udzielenia pomocy medycznej.

O tym milczeć nie wolno
Radni gminy Obrowo zajęli się przemocą w rodzinie. Przegłosowali przyjęcie  Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Obrowo na lata 2011-2016

Zareaguj! 
Nie bądź obojętny!

Powiadom służby zajmujące się prze-
ciwdziałaniem przemocy w  rodzinie 
lub porozmawiaj z  osobą dotkniętą 
przemocą w  rodzinie i  przekonaj ją, 
że ma prawo szukać pomocy.

Jeśli jesteś świadkiem sytuacji, w któ-
rej jest zagrożone życie lub zdrowie 
dziecka w związku z przemocą w ro-
dzinie, niezależnie od zawiadomienia 
Policji, zgłoś ten przypadek do sądu 
rodzinnego, który może wydać sto-
sowne zarządzenie opiekuńcze w celu 
ochrony dziecka.

Gimnazjum nr 1 przy Zespole 
Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie 
wzięło udział w wyjątkowym pro-
jekcie. W grudniu 2008 roku jako 
jedna z  60 szkół w  województwie 
kujawsko-pomorskim, gimnazjum 
w  Obrowie zostało wytypowane 
do udziału w  programie „Za rękę 
z Einsteinem – edycja II”. 

Przez trzy lata trwania programu 

realizowano zadania i  cele założone 
w  programowym projekcie. Zamysł   
ten finansowany był przez Europejski 
Fundusz Społeczny oraz budżet pań-
stwa. Działał on w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Celem projektu stało się rozwijanie 
umiejętności uczniów gimnazjów 
wiejskich w  zakresie kompetencji 
w  przedmiotach matematyka, fizyka, 

chemia i  język obcy oraz technologii 
informacyjno-komunikacyjny. Przez 
okres realizacji programu brało w nim 
udział prawie 60% uczniów szko-
ły. Wszyscy chętni mieli możliwość 
uczestnictwa łącznie w 220 godzinach 
zajęć edukacyjnych z czterech przed-
miotów. 

Nowe treści w  większości przeka-
zywano za pomocą innowacyjnych 
metod. Do nauki wykorzystano naj-
nowsze zdobycze technologii infor-
macyjnej. Poczynając od „e-lekcji” – 
interaktywnych lekcji zamieszczanych 
na platformie „e-learningowej”, po 
wykorzystywanie komputerów, rzut-
nika, pracowni informatycznej czy 
tablicy interaktywnej. 
Najbardziej aktywni i  wytrwali 
uczniowie mieli możliwość udziału 
w zajęciach Szkoły Letniej w Gdańsku 
i  Bydgoszczy. Organizowano także 
wycieczki edukacyjne do Gdańska, 
Poznania, Warszawy. Na sam koniec 
uczestnicy odwiedzili zamek w Gnie-
wie. 

Zorganizowano dla uczniów wie-
le konkursów, w  których mieli oka-
zję wykazać się pomysłowością np. 
stworzyć najciekawszą grę planszową. 

Podczas szkolnych Festiwalów Nauki 
uczniowie sprawdzali swoją wiedzę 
z  pomocą  pracowników akademic-
kich. 
Kadra nauczycielska miała także oka-
zję, przez cały okres trwania przedsię-
wzięcia, rozwijać swoją wiedzę. Posze-
rzali warsztat pracy na 12 seminariach 
i  6 warsztatach.

Niestety wszystko co dobre szybko 
się kończy. Trzy lata minęły niezauwa-
żalnie. Mamy nadzieję, że uczniowie 
będą miło wspominać swój udział 
w  projekcie i  z  jeszcze większą pa-
sją i  zaangażowaniem wezmą udział 
w kolejnych programach.   
Z  tego miejsca chciałabym serdecz-
nie podziękować tym wszystkim 
osobom, które okazały nam wsparcie 
i pomoc we wszystkich kwestiach za-
równo prawnych jak i  finansowych, 
związanych z  realizacją projektu. 
Podziękowania należą się Urzędowi 
Gminy w  Obrowie, dyrekcji Zespołu 
Szkół im. JP II, nauczycielom i rodzi-
com.    
            

Katarzyna Lubowicz

Innowacyjne metody nauczania oraz dodatkowe godziny zajęć. To część unijnego projektu dydaktycznego 
w gimnazjum w Obrowie. 

Za rękę z Einsteinem

Uczniowie z Zespołu Szkół w Do-
brzejewicach nie próżnują. Wraz ze 
swoimi nauczycielami i  pedagogami 
realizują liczne programy wdraża-
ne zarówno przez Urząd Marszał-
kowski, Starostwo Powiatowe jak 
i Urząd Gminy Obrowo. Społeczność 
szkolna nie kryje zadowolenia, że 

projekty edukacyjno-wychowawcze 
po raz kolejny zostały docenione.

Projekt pod tytułem VIII Fe-
stiwal Twórczości Ludowej im. 
E. Nowaka, który odbędzie się 22 
czerwca 2012 otrzymał dofinan-
sowanie w  kwocie 2000zł od Za-
rządu Województwa i  2000zł od 

Zarządu Powiatu Toruńskiego. 
Z  kolei projekt „Nie jesteś Sam” 

otrzymał dofinansowanie Zarządu 
Województwa kwotą 4000zł. Sukce-
sem również zakończyły się starania 
o  dofinansowanie projektu „Szansa 
dla Ciebie” - cykl zajęć w  świetlicy 
profilaktyczno-środowiskowej  pod 

nazwą „Aktywizacja środowisk wiej-
skich w  zakresie rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, narkomanii 
i  innych uzależnień”, który otrzymał 
dofinansowanie w  kwocie 2000zł od 
Zarządu Województwa – podobnie 
jak projekt pod tytułem: „Sztuka łą-
czy Pokolenia” (również 2000 złotych)

Wsparcie zapewnione
Zespół Szkół w Dobrzejewicach pozyskał środki od instytucji samorządowych na realizację wielu projektów



4 KURIER OBROWA5

Wystarczy sznurek 
i dobry pomysł
Spotkanie warsztatowe dla rodziców przedszkolaków w 
Brzozówce

Sukces akcji „Klucz do mojego miasta”

Zobaczyć makietę

Nauczycielki z  Przedszkola 
Samorządowego w  Brzozówce 
zorganizowały 25 stycznia 2012 
roku warsztaty dla rodziców pt.: 
„Jak bawić się z  dzieckiem...”. 
Głównym celem warsztatów 
było ukazanie rodzicom sposo-
bu pracy z  dzieckiem poprzez 
proste zabawy, wykorzystując 
gry dydaktyczne oraz dostępne 
w domu materiały.

Warsztat został podzielony na trzy 
części. Pierwsza prowadzona była 
przez nauczycielkę oddziału zerowe-
go – Annę Wieczerzak, która pokazała 
rodzicom możliwości zabaw i  nauki 
za pomocą przedmiotów domowego 
użytku takich jak: sznurowadło, ma-
karon, guziki, wełna czy drewniane 
łyżki do pracy z dzieckiem. Takie za-
bawy przygotowują do nauki pisania, 

czytania, jak również kształtują umie-
jętności matematyczne, manualne 
oraz pomagają w  wyrażaniu emocji. 
Kolejna część spotkania dotyczyła 
wykorzystania prostych gier dydak-
tycznych takich jak puzzle, memory, 
Piotruś czy karty do rozwijania umie-
jętności językowych i  matematycz-
nych, która prowadzona była przez 
nauczycielkę przedszkola, Monikę 
Wiczyńską.   Ostatnia część warszta-
tów  - prze-prowadzona przez logo-
pedę Rena-tę Kwiatkowską – wice-
dyrektor Zespołu Szkół w Brzozówce 
- pokazała doskonałe sposoby rozwi-
jania mowy dziecka poprzez zabawy  
i ćwiczenia logopedyczne, które każdy 
rodzić może wykonywać z dzieckiem 
w domu. 

W  trakcie spotkania okazało się, 
że rodzice byli otwarci na zdobywanie 

nowej wiedzy, dzielili się własnymi 
doświadczeniami, wymieniali po-
glądy, a także informowali o swoich 
oczekiwaniach względem nauczycieli. 

Rodzice przekonali się, że nie 
trzeba odrywać się od codzien-
nych obowiązków, aby okazać zain-
teresowanie dziecku, a do zabawy 
nie potrzebują wcale drogich gier, 

by rozwijać swoje pociechy na wielu 
płaszczyznach. Warsztaty  okazały 
się dla rodziców wartościowym 
doświadczeniem, dlatego planuje się 
przeprowadzenie kolejnych spotkań, 
które będą miały za zadanie wspierać 
rodziców w trudnej roli wychowania i 
rozwoju dzieci.

Anna Wieczerzak

Dobiegają końca prace nad 
dotykową makietą toruńskiej Sta-
rówki, w której wzięli udział rów-
nież mieszkańcy naszej gminy. 
Akcję „Klucz do mojego miasta” 
zorganizowana została przez Lo-
kalną Organizację Turystyczną 
(LOT) oraz Starostwo Powiatowe 
w  Toruniu. Inicjatorką przedsię-
wzięcia była dr Malwina Rouba.

Dwa lata temu tysiące mieszkań-
ców Torunia i  regionu zaangażowała 
się w zbiórkę kluczy, które po przeto-
pieniu posłużyły za materiał do wyko-
nania odlewu, przedstawiającego za-
bytkową część miasta i wyposażonego 
w  opisy w  alfabecie Braille’a. Dzięki 

takiej formie osoby niewidome i  sła-
bowidzące uzyskają możliwość po-
znania wpisanego na listę UNESCO, 
średniowiecznego układu Starówki 
oraz jej najważniejszych zabytków za 
pomocą dotyku. 

Zbiórka kluczy trwała przez mie-
siąc – rozpoczęła się w  listopadzie 
2009 r. Uczestnicy akcji wykazali się 
nie tylko wielkim sercem ale i zdolno-
ściami organizacyjnymi – w  zbiórkę 
zaangażowało się kilka urzędów, 21 
firm, 71 szkół, 27 przedszkoli, 23 sto-
warzyszenia, kluby, fundacje i  niezli-
czona ilość osób prywatnych. 

Rekordziści – uczniowie Zespołu 
Szkół w  Chełmży przynieśli średnio 

Jeden z  uczniów na ten szczytny 
cel oddał, zbieraną od wielu lat kolek-
cję kluczy.

Była to wyjątkowa, unikatowa 
w  skali kraju akcja - zebrano ponad 
2,5 tony materiału. Klucze, kluczyki 
i zamki wypełniły po brzegi kilka spo-
rych skrzyń do amunicji, i  cierpliwie 
czekały na przetopienie w  magazy-
nach Fortu IV.

Gdzie stanie makieta?

Mieszkańcy Torunia i  okolic po-
mogli także w wyborze miejsca, w któ-
rym stanie makieta, biorąc udział 
w plebiscycie. W porozumieniu z dy-
rektorem Toruńskiego Centrum Mia-
sta, Andrzejem Szmakiem,  Miejskim 
Konserwatorem Zabytków Mirosławą 
Romaniszyn oraz Prezesem o/Toruń 
Polskiego Związku Niewidomych 
Edmundem Janke, zaproponowano 
trzy możliwe lokalizacje ustawienia 
makiety. Zapoznawszy się z  zaletami 
i  wadami każdego z  miejsc można 
było wziąć udział w  internetowej an-
kiecie i  oddać głos na tę lokalizację, 
która będzie najkorzystniejsza. Ponad 
54% respondentów uznało, że najlep-
szym miejscem dla makiety będą ru-
iny kościoła św. Mikołaja u zbiegu ulic 
Dominikańskiej i Zaułek Prosowy. 

Jak będzie wyglądać makieta?

Jednak zbiórka materiału to nie 
wszystko. Choć część pracy mieliśmy 
już za sobą, trzeba było sfinansować 
projekt i  wykonanie odlewu. Trudy 
realizacji tych zadań wzięli na siebie 
Prezydent Miasta Torunia Michał 
Zaleski oraz Biuro TCM pod kierow-
nictwem Dyrektora Andrzeja Szma-
ka. Dzięki hojności miasta projekt 

zyskał szanse na realizację. Wyłonio-
ny w  przeprowadzonej przez TCM 
procedurze wykonawca makiety, pan 
Maciej Jagenmeer-Jagodziński, zabrał 
się do pracy z  ogromnym zaangażo-
waniem i zrozumieniem dla idei całe-
go przedsięwzięcia. Jednocześnie ko-
nieczne było przygotowanie koncepcji 
zagospodarowania placu, na którym 
ma stanąć gotowa makieta oraz wpro-
wadzenie inwestycji do budżetu mia-
sta. Procedury trwały kilkanaście 
miesięcy, ale ich przeprowadzenie 
było niezbędne do tego, aby makieta 
mogła stanąć w miejscu dobrze przy-
gotowanym, bezpiecznym dla niepeł-
nosprawnych i niewidomych oraz jak 
najbardziej przystosowanym do ich 
potrzeb.

Na finiszu

Dziś – będącą już na ukończe-
niu – makietę można oglądać na 
dziedzińcu Ratusza Staromiejskiego. 
Odlew wymaga jeszcze niewielkich 
poprawek i  wykończenia. Ważne jest 
sprawdzenie jak zachowuje się w róż-
nych warunkach atmosferycznych – 
na przykład czy prawidłowo spływa 
z  niego woda. Istotna jest również 
dla nas opinia wszystkich użytkow-
ników, a przede wszystkim osób nie-
widomych. Pomimo wcześniejszych 
konsultacji ze środowiskiem osób 
niewidomych, dopiero sprawdzenie 
gotowego odlewu będzie ostatecznym 
testem najważniejszej funkcji makie-
ty. Wszystkie uwagi skrupulatnie gro-
madzimy i zostaną one uwzględnione, 
gdy wykonawca będzie nadawał ma-
kiecie ostateczną formę.
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W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej, wójt Andrzej Wieczyński 
wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Otrzymali je:

Wspaniali 
małżonkowie

Rozpoczął się kolejny etap pro-
jektu „Bezrobocie - to nie dla nas”. 
17 stycznia odbyło się spotkanie 
rekrutacyjne osób chętnych do ucz-
estnictwa w tym realizowanym przez 
GOPS przedsięwzięciu. tut. 

Osoby chętne zostaną ski-
erowane do Centrum Integracji 
Społecznej „CISTOR” w  Toruniu 
celem uczestnictwa w  szkoleniach 
zawodowych w  2 grupach: gastro-
nomiczno – hotelarskiej i  budow-
lanej, w  szkoleniach społecznych 

do Klubu Integracji Społecznej oraz 
udział w projekcie w celu podniesie-
nia bądź uzupełnienia posiadanego 
wykształcenia.     

Na spotkanie zaproszone zostały 
74 osoby (56 kobiet i 18 mężczyzn) 
bezrobotne i nieaktywne  zawodowo, 
korzystające  ze świadczeń z pomocy 
społecznej z terenu Gminy Obrowo. 
Przybyło 49 osób, w  tym 36 kobiet 
i 13 mężczyzn.

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Bezrobocie – to nie dla nas
Walka z bezrobociem na terenie gminy Obrowo trwa 
nieprzerwanie

Państwo Helena i Stanisław Krajewscy z Dobrzejewic. Ślub zawarli 55 lat 
temu, 8 grudnia 1956 roku. Doczekali się dwojga dzieci, sześciorga wnuków i 
pięciorga prawnucząt

Państwo Teresa i Stanisław Celmer z Zębówca. Ślub zawarli 51 lat temu, 20 
września 1960 roku. Doczekali się sześciorga dzieci i trzynaściorga wnuków.

Państwo Marianna i Zygmunt Blumkowscy z Łążynka. Ślub zawarli 50 lat 
temu, 12 kwietnia 1961 roku. Doczekali się czworga dzieci i pięciorga wnucząt.

Starostwo Powiatowe w  Toruniu 
zaprasza dzieci i młodzież szkół pod-
stawowych, gimnazjalnych oraz po-
nadgimnazjalnych z  terenu powiatu 
do udziału w powiatowym konkursie 
o zabytkach i historii powiatu toruń-
skiego pt. “Skarby Powiatu Toruń-
skiego 2012”. 

Ideą konkursu jest propagowanie 
wśród młodych ludzi wiedzy o  za-
bytkach, dziedzictwie kulturowym 
i  historii powiatu toruńskiego, roz-
budzanie szacunku i poczucia dumy 
z  najbliższej okolicy, jej przeszłości 
i  osiągnięć, a  także integracja szkół, 
nauczycieli, bibliotekarzy i  uczniów 
z terenu naszego powiatu.
 W  ramach konkursu Skarby Po-

wiatu Toruńskiego 2012 odbędą się:
VII   edycja konkursu dla uczniów 
szkół podstawowych, partner: 
Szkoła Podstawowa w  Górsku,
IV  edycja konkursu dla 
uczniów gimnazjów, partner: 
Gimnazjum w  Dobrzejewicach,
II edycja konkursu dla uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych, part-
ner: Zespół Szkół w  Chełmży.
 Szczegółowe informacje doty-
czące konkursu znajdziecie Państwo 
na stronie www.powiattorunski.pl. 
Serdecznie zapraszamy do udziału 
w  konkursowych zmaganiach - na 
zwycięzców czekają ciekawe nagrody!

Młodzi poszukiwacze 
skarbów na start!

W dniu 29 marca 2012 r. wójt Andrzej 
Wieczyński i pani Halina Terajewicz, 
emerytowany pracownik GOPS w 
Obrowie zostali zaproszeni przez 
osoby cierpiące na chorobę Parkin-
sona działające w Stowarzyszeniu Na 
Szlaku Życia na spotkanie przyjaciół  
z okazji Świąt Wielkanocnych. W 
spotkaniu, które odbyło się w Domu 
Kultury w Golubiu-Dobrzyniu uczest-
niczyły osoby, borykające się tak jak 
Pani Halina od kilku, a nawet kilkuna-
stu lat z chorobą Parkinsona. Choroba 
ta wiązana jest z pogłębiającymi się 
zaburzeniami chodu i niestabilności 
postawy, ale także wpływa na ryzy-
ko chorób sercowo – naczyniowych.  
Walka z chorobą wymaga od osób na 
nią cierpiących, jak i opiekunów dużo 
cierpliwości, ale także wysiłku wkła-
danego w codzienne ćwiczenia reha-

bilitacyjne, które pomagają uspraw-
nić zaburzenia postawy chorych, 
poprawić jakość życia pacjentów, jak 
i zmniejszyć ciężar opieki dla ich part-
nerów i opiekunów. 
Spotkania osób chorych na chorobę 
Parkinsona, skupiają nie tylko oso-
by cierpiące, które dzielą się swo-
imi przeżyciami z innymi, ale także 
uczestniczą w nich przedstawiciele 
władz lokalnych, lekarze, pielęgniar-
ki, księża i przyjaciele rodzin, wraż-
liwych na cierpienie i choroby ludzi. 
Wszyscy chorzy wymagają pomocy w 
radzeniu sobie z niepełnosprawnością  
w każdej dziedzinie życia. Jak podkre-
ślają lekarze, ważne dla pacjentów jest 
to, żeby być z nimi w dobrych i złych 
chwilach, nawet jeśli nie możemy im 
pomóc w cierpieniu….

                           Marzena Słupczewska

Ważne, aby być z chorym w cierpieniu…
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Rozmowa z Karoliną Mychlewicz, utalentowaną plastycznie uczennicą III klasy gimna-
zjum Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie

Maluję także dla WOŚP

Aleksandra Kwaśnicka – Mimo że 
jesteś osobą młodą, masz już na 
swym koncie spore osiągnięcia. Jak 
zaczęło się Twoje zainteresowanie 
sztukami plastycznymi?
Karolina Mychlewicz – Nawet nie 
wiem. Rysuję od dzieciństwa i  bar-
dzo to lubię. Jako dziecko rysowałam 
po ścianach, kartkach papieru, gaze-
tach, a potem były to postaci z bajek. 
Moim ulubionym modelem był Ku-
buś Puchatek.
Rozumiem, że rodzice dopingowali 
Cię w Twoim wyborze i  nie starali 
się od niego odwieść?
Wspierali i wspierają nadal. Na moją 
prośbę kupują niezbędne materiały 
plastyczne i co najważniejsze – mogę 
brać udział w  warsztatach plastycz-
nych w Toruniu.
Rok szkolny 2011/2012 został ogło-
szony przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej  -  Rokiem Szkoły z Pa-
sją. A jak Ty rozwijasz swoją pasję? 
Prowadzisz intensywną działalność 
samokształceniową, czy może ko-
rzystasz z pomocy profesjonalisty?
Na początku robiłam wszystko in-
tuicyjnie, a  później zaopiekował się 
mną nauczyciel plastyki p. Krzysztof 

Majewski, który pracował w  mo-
jej szkole. W  tej chwili biorę udział 
w  warsztatach  i  pod kierunkiem 
państwa Agnieszki i Krzysztofa Ma-
jewskich dalej rozwijam swoje umie-
jętności.
Pamiętasz swój pierwszy sukces?
Pamiętam. Na początku odnosiłam 
sukcesy w  konkursach szkolnych, 
a potem w gminnych. Jednak moim 
pierwszym ważnym sukcesem była 
nagroda w  III Konkursie Katarzyn-
kowym organizowanym przez PTTK 
w Toruniu. Miałam wtedy 7 lat. Ko-
lejnym sukcesem była nagroda pu-
bliczności w VI Konkursie Katarzyn-
kowym. Z kolei rok temu zajęłam II 
miejsce w  X Bydgoskim Konkursie 
Plastycznym „Śladami Łukasiewi-
cza”; następnie było II miejsce w VI 
wojewódzkim konkursie plastycz-
nym „Patriota XXI wieku”. Za suk-
ces uważam także pracę plastyczną 
„Czerniewickie sosny”, dzięki której 
zajęłam II miejsce. Dużo radości 
sprawiła mi również praca, która 
znalazła się na wystawie pokonkur-
sowej XIII Wojewódzkiego Konkur-
su Plastycznego w Nakle.
Jakie są Twoje ulubione motywy 

malarskie?
Uwielbiam malować obrazy o tema-
tyce marynistycznej. Kocham mo-
rze, zachody słońca i  rejsy statkiem. 
Maluję pod wpływem obejrzanego 
filmu, przeczytanej książki, odbytej 
wycieczki.
Nie jest Ci żal rozstawać się ze swo-
imi pracami?
Owszem, trochę jest mi ich żal. Jed-
nak, gdy przekazuję swoje prace na 
cele charytatywne, np. WOŚP, to daje 
mi to wielką satysfakcję i zachęca do 
dalszej pracy. 
Jesteś jeszcze w  okresie nauki 
w gimnazjum, a co dalej?
Planuję naukę w  liceum ogólno-
kształcącym o  profilu plastycznym. 
Jedno jest pewne, chcę rozwijać swo-
ją pasję. Czy sprostam temu zadaniu? 
Mam nadzieję, że tak.
Dziękuję za rozmowę. Ze swej stro-
ny dodam jeszcze jedno słowo: - 
„Powodzenia”

Rozmowę przeprowadziła Aleksan-
dra Kwaśnicka – pedagog szkolny 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II 
w Obrowie

3 marca w Toruniu odbył się XX 
Wojewódzki Przegląd Artystycz-
ny Szkolna Scena Piosenki i Poezji. 
Przegląd organizowany jest cyklicz-
nie przez nauczyciela  Zespołu Szkół 
nr 28, Jarosława Cwynara.

Nasze uczennice tj. Monika Łu-
kowska kl. II, Barbara Lisińska kl. 
IV, Anna Kwiatkowska I Gim zostały 
wyróżnione, natomiast Kaja Koza-

kiewicz z klasy V zajęła III miejsce.
Nie jest to jedyny sukces Kai Ko-

zakiewicz w grudniu ubiegłego roku 
na III międzyszkolnym Konkursie 
Kolęd i Piosenki Bożonarodzeniowej 
w ZS nr 14 w Toruniu Kaja wyśpie-
wała I miejsce a uczennica gimna-
zjum Anna Kwiatkowska zdobyła 
nagrodę dyrektora ZS nr 14.

Janusz Lewandowski

Uczniowie Zespołu Szkół w Obrowie reprezentują naszą 
szkołę na wielu konkursach i festiwalach. W XX  Woje-
wódzkim Przeglądzie Artystycznym Szkolnej Sceny Pio-
senki i Poezji zdobyli wyróżnienie.

Głosy wyróżnione

 Reprezentacja gimnazjum w  Ob-
rowie na zaproszenie Zespołu Szkół 
Chemicznych w  Bydgoszczy wzięła 
udział w V Sejmiku Samorządowym 
„W  zgodzie z  przyrodą”. Kolejna już 
edycja Sejmiku poświęcona była tym 
razem promocji zdrowego stylu ży-
cia. Hasłem przewodnim kampanii 
jest: „Zdrowy styl życia trendem XXI 
wieku”.

Szkołę reprezentowały trzy uczen-
nice z klasy IB: Karolina Kończalska, 
Ewelina Wierzbowska i Oliwia Sudoł 
pod opieką nauczyciela Przemysława 
Piotrowskiego. Do tegorocznej edycji 
zgłosiło się 10 zespołów składających 
się z gimnazjalistów i uczniów szkół 
średnich.

Jednym z zadań warsztatów było 
zwiedzanie zakładu Marwit Sp. z o.o. 
oraz prelekcja dotycząca zasad zdro-
wego odżywiania oraz zasad dobrej 

praktyki produkcyjnej i dobrej prak-
tyki higienicznej. Podczas wykładu 
dla uczestników spotkania przygoto-
wana była degustacja soków produ-
kowanych w Złejwsi Wielkiej.

Kolejnym punktem zajęć było 
ognisko zorganizowane w leśnictwie 
Gutowo. Po wspólnym pieczeniu 
kiełbasek i  poczęstunku uczniowie 
biorący udział w  warsztatach spa-
cerowali po lesie w  obecności leśni-
czego, który opowiadał ciekawostki 
związane z lasem na jego terenie.
 Wspólny spacer zakończył pierw-
szą część przedsięwzięcia. Kolejne 
spotkanie odbędzie się 4 czerwca 
2012r., na którym to uczniowie przy-
stąpią do części konkursowej. Życzy-
my powodzenia dziewczyną i  trzy-
mamy za nie kciuki.

Przemysław Piotrowski

Edukacja nie tylko w ławkach

W  roku 2012 przypadają dwie 
ważne rocznice związane z  posta-
cią Janusza Korczaka - siedemdzie-
siąta rocznica śmierci w obozie za-
głady w  Treblince i  setna rocznica 
założenia przez niego Domu Sierot 
przy ulicy Krochmalnej w Warsza-
wie. Dlatego bieżący rok ustano-
wiono - decyzją Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej - Rokiem Janusza 
Korczaka.

Z  tej okazji Biblioteki Publiczne 
Gminy Obrowo zapraszają uczniów 

szkół podstawowych do wzięcia 
udziału w  gminnym konkursie pla-
stycznym pt:  „Janusz Korczak – 
przyjaciel i opiekun dzieci”. 

Zadaniem uczestników konkursu 
jest wykonanie pracy plastycznej, bę-
dącej ilustracją dziecięcych utworów 
Janusza Korczaka lub przedstawiają-
cej sceny z życia pisarza.
 Regulamin konkursu dostępny 
w  Twojej bibliotece publicznej. Na 
prace czekamy do końca kwietnia.

Więcej niż bohater
Rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka
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Uczniowie i  nauczyciele 
z  Gimnazjum w  Dobrzejewi-
cach od lipca 2011 r. współpra-
cują w ramach projektu ze szko-
łami w  Angelholm w  Szwecji 
i Podgoricy w Chorwacji. Szkoła 
otrzymała na ten cel 20000 euro 
od Fundacji Rozwoju Systemu 
Edukacji w Warszawie. 
 We wrześniu 2011 roku  partner-
skie szkoły spotkały się w Angelholm 
w  Szwecji. Po okresie przygotowań 
uczniowie i  nauczyciele spotkają się 
w  chorwackiej Podgoricy (Dalma-
cja). Z Gimnazjum wyjedzie 20 oso-
bowa grupa złożona z  16 uczniów 
klas pierwszych i drugich oraz czte-
rech pedagogów. Opiekę nad gimna-
zjalistami sprawować będą nauczy-
ciele języka angielskiego - Monika 
Stawska i Grzegorz Szulc, koordyna-
tor projektu Aneta Dobrzyńska oraz 
dyrektor Zespołu Szkół Janusz Iwań-
ski. 
 Wizyta przypada na maj 
2012roku,  będzie miała charakter 
edukacyjny powiązany z  wypoczyn-
kiem. Uczniowie zwiedzać będą 
bardzo atrakcyjne ośrodki w   Chor-
wacji, w  tym Dubrownika i  Makar-
ska. Po pobycie w Szwecji  i Chorwa-
cji  Gimnazjum w  Dobrzejewicach 
w maju 2013 r. gościć będzie uczniów 
i  nauczycieli ze szkół partnerskich 
u  siebie na podsumowaniu efektów 
międzynarodowego  projektu Come-
niusa. 
 Jak wyglądały przygotowania 
uczniów z  Gimnazjum w  Dobrze-

jewicach do wyjazdu do Chorwacji 
w ramach projektu Comenius „Santa 
Maria Spaceship”.
Językowe przygotowania 
 Przygotowania do wyjazdu do 
Chorwacji w  ramach projektu Co-
menius „Santa Maria Spaceship” na-
bierają rozpędu. Uczniowie dwa razy 
w  tygodniu uczestniczą w  dodatko-
wych zajęciach z języka angielskiego. 
Pod kierunkiem nauczycieli, ucznio-
wie rozwijają swoją wiedzę i kształtu-
ją opinie.
 W  czasie zajęć języka angiel-
skiego, nauczyciele Monika Staw-
ska i  Grzegorz Szulc, opracowują 
zagadnienia dotyczącego spotkania 
uczniów z  trzech krajów – Polski, 
Szwecji i  Chorwacji. Zagadnienia 

wybrane na to spotkanie to: religia 
i  wartości, prawo i  porządek, czas 
wolny oraz ekonomia.
Zajęcia są realizowane poprzez pra-
cę indywidualną, a  także w  parach 
i  grupach. Kiedy uczniom uda się 
przyswoić słownictwo z  danej dzie-
dziny, mają oni możliwość spraw-
dzenia ich w praktyce. Gimnazjaliści 
dyskutują oraz symulują negocjacje 
w języku angielskim.

 Ważnym elementem zajęć jest 
uczenie gimnazjalistów współpracy. 
Służy temu wcześniej wspomniana 
praca w grupach i parach, nie zawsze 
wybranych przez samych uczniów, 
ale także losowo wyznaczonych. 
Omówienie każdego tematu zakoń-
czone jest przygotowaniem przez 

gimnazjalistów prezentacji multime-
dialnej w programie PowerPoint.  
Dzięki temu uczniowie mają moż-
liwość samodzielnego podzielenia 
się obowiązkami. Zadania musiały 
zostać zrealizowane w terminie okre-
ślonym przez nauczyciela. 
Poza rozmowami w  języku angiel-
skim uczniowie ćwiczą także po-
rozumiewanie się w  sytuacjach co-
dziennych – dotyczących ich życia, 
doświadczeń i zainteresowań. Ma to 
sprzyjać nawiązaniu relacji z ucznia-
mi z innych krajów.
 Część językowa jest istotna, jed-
nak nie jest jedyną. Uczniowie uczą 
się także o  możliwościach ekono-
micznych i  prawnych oraz etyce za-
chowania czy sposobach spędzania 
wolnego czasu. Regularnie przyswa-
jają wiedzę na temat krajów part-
nerskich – Szwecji i Chorwacji – co 
sprawdzane i nadzorowane jest przez 
koordynatora projektu, Anetę Do-
brzyńską. Pieczę nad całością projek-
tu trzyma dyrektor Janusz Iwański, 
motywuje uczniów do działań, aby 
jak najlepiej przygotowali się do wy-
jazdów zagranicznych . 

Wszystkie wyżej wymienione 
przedsięwzięcia mają prowadzić do 
osiągnięcia najważniejszych celów 
projektu. Z  praktycznego punktu 
widzenia oznacza to kształcenie na-
szych uczniów na świadomych, kre-
atywnych, samodzielnych i  spraw-
nych językowo oraz technologicznie 
obywateli Polski i Europy.
    
   Monika Stawska 

Z Gimnazjum w Dobrzejewicach wyjedzie 16 osobowa grupa 
uczniów klas pierwszych i drugich. Jakie atrakcje przygotowano dla gimnazjalistów w Chorwacji?

Społeczność Gimnazjum nr 1 
w Obrowie realizuje kampanię „Ku-
puj odpowiedzialnie drewno i  pa-
pier”. Placówka ta dzięki swojej po-
stawie została wyróżniona jako jedna 
z  pięciu szkół województwa kujaw-
sko-pomorskiego.
Nauczycielami odpowiedzialnymi za 
realizację zadania w szkole są dyrek-
tor Bożena Baranowska oraz Prze-
mysław Piotrowski.
  Projekt ma na celu uświadomie-
nie młodzieży, w jaki sposób można 
oszczędzać drewno, a  jednocześnie 
dbać o środowisko. Jest bowiem wie-
le sposobów, dzięki którym można 
ograniczyć coraz większe wycinki 
lasów. 
Z  każdym rokiem ludzie na całym 
świecie zużywają mnóstwo drewna 
i  materiałów z  niego wykonanych. 
Wielu z  nas nie wybiera niestety 
oszczędnych materiałów i w ten spo-
sób przyczyniamy się do zatruwania 
środowiska. 
Trener – p. Wojciech Głowacki – pró-

bował uświadomić nam jak łatwe jest 
dbanie o środowisko i jak duże może 
przynosić korzyści. Zaprosił uczniów 
do wspólnej pracy, dzięki której mo-
żemy zadbać o  stan naszej planety. 

 

Wszyscy uczniowie byli bar-
dzo aktywni i  z  łatwością odpo-
wiadali na zadawane pytania. 
Po spotkaniu mamy także wiele po-
mysłów, dzięki którym wspólnie 
możemy dbać o  nasze środowisko. 

Z  pewnością wiele się nauczyliśmy 
i  będziemy postępować odpowie-
dzialnie przy zakupie drewna lub 
papieru.

Ewelina Wierzbowska

Drzewa też żyją
Kupuj odpowiedzialnie drewno i papier – wyjątkowa akcja w obrowskim gimnazjum

Z Santa Marią do Chorwacji
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 Fundacja „Tak dla Zdrowia” 
jesienią 2011 roku przeprowadzi-
ła badania wzroku i ocenę posta-
wy dzieci z podstawówki. Wzrok 
przebadano w grupie 25 uczniów 
z klas II. Badaniami postawy ob-
jęto drugoklasistów oraz klasę IV.
 Spośród 25 dzieci przebada-
nych w  Brzozówce, tylko dwoje 
wykazała się pogorszoną ostro-
ścią widzenia. Powinny one być 
poddane konsultacji okulistycz-
nej w celu potwierdzenia diagno-
zy i dalszego leczenia. Większość 
uczniów, którzy noszą już okula-
ry, widzi w nich dobrze. Ogółem 
76% dzieci widzi prawidłowo.
 Kryteria prawidłowej po-
stawy spełnia tylko 9, na 48 
przebadanych osób. Ponad 81 
%  grupy 8 i  10 latków pod-

danych badaniom ma błędy, 
bądź wady postawy, które należy 
korygować. Część dzieci, z  po-
stawą skoliotyczną, oprócz wy-
konywania regularnych ćwiczeń 
korekcyjnych, powinna przejść 
za pół roku kontrolę w  Porad-
ni Wad Postawy. Pozostałych 
czeka to dopiero za 12 miesięcy. 
 Wszystkie dzieci biorące 
udział w  badaniu otrzymały od 
Fundacji „Tak Dla Zdrowia” bez-
płatne poradniki ćwiczeń korek-
cyjnych na płytach CD.

Koordynatorzy projektu:
z ramienia fundacji – Patrycja 

Gniadek
z ramienia szkoły – Dariusz 

Machajewski

Zdrowa Klasa w Brzozówce
Dzieci z Brzozówki zostały profilaktycznie przebadane

Sport łączy gminy
Młodzi sportowcy chcą wyrosnąć na ironmanów

* * *
Dane kontaktowe Klub Sportowy ,,Triatlon Team Ciesielski’’, Kuczwały 55,

 87 – 140 Chełmża, Łukasz Kowalski tel. 721-749-905 
adres e-mail lukasz675@poczta.onet.pl

Zawodnicy z gmin: Chełm-
ża i  Obrowo, a  także miast: 
Chełmża i  Toruń trenują  
w stowarzyszeniu kultury fizycznej 
pn. Klub Sportowy ,,Triatlon Team 
Ciesielski’’. Klub liczy aktualnie 
16 członków i  działa w  miejsco-
wości Kuczwały Gmina Chełmża.

Głównymi celami stowarzyszenia jest 
krzewienie kultury fizycznej, turystyki  
i  rekreacji wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Bardzo ważne jest także 
wychowywanie dzieci i  młodzieży 
poprzez kulturę fizyczną, turysty-
kę i  rekreacje na terenie działania 
klubu oraz przeciwdziałanie pato-
logiom i  uzależnieniom społecz-
nym – zwłaszcza alkoholizmowi  
i narkomanii. 

Główną dyscypliną uprawianą 
przez zawodników klubu sportowego 
,,Triatlon Team Ciesielski’’ jest tria-
tlon na 3 dystansach:
- olimpijski 51,5 km: 1,5 km pływanie 
/ 40 km jazda rowerem / 10 km bieg
- half - Ironman 112,9 km: 1,9 km 

pływanie / 90 km jazda rowerem / 
21 km bieg
- Ironman 225,8 km: 3,8 km pływa-
nie / 180 km jazda rowerem / 42 km 
bieg.

Poza zawodami triathlonowymi 
zawodnicy biorą udział również w za-
wodach pływackich, kolarskich oraz 
biegowych na terenie całej Polski. 

Treningi odbywają się 6 dni w ty-
godniu pod okiem trenera Jerzego 
Ciesielskiego doświadczonego i  uta-
lentowanego zawodnika startują-
cego w  zawodach triathlonowych  
w  latach 1989 – 1993 roku i  trenu-
jącego innych zawodników od 1990 
roku. Treningi pływackie odbywają 
się pod okiem trenera Zbigniewa 
Zielińskiego na miejskiej pływalni  
w  Chełmży oraz trenera Andrzeja 
Szufarskiego z  Torunia trenującego 
między innymi sekcję Toruńczyk 
Master na pływalni w Toruniu.

Mistrzostwa Polski Kickbo-
xingu w formule Kick Light w 
Starachowicach odbyły się pod 
znakiem dominacji zawodni-
ków z Obrowa. 
W zawodach wzięło udział 
347 zawodników z całej Polski. 
Wśród nich byli zawodnicy re-
prezentujący klub A&W Team 
Obrowo - Marcin Jóźbik, Domi-

nika Rzepińska i Jakub Dąbrow-
ski. Wyjazd okazał się sukcesem 
zawodników i trenera Andrzeja 
Maciusiewicza. Dwaj zawodnicy 
stanęli na podium. Marcin Jóźbik 
zdobył brązowy medal, Jakub Dą-
browski srebrny. Jest to poważny 
sukces na zawodach tej rangi, 
który daje motywacje do dalsze-
go trenowania i rozwijania się.

Twarde pięści Obrowa
Sukces Zawodników A&W Team Obrowo na 
Mistrzostwach Polski Kickboxingu Starachowice 2012

 Hale sportowe w Dobrzejewicach i Osieku nad Wisłą od li-
stopada do marca były areną zmagań dla 12 drużyn w rozgry-
wanej corocznie lidze halowej piłki nożnej gminy Obrowo. Se-
zon 2011/2012 najlepiej zakończyli futsaliści z Dobrzejewic. 
Natomiast w rozegranym 25 marca 2012 roku Pucharze 
Gminy zwyciężyła drużyna Wiły Osiek przed Olszówką.
Puchary zwycięzcom ufundował Wójt Gminy – Pan Andrzej Wieczyński. Obda-
rował on też wszystkie drużyny uczestniczące w lidze nagrodami rzeczowymi.

Dariusz Machajewski

Puchar ligi w halowej piłce nożnej
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Imprezy gminne w 2012 roku
Lp. Nazwa zadania Termin imprezy Adres….

Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych

„Podaj rękę”, GOPS Obrowo

XII Gminny festiwal Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej

1. Urząd Gminy Obrowo
GOK  Obrowo

24 kwietnia 2012 r. gminny Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

2. Gminny Konkurs Ortograficzny Urząd Gminy Obrowo
Zespół Szkół w Obrowie

II dekada
kwietnia 2012 r.

gminny Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

3. Konkurs dla dzieci
grających na instrumentach
keybordowych

GOK  Obrowo

Organizator lub
współorganizator

Zasięg
terytorialny

02 czerwca 2012 r. powiatowy Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

4. Warsztaty fotograficzne Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

GOK  Obrowo lipiec 2012 r. gminny

5. Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

Przegląd Tradycyjnych
Kapel Weselnych

Urząd Gminy Obrowo
GOK  Obrowo

04 sierpnia 2012 r. wojewódzki

Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

wojewódzki16 sierpnia 2012 r.Urząd Gminy Obrowo
GOK  Obrowo K. Musiałowski

VI Kamus Cross
For The Beatles

6.

Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

gminnyI dekada
września 2012 r.

Urząd Gminy Obrowo
GOK  Obrowo

Dożynki Gminne 20127.

Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

gminnyII dekada
października2012 r.

Urząd Gminy Obrowo
Szkoła Podstawowa w Łążynie

Święto Pieczonego
Ziemniaka

8.

Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

gminny30 listopada 2012 r.Andrzejki9.

Urząd Gminu Obrowo
tel. 56 678 60 22

gminny

gminnyIII dekada
grudnia 2012 r.

Urząd Gminy Obrowo,
GOPS

Wigilia dla osób samotnych,
spotkanie choinkowe

11.

GOK Obrowo
tel. 56 678 60 22 wew. 145

wrzesień 2012 r.GOK  ObrowoWarsztaty
kreatywno - plastyczne

10.

Stan ludności Gminy Obrowo na przestrzeni 10 lat, 
z uwzględnieniem stycznia 2012 r.

 Szkody powstałe w upra-
wach zbóż w wyniku ujem-
nych skutków przezimowania 
w okresie zimowym 2011/2012 
są objęte dopłatami w ramach 
de minimis. 
 Producenci rolni, którzy zu-
żyli do siewu materiał siewny 
kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany, mogą ubiegać się o do-
płatę z tytułu zużytego do siewu 
lub sadzenia materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwali-
fikowany mającej charakter po-

mocy de minimis w rolnictwie 
do upraw, które uległy zniszcze-
niu w wyniku ujemnych skut-
ków przezimowania.  
 Producenci rolni, którzy 
chcą skorzystać z pomocy są 
zobowiązani do złożenia do 
właściwego ze względu na sie-
dzibę lub adres zamieszkania 
OT ARR wniosku o przyznanie 
dopłaty do 25 czerwca.
 Jednocześnie informujemy, 
iż przed podjęciem prac agro-
technicznych mających na celu 

likwidację zniszczonej uprawy 
(założonej z materiału siewne-
go kategorii elitarny lub kwa-
lifikowany), producent rolny 
powinien powiadomić właści-
wy Oddział Terenowy ARR o 
planowanych czynnościach w 
formie pisemnej, przekazanej 
za pośrednictwem poczty, faxu 
lub poczty elektronicznej.
 Dopłata ma charakter 
pomocy de minimis w rol-
nictwie. W związku z tym,  
w okresie 3 lat łączna kwota po-

mocy dla producenta rolnego 
nie może przekroczyć 7500 euro.
Szczegółowe informacje doty-
czące uzyskania dopłaty znaj-
dują się na stronie internetowej 
ARR www.arr.gov.pl, w zakład-
ce „Warunki uzyskania dopłaty 
z tytułu zużytego do siewu lub 
sadzenia materiału siewnego 
kategorii elitarny lub kwalifi-
kowany w ramach pomocy de 
minimis w rolnictwie w 2012 r.” 

 Infolinia ARR  22 661 72 72

Uwaga rolnicy! Pomoc jest możliwa
ARR czeka na wnioski rolników poszkodowanych przez mrozy
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28 lutego 2012 roku dokonano 
odbioru robót na budowie ka-
nalizacji sanitarnej z przyłącza-
mi i przepompowniami ście-
ków w miejscowości Głogowo 
– Brzozówka – etap I. Budowę 
kanalizacji I etapu rozpoczęto 
jesienią 2008 roku. Niełatwa 
i kosztowna inwestycja, sta-
nowiąca niebagatelną kwotę  
6.685.989,51 zł, była wyzwa-
niem dla władz gminy Obrowo, 
ale także dla Wykonawcy P.E. 
„ELTOR” Sp. z o.o. z Bydgosz-
czy. 
Dzięki pożyczce z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w To-
runiu w wysokości: 4.741.612,38 
(umarzalnej w 30%) środkom 
własnym gminy oraz przy współ-
udziale mieszkańców podłą-
czanych do sieci kanalizacyjnej, 
inwestycja została pomyślnie 
zakończona i przekazana do 
użytkowania mieszkańcom ul.: 
Kruczej, Łabędziej, Porzeczko-
wej, Jaskółczej,  Bażantowej, Żbi-
kowej, Borsukowej, Bobrowej, 
Rysiej, Sarniej, Wilczej, Lisiej, 
Strumykowej, Żołędziowej, Po-
ziomkowej, Borówkowej, Jago-
dowej, Grzybowej, Wrzosowej, 
Jeżynowej, Borowikowej, Mali-
nowej, Jałowcowej z miejscowo-
ści Głogowo, a także ul.: Leśnej, 
Kalinowej, Brzozowej, Sosnowej, 
Cisowej, Klonowej, Kasztano-
wej, Modrzewiowej, Dębowej, 
Grabowej, Świerkowej, Jodłowej, 

Leszczynowej, Jaśminowej, Osi-
kowej i Lipowej z miejscowości 
Brzozówka.  
W ramach inwestycji wykonano:
- kolektor grawitacyjny Ø 200 o 
długości 6.816 m
- przyłącza kanalizacji grawita-
cyjnej Ø 150 o długości 3.241 m
- kolektor tłoczny Ø 90 o długo-
ści 597 m
- kolektor tłoczny Ø 160 o długo-
ści 1.732 m
- kolektor tłoczny Ø 63 o długo-
ści 7.920 m
- przyłącza kanalizacji tłocznej Ø 
63 o długości 3.565 m
- przepompownie sieciowe – 4 
szt.
- przepompownie przydomowe 
– 404 szt.
-przyłącza elektroenergetyczne i 
urządzenia GPRS – 4 kpl.
-odwodnienie, montaż i praca 
igłofiltrów – 44 kpl.
Na chwilę obecną gmina Ob-
rowo posiada łącznie 82,18 km 
sieci kanalizacyjnej oraz 1.468 
szt. przyłączy kanalizacyjnych. 
Jeśli chodzi o stan sieci wodo-
ciągowej to obecnie gmina Ob-
rowo wybudowała 202,46 km 
oraz 3.400 szt. przyłączy wodo-
ciągowych. 

Wójt Andrzej Wieczyński wraz 
z radnymi planuje budowę ko-
lejnych nitek wodociągowych i 
kanalizacyjnych na terenie ca-
łej gminy. Oczywiście realiza-
cja przedmiotowych inwestycji 

jest uzależniona od środków 
finansowych, dlatego też gmi-
na pozyskuje środki finansowe 
z zewnątrz, w tym także środki 
unijne.
W 2010 roku zakończyły się prace 
przy budowie głównej magistrali 
wodociągowej Ø 225 w miejsco-
wości Szembekowo – Łążynek 
- Dobrzejewice o długości 1.923 
mb. Przeprowadzana inwestycja 
miała na celu odciążenie części 
Brzozówki oraz zasilenie nowo-
powstających działek w Szem-
bekowie. Koszt realizacji w/w 
wodociągu i kanalizacji w Obro-
wie wyniósł łącznie  976.733,34 
tys. zł, a środki unijne stanowiły 
kwotę  384.434,00 zł. 
25 listopada 2010 roku podpisa-
no w Urzędzie Marszałkowskim 
kolejną umowę o współfinan-
sowanie ze środków unijnych 
budowy sieci wodociągowej w 
miejscowości Głogowo. Budowa 
rozpoczęła się wiosną, a zakoń-
czyła latem 2011 roku. Koszt in-
westycji to 75.553,89 zł, dofinan-
sowanie wyniosło tu 48.511,00 zł 
– powstało 700,0 mb wodociągu.

Wójt Andrzej Wieczyński pod-
kreśla, że mimo dobrych rezul-
tatów w dotychczasowych sta-
raniach, należy pozyskać jeszcze 
wyższe kwoty pochodzące z unij-
nego budżetu. W styczniu 2012 
roku złożono kolejny wniosek 
w ramach EFR- PROW - Pod-
stawowe usługi dla gospodarki i 

ludności wiejskiej na realizację 
w latach 2012 – 2014  kilkumi-
lionowej inwestycji dotyczącej 
budowy kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Głogowo – 
Brzozówka – etap II.  Wniosek 
przechodzi w chwili obecnej 
weryfikację w Urzędzie Marszał-
kowskim. 

Kompleks boisk ze środków 
unijnych

           Władze gminy na czele z 
wójtem starają się też pozyskiwać 
środki na rozbudowę infrastruk-
tury sportowej. W tym celu w 
2010 roku został złożony wnio-
sek w ramach EFRR – PROW 
- Wdrażanie Lokalnych Strategii 
Rozwoju na budowę kompleksu 
boisk sportowych w miejscowo-
ści Obrowo – etap I. W ramach 
tej operacji w 2011 roku wyko-
nano:
   - boisko do piłki nożnej 
wraz z piłkochwytami o na-
wierzchni z trawy naturalnej  
          z instalacją nawadniania 
oraz jej przygotowanie do użyt-
kowania, 
   - boisko do siatkówki z na-
wierzchnią akrylowa,
   - infrastrukturę podziemną 
wraz z  ogrodzeniem obiektu.
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 448.966,06 zł, a dofinan-
sowanie unijne stanowiło kwotę 
252.053,28 zł.   
 

Marzena Słupczewska

I etap budowy kanalizacji Głogowo – Brzozówka zakończony

Kosztem ponad 6,5 miliona złotych zakończono 
budowę kanalizacji w Głogowie

Stan ludności Gminy Obrowo na przestrzeni 10 lat, 
z uwzględnieniem stycznia 2012 r.

Lata 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 31.01.2012 r.

Liczba

osób

8.553 8.853 9.218 9.678 10.024 10.597 11.093 11.671 12.301 12.864 12.922
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Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy na przedświąteczne zakupy Czeka na Was

Pasaż Handlowy „Brzozówka”

W pasażu dokonasz wszystkich zakupów:

> sklep spożywczy   Polo-market

> butiki  - moda damska, męska, dziecięca NIKO i LIVIA

> sklep  - miły 
                     

”PREZENTOWNIA”
upominek dla każdego!

> drogeria i sklep 1001 drobiazgów

> Pizzeria  pizza, 
   pierogi, kebab, naleśniki, sałatki
   z dowozem do Twojego domu
   zamów:

ELBA,

 518 561 911

>    
  * bukiety i kompozycje kwiatowe na każdą okazję
   * realizacja zamówień EuroFlorist, 
   - kwiaty w każde miejsce 
   w Europie
*  projektowanie

    i wykonywanie ogrodów
   * projektowanie, wykonywanie 
    i serwis systemów nawadniających

KWIACIARNIA SCHINDLER OGRODY 
 

tel. 512 396 868 

   
 www.euroflorist.pl

www.schindlerogrody.pl

 Owocowa 43 B


