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Nieodpłatne porady prawne  
dla mieszkańców gminy Obrowo  
w 2020 r. będą udzielały radczynie:

1. Marzena Rumińska – w każdy poniedziałek 
od godz. 14:00 do 18:00  
– nr telefonu 609-462-663

2. Agnieszka Siegert – w każdy piątek  
od godz. 14:00 do 18:00  
– nr telefonu 692-927-415.

Urząd Gminy w Obrowie,  
pokój nr 25 I piętro.

15 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Łążynie II odbyło się 
uroczyste spotkanie z Mikołajem zorganizowane przez Panią Sołtys 
oraz Radę Sołecką. 
Świątecznie przystrojona, pachnąca świerkiem i świątecznymi pier-
niczkami sala świetlicy wiejskiej w Łążynie II wypełniona była po 
brzegi gośćmi, których odwiedził Święty Mikołaj z koszem pełnym 
słodkości. Całe spotkanie uświetniła Osiecka Grupa Teatralno-Wo-
kalna spektaklem pt. „Witajcie w naszej bajce”. Mieliśmy okazję 
zobaczyć świetną inscenizację wierszy J. Tuwima, J. Brzechwy oraz 
S. Jachowicza, które bardzo spodobały się zarówno dzieciom jak 
i dorosłym. Po części artystycznej, na najmłodszych czekały konkursy 
i zabawy, natomiast dorośli mieli okazję do rozmów i integracji przy 
kawie oraz pysznych, słodkich wypiekach. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne świętowanie.

Barbara Kłosińska, Zdj. nadesłane

Spotkanie z Mikołajem 
w Łążynie II

4 stycznia 2020 r. zmarła dr Maria Skrzypek, znana i ceniona 
kardiolog związana ze szpitalem miejskim w Toruniu, lubiąca 
odpoczywać w domku letniskowym na skraju Osieka nad 
Wisłą. Gorliwa czytelniczka „Kuriera Obrowa”, który na jej 
prośbę, co kwartał starałam się jej dostarczać. 
Pani Maria Skrzypek cieszyła się ogromnym zaufaniem społecz-
nym. Pacjenci i znajomi darzyli ją szacunkiem i wielką sympatią. 
Była zaangażowana w działalność opozycyjną w latach 80. W 2016 
roku została za to odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności. 
Pani doktor zmarła w wieku 84 lat. 
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz z pracownikami 
urzędu przekazują Rodzinie i najbliższym przyjaciołom zmarłej 
szczere wyrazy współczucia.
Jak pisał ks. Jan Twardowski – „Nie umiera ten, kto trwa w pa-
mięci żywych”, wierzę, że doktor Maria Skrzypek będziesz na 
długo w naszej pamięci.

Marzena Słupczewska, zdjęcie: Nowości, www.nowosci.com.pl
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W dniu 21 listopada 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. 
Jest to święto wszystkich pracowników służb społecznych, dlatego 
też z tej okazji odbyło się wspólne spotkanie pracowników GOPS-u, 
na którym omawiano pracę pracowników socjalnych, opiekunek 
domowych osób starszych i niepełnosprawnych, asystentów rodziny, 
którzy bezpośrednio są przy drugim człowieku i służą mu pomocą. 
Aktualnie pracownicy socjalni w gminie Obrowo pracują z 420 
rodzinami, które otrzymują wsparcie w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwiają im życie  
w warunkach odpowiadających godności człowieka. Opiekunki do-
mowe osób starszych i niepełnosprawnych mają pod opieką 34 osoby, 
którymi zajmują się i wspierają w codziennym funkcjonowaniu. Na 
terenie naszej gminy mamy również 10 rodzin, które korzystają ze 
wsparcia asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej. Dzień Pracownika Socjalnego obchodzili 
również pracownicy Filii GOPS w Dobrzejewicach. Ich grono realizuje 
zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, 
świadczenia wychowawczego 500+, programu Dobry Start 300+ 
oraz ustawy „Za życiem”. 
Dzień Pracownika Socjalnego to również szczególny dzień podsumo-
wania dotychczasowej współpracy z instytucjami takimi jak: PCPR, 
PCK, MOPR, TCŚR, Policja, Straż Gminna, szkoły oraz instytucjami 
pozarządowymi, takimi jak: fundacje i stowarzyszenia. Dzięki ich 

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego
wsparciu efektywnie realizujemy ustawowe zadania, pomagając tym 
samym osobom, które tego potrzebują. 
Z tej okazji, wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz z p.o. 
kierownika GOPS w Obrowie Renatą Kwiatkowską, złożyli wszyst-
kim pracownikom GOPS w Obrowie, serdeczne podziękowania za 
udzielane wsparcia i pomoc skierowaną do osób potrzebujących oraz 
zaangażowanie w wykonywane zadania.
Małgorzata Górna

18 grudnia 2019 r. w Niepublicznym Przedszkolu Językowym „Nie-
zapominajka” w Obrowie, został zrealizowany projekt „Christmas 
with puppies”. 
Projekt był wynikiem połączenia pasji kynologicznej i pedagogicznej 
Małgorzaty Czerwińskiej, właścicielki hodowli psów „Latro” i Moniki 
Jasińskiej, pracownika Urzędu Gminy Obrowo. 
Nie od dziś wiadomo, że kontakt czworonogów z dziećmi ma pozy-
tywny wpływ na wszechstronny ich rozwój, wpływa przede wszystkim 
na: emocje i empatię, a także uczą naszych milusińskich odpowie-
dzialności, stąd też narodził się pomysł powyższych zajęć.
„Christmas with puppies” został zrealizowany we współpracy z Panią 
Małgorzatą, osobą pełną pozytywnej energii i pasjonatką kynologii, 
z grupą energicznych, chłonnych wiedzy i zabawy dzieci z grupy 
„Tygryski” i Delfinki” w asyście wspaniałych nauczycielek przedszkola 
„Niezapominajka”.
Program zajęć był bardzo szeroki, od wspólnego kolędowania przez 
zajęcia z udziałem dzieci, prelekcje mające na celu bezpieczeństwo 
dzieci w kontaktach z psami w swoim otoczeniu, pokaz piesków 
w świątecznych strojach (Bonzo Mon Heureux -spaniel kontynen-
talny i Gapcio buldożek francuski) i ich umiejętności. Jak również 
bezpośredni kontakt dzieci ze szczeniętami, a to wszystko odbywało 
się w miłej, świątecznej atmosferze i z dobrym humorem wszystkich 
uczestników zajęć. 
„Wykorzystując obecność psów oraz możliwość różnych zabaw takie 
jak: kalambury i rysunki, zobrazowaliśmy przedszkolakom komuni-
kacje z Psimi Przyjaciółmi. Mówiliśmy o zachowaniach i miejscach 
przyjaznych głaskaniu, czy też problematyce „żółtej wstążki u czwo-
ronogów”. Całość dopełniło tło śpiewanych kolęd i mikołajkowe 
czapki na głowach” – relacjonuje Małgorzata Czerwińska „Latro”. 
Ciąg dalszy na pewno nastąpi. Serdeczne podziękowania dla wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego za zaakceptowanie pomysłu, a także dla 
dyrekcji przedszkola „Niezapominajka” z Obrowa za otwartość 
na współpracę i wspaniałą atmosferę oraz naszych świątecznych 
pomocników Kacpra Czerwińskiego i Sylwestra Machajewskiego. 

Monika Jasińska, Fot. Izabela Konarzewska

„Christmas with puppies” 
w Niepublicznym 
Przedszkolu Językowym 
„Niezapominajka”  
w Obrowie
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Aktywność, zaangażowanie, ciężka praca to wszystko przyczyniło 
się do zrealizowania określonych celów, a tym samym otrzymania 
dodatkowych środków, z przeznaczeniem na rewitalizację społecz-
no-gospodarczą miejscowości wiejskich. Dodatkowe środki trafią do 
gmin Obrowo, Lubicz oraz Wielka Nieszawka.
Dzięki projektowi „Urządzenie przestrzeni publicznej w Lubiczu 
Górnym na potrzeby rewitalizacji społeczno-gospodarczej” zreali-
zowanego w latach 2017-2018 przez Gminę Lubicz najwyższe do-
finansowanie, bo aż 3,2 miliona złotych otrzymała Lokalna Grupa 
Działania Podgrodzie Toruńskie. 
– To nasz kolejny sukces. Wcześniej otrzymaliśmy dodatkowe środki za 
sprawną realizację powierzonych zadań w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 – mówi Prezes LGD „Podgrodzie 
Toruńskie” Wojciech Knieć – Na to wyróżnienie zasłużyło wiele osób 
– począwszy od samorządów, które sprawnie poradziły sobie z realizacja 
wniosków, przez pracowników Biura LGD, często pracujących ponad-
normatywnie w celu udzielania doradztwa, na członkach rady LGD, 
która ocenia wnioski, pracując zupełnie społecznie – dodaje.
7 listopada 2019 r. Prezes LGD Wojciech Knieć oraz Wiceprezes 
Marek Olszewski z rąk Pani Członek Zarządu Województwa Anety 
Jędrzejewskiej i Dyrektora Wydziału Koordynacji RLKS Urzędu 
Marszałkowskiego Bartosza Szymańskiego, odebrali aneks do umowy 
zwiększającej dofinansowanie.

Anna Bartos (Kierownik Biura LGD Podgrodzie Toruńskie) 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe w Osieku nad Wisłą 
dołączyły w 2019 roku do kampanii „19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Na godzinach wychowawczych 
w klasach I-VIII była poruszana i omawiana m.in. taka tematyka jak:
- prawa dziecka - przestrzeganie praw dziecka przez dorosłych - stop 
przemocy (fizycznej, psychicznej, cyberprzemocy) - łamanie praw 
dzieci i młodzieży na świecie - dekalog do dorosłego - dekalog do 
kolegi, koleżanki - co to jest szacunek, tolerancja, empatia itp.
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja, „po DRUGIE” 
we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami 
pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział w niniejszej świa-
towej kampanii, która rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we 
wszystkich krajach świata.
Autorem światowej kampanii jest Womens World Summit Fo-
undation i co roku zaprasza do współpracy wszystkich tych, któ-
rzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.  
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy to 
kolor ostrzegawczy. Prowadzone w ramach kampanii działania mają 
ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć i widzieć więcej i lepiej.
Efektem zajęć w ZS w Osieku nad Wisłą były plakaty, prace plastyczne 
nt. hasła kampanii, z których stworzyliśmy wystawę. Cieszyła się 
sporym zainteresowaniem uczniów i rodziców, dla wielu była także 
powodem do refleksji i przemyśleń.

Lidia Szumska, Zdj. nadesłane

Dodatkowe środki dla 
Lokalnych Grup Działania 
- w tym dla „Podgrodzia”!

KAMPANIA SPOŁECZNA 
Z UDZIAŁEM ZS 
W OSIEKU NAD WISŁĄ

Na zdjęciu od prawej: Presez LGD Podgrodzie Toruńskie – Wojciech 
Knieć, Członek Zarządu Województwa – Aneta Jędrzejewska i Dyrektor 
Wydziału Koordynacji RLKS UM – Bartosz Szymański

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania 
„Podgrodzie Toruńskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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18 grudnia 2019 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku 
nad Wisłą odbyła się uroczysta Wieczerza Wigilijna z udziałem 36 
uczestników zajęć, ich opiekunów, pracowników, a także zaproszonych 
gości, wśród których byli m.in.: wójt Andrzej Wieczyńki, Kazimiera 
Woźny, kierownik referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy 
w Obrowie – Marzena Słupczewska, naczelnik wydziału edukacji 
i spraw społecznych Starostwa Powiatowego w Toruniu – Andrzej 
Pabian, ks. proboszcz Rafał Bogus. 
Gości przywitał dyrektor DPS w Dobrzejewicach „Domu Komba-
tanta” Mieczysław Kasprowicz i kierownik ŚDS w Osieku Wioletta 
Melerska. 
Życzenia świąteczne dla uczestników zajęć oraz ich rodziców i opie-
kunów skierowali również: wójt Andrzej Wieczyński, Andrzej Pabian 
ze Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz ksiądz Rafał Bogus, który 
także pobłogosławił zebranych i przypomniał o błogosławieństwu 
płynącym od Bożej Dzieciny.

Uroczysta Wieczerza 
Wigilijna w ŚDS w Osieku 
nad Wisłą

W rodzinnej atmosferze, przy blasku świec i śpiewie kolęd, pojawili 
się także Mikołajowie i Mikołajki (przebrani pracownicy ŚDS), którzy 
przedstawili w krótkich scenkach, świetną grę aktorką, a następnie roz-
dali wszystkim uczestnikom zajęć prezenty, jak na tradycję przystało.

Marzena Słupczewska
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Ambicją sołtysa Głogowa Jana Jeżewskiego było zorganizowanie 
mikołajek dla dzieci. To nietypowe przedsięwzięcie, z racji braku 
świetlicy wiejskiej, zorganizowane w plenerze, cieszyło się sporym 
zainteresowaniem. Sołtys Głogowa zwrócił się o pomoc do Fundacji 
TRYBIK, która ma swój oddział terenowy właśnie w Głogowie. 
Fundacja zajęła się przygotowaniem programu imprezy i konkursów, 
a sołtys pozyskiwaniem sponsorów i sprawami organizacyjnymi.
Mimo nie najlepszej pogody, humory dopisywały, a przybyłe w dniu 
15.12.2019 r. wraz ze swoimi rodzicami dzieci, chętnie brały udział 
w rodzinnym konkursie na najdłuższy łańcuch, który potem został 
połączony w całość i ozdobił choinkę. Nie zabrakło też chętnych do 
śpiewania kolęd, jury oceniło talent i wręczyło nagrody. Nie było 
śniegu, ale były bańki mydlane, nie było sań, ale był taniec pod liną 
w rytm „Lambady” przy wtórze akompaniamentu Mariusza Gajka, 
który też na tę okoliczność przygotował scenę i uświetnił dzień 
śpiewanymi przez siebie kolędami.
Przy ognisku można było ogrzać się, upiec sobie kiełbaskę i zjeść 
pyszną grochówkę. Kawkę i ciasto serwowały panie z KGW „Gło-
go-Wianki”, popcorn przygotowywał na bieżąco szef Fundacji „Ko-
smiczna droga do gwiazd”, a gofry piekła Ania Czermińska. Atrakcji 
było sporo, jednak tradycja, to tradycja.
Pojawił się oczekiwany przez najmłodszych MIKOŁAJ i wręczył 
każdemu dziecku paczkę ze słodyczami i owocami.
Miałam przyjemność prowadzić tę imprezę. Dziękuję swoim wo-
lontariuszom: Natalce, Julii i Kacprowi za pomoc, a wszystkim 
uczestnikom za stworzenie wspaniałej atmosfery i wspólną zabawę.

Barbara Mońko-Juraszek (prezes Zarządu Fundacji TRYBIK), zdj. nadesłane

Głogowskie MIKOŁAJKI  
z Fundacją TRYBIK

Powyższa impreza mogła się odbyć dzięki licznym sponsorom, są to: Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Klinika Weterynaryjna 
z Głogowa AVIMEDICUS, POLO Market z Brzozówki, W.W. EKOCHEM Głogowo, WAKOTHERM Brzozówka, Tartak TRAK-BET 
Głogowo, Klub Radnych „Kurs na Obrowo”, Sklep Metalowy Państwa Ziółkowskich z Dobrzejewic, P.H.U. Jacka Rutka, P. H.U. „Glotor”, 
MAKAIKA – Izabela Ziółkowska-Kanarek, Skład Budowlany TARYK, Piekarnia – cukiernia z Głogowa Barbary i Krzysztofa Rumiń-
skich, Sklep spożywczy GROSZEK z Głogowa, Kwiaciarnia FLORENCJA Małgorzaty Górzyńskiej z Lubicza Górnego, Nadleśnictwo 
Dobrzejewice – Zawały, Restauracja „Romeo i Julia” z Głogowa – grochówka, Sołtys- kiełbasa, Koło Gospodyń Wiejskich „Głogo-Wianki” 
z Głogowa – ciasta, Sklep spożywczy DAREX z Głogowa, Gospodarstwo Rolne Anny i Jacka Dąbrowskich z Grębocina, Anna i Henryk 
Czermińscy z Głogowa, Fundacja „Kosmiczna drga do gwiazd” - popcorn, drobne nagrody, Mariusz Gajek – scena, nagłośnienie i oprawa 
muzyczna, Fundacja TRYBIK.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za pomoc i wkład w realizację Mikołajek.
Sołtys Głogowa wraz z Radą Sołecką

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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Zespół Szkół w Dobrzejewicach po raz kolejny wygrał konkurs wnio-
sków Erasmus+ KA1 Mobilność Kadry edukacji szkolnej i otrzymał 
dofinansowanie z FRSE w kwocie 21292 EUR na realizację projektu 
„Integracja i nowoczesne nauczanie”, m.in. szkoleń dla 10 nauczycieli 
w Finlandii, Grecji, Hiszpanii, a także w dalekim departamencie za-
morskim Francji na Gwadelupie na Karaibach w Ameryce Środkowej.
Celami projektu są: integracja i współpraca kadry, poszerzenie wiedzy 
i umiejętności z zakresu TIK oraz neurodydaktyki, poznanie technik 
i metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
oraz rozwój międzykulturowy.
W styczniu 2019 r. nauczycielki ZS w Dobrzejewicach uczestniczyły 
w kursach: Integration and multiculturality (Aneta Dobrzyńska) 
i Neuroeducation and coaching (Monika Stawska), zaś w dniach 
11-21 marca 2019 r. dyrektor Szkoły Janusz Iwański i Magdalena 
Żurawska (autor i koordynator projektu) uczestniczyli w kursie 
„A Classroom with a Door to the World”, który odbył się na Gwa-
delupie, Departament Zamorski Francji w Ameryce Środkowej.
W dniach 5 – 9 maja 2019 r. Anna Ewertowska i Izabela Schafer 
brały udział w kursie „Every pupil is important – special education 
in Finland and in Europe” w Joensuu, Finlandia.
W kwietniu 2019 r. Marta Zając i Karolina Rogalska uczestni-
czyły w kursie „Special Needs Education: a step-by-step ap-
proach’’, który odbył się na południu półwyspu Peloponez,  
w Kalamacie (Grecja). 
W lutym 2020 r. Danuta Szwed-Salejko i Agnieszka Kacprowicz 
wezmą udział w kursie dotyczącym programowania i kodowania 
w Hiszpanii. 
Refleksje uczestników Janusza Iwańskiego, Magdaleny Żuraw-
skiej, Moniki Stawskiej, Anety Dobrzyńskiej, Anny Ewertowskiej 
i Izabeli Schafer dostępne są na stronie www.obrowo.pl

Magdalena Żurawska

„Integration and modern 
teaching” 2018-2020  
w ZS w Dobrzejewicach

fot. Aneta Dobrzyńska i Monika Stawska - kurs na Guadelupie

fot. Janusz Iwański - wizyta i nauka języka francuskiego w szkole na Gwadelupie

fot. Janusz Iwański i Magdalena Żurawska - kurs na Guadelupie, poznawanie kultury i muzyki 
Gwoka rdzennych mieszkańców karaibskiej wyspy

fot. Izabela Schafer i Anna Ewertowska - kurs w Finlandii fot. Karolina Rogalska i Marta Zając - kurs w Grecji
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Państwo Krystyna i Henryk Kamińscy przeżyli razem ponad 50 lat, 
a ściślej 52. 
Świętowanie jubileuszu złotych godów musieliśmy przełożyć dwa lata, 
ze względu na moją chorobę, tłumaczyła Pani Krystyna. Należy do-
dać, że w grudniu 2019 r. mój mąż Henryk obchodził 80. urodziny. 
Powodów do świętowania, zatem jest więcej niż jeden, podkreślali 
z uśmiechem jubilaci.
Państwo Krystyna i Henryk Kamińscy swoje jubileusze połączyli 
i w dniu 4 stycznia 2020 r., w gronie rodziny i przyjaciół spotkali się 
na uroczystej mszy świętej w kościele parafialnym pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą. Nabożeństwu przewodniczył 
ks. Grzegorz Drzewiecki (były proboszcz tej parafii) przy pomocy 
ks. Rafała Bogusa (obecnego proboszcza osieckiej parafii), przed 
którymi jubilaci odnowili swą przysięgę małżeńską. Dużą, niezwykle 
wzruszającą niespodziankę, zrobił Zespół „Kawęczynianki”, który 
podczas mszy świętej odśpiewał jubilatom tradycyjne Sto lat. 
Po mszy świętej małżonkowie Kamińscy przyjmowali życzenia od 
rodziny i przyjaciół, a także od władz gminy Obrowo – wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego i sekretarz gminy Mirosławy Kłosińskiej.
– Życzymy Wam, abyście wciąż szli przez życie mocno trzymając się za ręce, 
zawsze pogodni, zawsze razem, zawsze pewni swoich uczuć – napisali 
do Jubilatów w pamiątkowym liście wójt Wieczyński i sekretarz 
Kłosińska. – Panie Henryku, jednocześnie składam Panu gorące podzięko-
wania za to, że promował Pan i wciąż promuje swoją wspaniałą muzyką 
i zespołem, kulturę ludową naszej gminy – mówił wójt.
Państwo Krystyna i Henryk Kamińscy wychowali córkę i syna, a także 
doczekali się pięciorga wnucząt. Jak sami podkreślają, bywało różnie, 
czasem dobrze, innym razem gorzej, ale jak mówią – „kluczem do 
sukcesu, w tak długiej relacji, jest wyrozumiałość i rozmowa”.
Pan Henryk Kamiński jest akordeonistą cenionej, wielokrotnie 
nagradzanej i wielopokoleniowej osieckiej Kapeli Ludowej im. Ka-
mińskich. Zespół powstał na początku XX wieku, kiedy to Adam 
Kamiński, dziadek Henryka Kamińskiego, zabawiał sąsiadów i gości 
grając im na harmonijce i skrzypcach.
Życzymy naszym jubilatom przede wszystkim dużo zdrowia, ale 
także wielu niezapomnianych chwil spędzanych w rodzinnej, ciepłej 
atmosferze.

Marzena Słupczewska, Magdalena Krzyżanowska

Złote Gody Państwa 
Kamińskich z Osieka  
nad Wisłą

6 grudnia 2019 r. to szczególny dzień, w którym każdy może zo-
stać św. Mikołajem. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika 
w Łążynie II już od trzech lat jest organizatorem akcji „Pomagamy 
Filipowi”, której celem jest zgromadzenie środków pieniężnych na 
rehabilitację Filipa Zielińskiego. 
W ramach charytatywnej pomocy uczniowie wraz ze swoimi rodzi-
cami, pracownicy szkoły oraz sponsorzy przekazali wspaniałe dary, 
które zasiliły loterię fantową. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
nazbierało się tego naprawdę sporo. Loteria cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowni-
ków szkoły, a każdy los okazał się szczęśliwą „inwestycją”. 
Kolejnym wydarzeniem był Charytatywny Bieg Mikołajkowy, w któ-
rym wzięli udział uczniowie ubrani w czapki Mikołaja. Nad prawi-
dłowym przygotowaniem trasy wyścigu oraz przebiegiem rywalizacji 
czuwali łążyńscy nauczyciele wychowania-fizycznego. Radości było, 
co niemiara. Każdy z uczestników chciał stanąć na podium. Wyło-
niono zwycięzców w kategorii dziewczynek i chłopców klas I-II, 
III-IV, V-VI i VII-VIII.
Następnie przyszedł czas na finał, podczas którego, przekazano 
Filipowi i jego mamie zebraną kwotę umożliwiającą udział chłopca 
w potrzebnej rehabilitacji. 

Mikołajkowa akcja charytatywna w SP w Łążynie II

W organizację mikołajkowej akcji włączyła się prawie cała społeczność 
szkolna. Szczególne podziękowania należą się wszystkim osobom, 
którym nie jest obojętny los drugiego człowieka: uczniom i ich 
rodzicom, sponsorom oraz nauczycielom i pracownikom szkoły. 
Jesteśmy dumni, że to wspaniałe wydarzenie na stałe wpisało się 
w kalendarz uroczystości naszej szkoły.
Pamiętajmy! „Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje” – 
Jan Paweł II.

Marlena Bogusz

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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20 grudnia 2019 r. w remizie strażackiej w Osieku nad Wisłą odbył się 
Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Osieku nad Wisłą.
Swą obecnością zaszczycili koncert sekretarz gminy Obrowo - Miro-
sława Kłosińska, radny Kazimierz Musiałowski, dyrektor ZS w Osieku 
nad Wisłą – Katarzyna Wachowska. 
Koncert poprowadziła nauczycielka szkoły muzycznej Magdalena 
Gorzkowska.
Był to wieczór pełen wrażeń muzycznych, duchowych i artystycz-
nych. Uczniowie zaprezentowali polskie kolędy oraz z innych krajów. 
Brzmiały one na wszystkich instrumentach nauczanych w szkole oraz 
w różnych aranżacjach zespołowych, m.in. skrzypcowych, saksofo-
nowych czy gitarowych. Nie zabrakło oczywiście chóru szkolnego, 
pod dyrekcją Emilii Szcześniewskiej, który wykonał ciekawe kolędy 
i pastorałki. Przy pięknie ustrojonej sali mogliśmy usłyszeć m.in. 
„Lulajże Jezuniu”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „We Wish You a Marry 
Christmas”, czy pastorałki „Jam jest dudka”, „My też pastuszkowie”.
Świątecznym akcentem był również występ rodziny Państwa Mytlew-
skich wśród, której znalazła absolwentka naszej szkoły - Zuzanna. 
Wykonanie pastorałki „Kolęda Maryi” zachwyciło licznie zebraną 
w sali publiczność.
Muzyczne kolędowanie zakończył tradycyjnie wspaniały występ 
nauczycieli PSM I st. w Osieku nad Wisłą, którzy wykonali kolędy 
przygotowane w aranżacji Dariusza Zaleśnego i Piotra Dołęgowskiego. 
Publiczność uległa bożonarodzeniowemu nastrojowi i żywo włączyła 
się w śpiew, nucąc „Bóg się rodzi” czy „Dzisiaj w Betlejem”.
Ku radości najmłodszych pojawił się gość z dalekiej Północy – 
Święty Mikołaj, obdarowując słodyczami i fotografując się z całymi 
rodzinami.

Koncert kolęd i pastorałek z udziałem uczniów ze 
szkoły muzycznej z Osieka nad Wisłą

Koncertowi towarzyszyła zbiórka pieniędzy i sprzedaż cegiełek na 
zakup nowego fortepianu firmy YAMAHA dla uczniów Publicznej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Osoby, które chcia-
łyby wspomóc finansowo mogą to uczynić na stronie internetowej 
https://zrzutka.pl/z/muzycznosiek
Za każdy datek będziemy niezmiernie wdzięczni.
Na koniec koncertu dyrektor Mariola Majrowska złożyła wszystkim 
życzenia świąteczne i noworoczne oraz serdecznie podziękowania 
nauczycielom za przygotowanie uczniów, rodzicom za świąteczne wy-
pieki oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i wystroju sali.
Tradycyjnie mówimy: do zobaczenia za rok. Hej kolęda, kolęda!

Beata Wierzbicka, Fotorelacja: Marek Rabiasz
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26 października 2019 r. odbyły się w Inowrocławiu ogólnopolskie 
zawody sportowe karate olimpijskiego „Solno Cup”, w których 
uczestniczyło 280 zawodników i zawodniczek, wśród nich repre-
zentacja 5 chłopców z Toruńskiego Klubu Karate – Do „RONIN”, 
działającego w Brzozówce.
Nasi zawodnicy zdobyli na zawodach następujące medale: 
Mateusz Dąbrowski - złoty medal w konkurencji kata młodzików 
posiadających żółte pasy
Jakub Orłowski - brązowy medal w konkurencji kata młodzików 
Filip Łeżyk - brązowy medal w konkurencji kata chłopców 10 lat
Jakub Tupalski - brązowy medal w konkurencji kata chłopców 10 lat
Krzysztof Kotewicz - brązowy medal w konkurencji kata białych 
pasów 8 lat
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów.

Adam Bandurski

Ogólnopolskie zawody 
karate olimpijskiego 
z udziałem zawodników 
z Brzozówki

14 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Obrowie odbył się 
Mikołajkowy Turniej Młodych Wojowników o Puchar Wójta Gminy 
Obrowo. Walki odbywały się w formule kick-light, a w rywalizacji 
wzięli udział kadeci. Limit 60 miejsc dla zawodników w niniejszym 
turnieju, bardzo szybko został w pełni wykorzystany. 

Mikołajkowy Turniej Młodych 
Wojowników kadetów 
w formule kick-light o Puchar 
Wójta Gminy Obrowo

Miłośnicy kickboxingu z Obrowa i okolic mieli okazje obejrzeć 
kilkadziesiąt starć w ciągu jednego dnia. 
Gmina Obrowo, od lat wspiera nasz klub, tym razem też włączyła się 
w organizację Turnieju Mikołajkowego. Patronat nad wydarzeniem objęło 
także Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek Kickboxingu, 
podkreśla prezes A&W TEAM OBROWO Dariusz Jeneralski.
Wyniki obrowskiego turnieju są następujące:
Złoto – Natalia Maćkiewicz, Julia Szyjkowska, Borys Damrath, 
Paweł Olszewski
Srebro – Marysia Ryć, Paweł Iwan
Brąz – Klaudia Koc, Michał Olszewski
Puchar dla Najlepszej Zawodniczki Kadet Starszy – Natalia 
Maćkiewicz
Puchar dla Najlepszego zawodnika A&W TEAM OBROWO – 
Borys Damrath
Puchar Wójta Gminy Obrowo dla Najlepszego Klubu
Dziękujemy władzom Gminy Obrowo za ogromne wsparcie 
oraz sponsorom: Nokaut, MAGU, Profesjonalista, Usługi Inżynierskie 
Rafał Górniewicz, Pralinki, Necks IMP, Ambasada, Onyks , Sławomir 
Damrath, Paulina i Radosław Koc. Serdeczne podziękowanie kieruje-
my także do MC SQUAD za oprawę muzyczną, a także dla wszystkich 
rodziców, którzy pomagali przy organizacji Turnieju oraz mamom 
zawodników za pyszne ciasta, paniom kucharkom, sprzątaczkom 
i wszystkim którzy w mniejszym lub większym stopniu pomagali.

Prezes i Trenerzy A&W TEAM OBROWO, Fot. nadesłana
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20 listopada 2019 r. nastąpiło oficjalne nadanie Przedszkolu Samorzą-
dowemu w Brzozówce imienia KRÓLA MACIUSIA PIERWSZEGO. 
Król Maciuś I nierozerwalnie związany jest z patronem Szkoły Pod-
stawowej w Brzozówce - Januszem Korczakiem. Janusz uczył dzieci 
odpowiedzialności, samodzielności, tolerancji i współdziałania. Tego 
pragniemy uczyć nasze dzieci. Dwudziestego listopada obchodzony 
jest MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA, dlatego 
też nasze święto zorganizowaliśmy tego dnia, w 60 rocznicę uchwa-
lenia Deklaracji Praw Dziecka oraz 30 lat po przyjęciu Konwencji 
o Prawach Dziecka, podkreśla wicedyrektor ZS w Brzozówce - Renata 
Kwiatkowska.
Dzieci po wyborze na patrona przedszkola Króla Maciusia Pierw-
szego systematycznie poznawały jego postać. Brały udział w licznych 
konkursach organizowanych na cześć Króla Maciusia, słuchały bajek, 
tworzyły kąciki tematyczne, wykonywały piękne prace plastyczne, 
nawiązywały kontakt z przedszkolami o tym samym imieniu poprzez 
np. wymianę pocztówkową, poznawały przygody małego króla. 
Do uroczystości bardzo długo się przygotowywały, zaprezentowały 
spektakl przygotowany pod kierunkiem Julii Adamskiej-Karpińskiej 
i Anny Wieczerzak, pt. ,,Król Maciuś Pierwszy”, który zachwycił 
wszystkich i wzruszył do łez.
Na uroczystości nie zabrakło ważnych osób. Swoją obecnością za-
szczycili nas m.in. Wójt Gminy Obrowo, Wicekurator Kujawsko 
– Pomorskiego Kuratorium Oświaty oraz Starszy wizytator KO, Prze-
wodniczący Rady Gminy, Sekretarz Gminy Obrowo, Dyrektorzy szkół  
z terenu naszej Gminy, Ksiądz prałat z parafii Lubicz, a także Rodzice 
naszych milusińskich i przyjaciele, którzy pomogli nam zorganizować 
tę uroczystość. Na pamiątkę tak ważnego dnia, wręczono przedszko-
lakom przepiękny zegar z motywem dziecięcym, a także mnóstwo 
słodkości. Każdy gość otrzymał przypinkę z logo przedszkola, folder 
i breloczek – upominek upamiętniający ten dzień. Po części oficjalnej 
Król Maciuś częstował wszystkich babeczkami zapraszając zebranych 
na tort i poczęstunek. 

J. Adamska-Karpińska, A. Wieczerzak

Nadanie Przedszkolu Samorządowemu  
w Brzozówce im. Króla Maciusia Pierwszego

Mikołajki 
w Kawęczynie
W dniu 7.12.2019 r. w remizie OSP w Kawęczynie 
odbyły się atrakcyjne mikołajki zorganizowane przez 
sołtysa, radę sołecką oraz druhów ochotników z powyż-
szej jednostki. Na dzieci czekało wiele atrakcji między 
innymi: wykonywanie pięknych stroików, pisanie kart 
świątecznych i ich dekorowanie, gry, konkursy, zabawa 
z instruktorami rytmiki prowadzone przez Panią Alek-
sandrę i Panią Ewelinę. 
Niespodzianką dla wszystkich było przybycie Świętego 
Mikołaja, który obdarował milusińskich słodyczami, 
sprawiając im wiele radości. Była także możliwość zro-
bienia pamiątkowych zdjęć z Mikołajem. 
Organizacja mikołajek była możliwa dzięki finansowemu 
wsparciu Pani Sołtys i druhów z OSP Kawęczyn. Sołtys 
wraz z Radą Sołecką i rodzicami pociech przygotowali 
także dla wszystkich słodki poczęstunek w postaci prze-
pysznych ciast.

Zofia Kowalska
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„Chcę żyć zdrowo ze swoją rodziną w moim najbliższym otoczeniu” 
to cykl 10 warsztatów prowadzonych przez fundację Trybik, skie-
rowanych do dzieci i dorosłych z terenu gminy Obrowo i gminy 
Lubicz, gdzie działa fundacja.
Zajęcia warsztatowe prowadzone są od października 2019 r. i potrwają 
do lutego 2020 r. w systemie dwóch grup. Pierwsza grupa to dzieci, 
a druga to ich mamy, babcie czy sąsiadki.
- Często zdarza się, że dorośli nie uczestniczą w warsztatach ich inte-
resujących, ponieważ nie mają co zrobić ze swoimi pociechami. Bywa 
też tak, że dzieci nie zostaną nigdzie bez swojej mamy. Znalazłam 
więc na to rozwiązanie i tak na zmianę, gdy jedna grupa ma zajęcia 
z dietetyczką, druga tworzy coś ze mną. Wszyscy są zadowoleni, a cel 
główny, czyli integracja, pokazanie sposobu na spędzanie wolnego czasu, 
czy poznawanie i wprowadzanie zdrowego stylu życia jest zrealizowany 
– wyjaśnia Barbara Mońko-Juraszek, prezes fundacji Trybik.
Warsztaty sfinansowane są z grantu „Moje miejsce na ziemi”, który 
Fundacja „Trybik” wygrała w drodze konkursu od Fundacji „Orlen 
– dar serca.”

Marzena Słupczewska, Fot. nadesłane

Cykl 10 warsztatów dla dzieci i dorosłych 
prowadzonych przez fundację „Trybik”

W listopadzie 2019 r. wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
podjął decyzję o usunięciu na koszt gminy dzikiego wysypiska śmieci, 
które powstało w lesie w Szembekowie. Firma porządkująca dzikie 
wysypisko, miała do uporządkowania blisko hektar terenu. W zadanie 
było zaangażowanych wielu ludzi i ciężki, specjalistyczny sprzęt. 
– Z lasu wywieziono aż osiemnaście kontenerów odpadów o łącznej 
masie 237 ton i 350 kilogramów – mówi wójt gminy Obrowa Andrzej 
Wieczyński. – Za usunięcie dzikiego wysypiska zapłaciliśmy ponad 96 
tysięcy złotych. Podkreślam ten fakt, ponieważ to niestety my, mieszkańcy 
gminy, musieliśmy zapłacić za sprzątanie lasu. Dlatego proszę, reagujmy, 
gdy jesteśmy świadkami podrzucania odpadów. Nasza gmina słynie 
z czystego środowiska, pięknych terenów. Nie pozwólmy, abyśmy przez 
nieuczciwych ludzi stracili tę opinię. Nie pozwólmy, abyśmy musieli 
za nich płacić.

Gmina Obrowo usunęła 
dzikie wysypisko śmieci 
w Szembekowie

O osobach tworzących dzikie wysypiska warto informować obrowską 
straż gminną, pod nr tel. 56 610 67 31, e-mail: sg.obrowo@obrowo.pl.
Wśród wywożonych odpadów były przede wszystkim opony, gruz 
remontowy i budowlany, elektrośmieci i części samochodowe. – Ro-
dzaj składowanych odpadów wskazuje, że śmieci podrzucali nieuczciwi 
przedsiębiorcy, którzy nie zawarli umowy na odbiór odpadów z firmą 
wywozową – ocenia wójt Wieczyński. – Gminny system zbiórki jest 
bowiem szczelny, zapewnia mieszkańcom właściwe zagospodarowanie 
wszystkich odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Miesz-
kańcy mogą także codziennie nieodpłatnie korzystać z prowadzonego 
przez nas punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK 
mieści się w Dobrzejewicach przy oczyszczalni ścieków.
PSZOK czynny jest codziennie, w okresie od 1 listopada do 28 
lutego od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16, a w okresie od 1 
marca do 31 października w godz. 10 – 18. W soboty przez cały rok 
PSZOK działa w godz. 8 – 16.
W PSZOKu od mieszkańców gminy nieodpłatnie przyjmowane są:
 • przeterminowane lekarstwa,
 • zużyte baterie akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • chemikalia i zużyte opony,
 • bioodpady i odpady zielone.

Magdalena Krzyżanowska
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20 grudnia 2019 r. radni Rady Gminy Obrowo uchwalili budżet na 
2020 r. Wydatki budżetu Gminy Obrowo zaplanowano na poziomie 
95,5 mln zł i zostaną one wydatkowane m.in. na:
1. gospodarkę wodno - ściekową – 5,1 mln. zł.
2. bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1,1 mln. zł.
3. inwestycje drogowe – 2,3 mln. zł. w tym na przebudowę drogi 

gminnej w Szembekowie przy udziale środków z Funduszu 
Dróg samorządowych,

4. inwestycje związane z termomodernizacją budynku szkoły 
podstawowej w Obrowie oraz budynku użyteczności publicznej 
w Zębowie – 2,3 mln. zł. przy udziale środków unijnych

Rada Gminy Obrowo 
przyjęła budżet  
na 2020 rok

5. budowę zaplecza sportowego w Głogowie – 700 tys. zł.
6. adaptację budynku po byłej szkole w Sąsiecznie – 2,2 mln. zł. 

przy udziel środków unijnych,
7. oświatę i wychowanie – 33,5 mln zł, 
8. pomoc społeczną – 29,1 mln zł, w tym m.in. świadczenia ro-

dzinne oraz świadczenie wychowawcze 500+.

W budżecie gminy Obrowo na 2020 r. zabezpieczono także środki 
związane z zapewnieniem mieszkańcom komunikacji publicznej 
(MZK), jak również środki finansowe na dotacje na oczyszczalnie 
przydomowe, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. 

Dochody budżetu gminy w 2020 r. planowane są w wysokości 93,1 
mln zł i stanowić będą m. in. dochody z dotacji unijnych na zadania 
bieżące i inwestycyjne, podatki, subwencje przyznane gminie przez 
Ministerstwo Finansów, a także dotacje na realizację zadań związanych 
m.in. z pomocą społeczną.

Joanna Faleńska – Skarbnik Gminy

Co roku, w okresie świątecznym pracownicy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Obrowie przygotowują wigilię dla osób 
samotnych, starszych i niepełnosprawnych w Zajeździe Rytkówka 
w Obrowie. W tym roku również, dzięki uprzejmości Państwa Ka-
tarzyny i Roberta Rytke wigilia odbyła się w tym pięknym miejscu. 
Dla uczestników przygotowano stół wigilijny, na którym znalazło się 
wiele potraw. Przepyszny barszcz, pierogi, ryby oraz inne przysmaki 
przypadły do gustu wszystkim uczestnikom i gościom. Ten dzień 
był dla nich dniem wyjątkowym, mogli w świątecznej atmosferze 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia i wspólnie świętować 
Boże Narodzenie. 
Podczas uroczystości wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz 
proboszcz ks. prof. Tadeusz Lewandowski łamiąc się opłatkiem 
złożyli mieszkańcom życzenia świąteczne. Obecni byli również 
przedstawiciele Rady Gminy - Przewodniczący Roman Skórski, 
Wiceprzewodniczący: Alicja Tarkowska i Wiesław Popławski oraz 
Radny Jan Marcinkowski przedstawiciel komisji do spraw zdrowia, 
kultury, oświaty, spraw społecznych i bezrobocia.
 Spotkanie uświetnił wokalny występ dzieci z Zespołu Szkół im. Jana 
Pawła II w Obrowie pod opieką Janusza Lewandowskiego. Wolonta-
riusze tejże szkoły, pod kierownictwem Agnieszki Pankowskiej przy-
gotowali piękne prace w postaci własnoręcznie wykonanych kartek 
świątecznych, które osobiście wręczyli seniorom. Jasełka i tradycyjne 
kolędy zaprezentował Klub Seniora SAMI SWOI z Obrowa pod 
kierownictwem Grzegorza Filuta, wprowadziły wszystkich w radosny 
i świąteczny czas. Wszystkim uczestnikom spotkania zostały wręczone 
przez pracowników socjalnych „PUDEŁKA ŻYCIA” skierowane 
do osób starszych, schorowanych oraz samotnych. Jego celem jest 
pomoc w sytuacji, gdy służby medyczne muszą szybko reagować, 
a brak kontaktu z człowiekiem będącym np. po wylewie czy udarze 
może dramatycznie opóźnić akcję.
Dziękujemy za przekazanie środków na zakup słodyczy i owoców na 
wigilijny stół Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej w Obrowie 
oraz od sponsorów: Banku Spółdzielczemu w Grębocinie oraz Farm 
Puls Apteki Dobrzejewice.

Renata Kwiatkowska, p.o. Kierownika GOPS

Wigilia dla samotnych, starszych 
i niepełnosprawnych mieszkańców gminy Obrowo
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Redakcja „Kuriera Obrowa” otrzymała kilka 
wierszy młodej pisarki z Obrowa Karoliny 
Lewandowskiej, która chciałaby się z naszymi 
czytelnikami podzielić swoimi przemyślenia-
mi. Poniżej wiesz z nutą patriotyzmu:
 

 NIEPODLEGŁOŚĆ
„Polsko, tyś mym krajem ojczystym,

tyś tak bardzo skrzywdzona była.

Jamże nie zdążył pomóc w niedoli,

lecz me przodkowie walczyli wiernie.

Patriotyzm i odwaga liczy się tu niezmiernie.

Wtenczas istnieli Polacy Wielcy,

o których historia powiada zawzięcie.

Dzięki tym bohaterom 

radować się można

Polską wolną od niemieckiej ręki”. 

Dziękując Pani Karolinie za przesłane wiersze, 
życzę niesłabnącej weny twórczej, a także 
zmobilizowania sił do wydania swej twórczo-
ści. Niech opublikowanie wiersza w gazecie 
gminnej będzie dobrą zapowiedzią pisarskiej 
publikacji. 

Marzena Słupczewska

6 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Brzozówce, odbyła się 
wieczornica poświęcona polskim pieśniom patriotycznym. Inicjatorem 
i organizatorem spotkania był Klub Seniora „Przyjaciele” z Głogo-
wa, którego uczestnicy przygotowali piętnaście wybranych pieśni 
oraz dla każdego kotylion i śpiewnik w oprawie biało – czerwonej. 
W imprezie uczestniczyło około 40 osób, a gościnnie wystąpił także 
Zespół „Kawęczynianki”.
Pieśni śpiewaliśmy przy akompaniamencie Pawła Dzioby, podkreśla 
Daniela Korpalska, a prowadzeniem i oprawą historyczną śpiewa-
nych utworów zajęła się bardzo profesjonalnie Hanna Wiśniewska, 
dodaje Pani Daniela.
Jak podkreślali uczestnicy spotkania, historyczne okoliczności powsta-
nia śpiewanych pieśni, zaciekawiają, nie tylko faktem, że tworzono 
je w średniowieczu, jak „Bogurodzica”, śpiewana przez rycerzy przed 
bitwą pod Grunwaldem, czy przy okazji różnych zrywów powstań-
czych, ale także ponadczasowym tekstem. Dlatego też uczestnicy 
Klubu Seniora „Przyjaciele” z Głogowa jednomyślnie stwierdzają, 
że każda okazja do spotkania i śpiewania jest warta tego, aby ocalić 
od zapomnienia to, co jest piękne i nasze. 
Mottem seniorów z Głogowa są słowa Johanna Wolfganga von 
Goethe: 
„Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź,Tam dobre serca mają.
Źli ludzie – wierzaj mi – Ci nigdy nie śpiewają”.

Marzena Słupczewska, Fot. nadesłane

Patriotyczne spotkanie Klubu  Seniora  
„Przyjaciele” z Głogowa

23 listopada 2019 r. na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu odbył się V Cecy-
liański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej. Schole i zespoły prezentowały 2 utwory: 
pieśń tradycyjną oraz piosenkę religijną. Warunkiem uczestnictwa był akompaniament 
na żywych instrumentach. Konkurs był wspaniałą okazją do wymiany doświadczeń, 
poznania nowych osób. Odbył się również koncert zespołu CIS.
Dziecięco- młodzieżowa schola „Źródło” z Osieka nad Wisłą zdobyła I MIEJSCE oraz 
Nagrodę Dodatkową. Otrzymali dyplomy, piękną statuetkę, głośnik z mikrofonem oraz 
muzyczny kurs internetowy.
Wspomnę, że schola „Źródło” liczy 50 członków w wieku 4-17 lat. W 2020 roku będzie 
obchodziła 10-lecie. Schola zajmuje się oprawą muzyczną Mszy Św. w niedziele o godz. 
10. w parafii NSPJ w Osieku nad Wisłą. Doskonali swoje umiejętności wokalne oraz 
instrumentalne podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży w Łodzi. W zespole dominuje 
radość i entuzjazm. Marzeniem „Źródła” jest nagranie płyty.

Ewelina Mytlewska – opiekun „Źródła”

I miejsce dla scholii „Źródło” 
z Osieka nad Wisłą

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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Boże Narodzenie to jedno z najważniejszych i najpiękniejszych 
świąt w roku. Obok wymowy religijnej, posiada ogromny wymiar 
rodzinny. Jedną z tradycji tych świąt, która w szczególny sposób 
wpisała się w świąteczny klimat jest budowa szopek. Tradycja szopek 
bożonarodzeniowych zapoczątkowana została przez św. Franciszka 
z Asyżu. Są one niezbędnym elementem Bożego Narodzenia. Od 
samego początku otoczona szczególną czcią chrześcijan jest miejscem 
narodzin Chrystusa. Buduje się je w kościołach, zdobią nasze domy, 
nie rozstają się z nimi kolędnicy.
Autorzy szopek wykazali się niezwykłą pomysłowością, zarówno 
odnośnie formy szopki, jak również wykorzystanego do jej budowy 
materiału: drewna, papieru, włóczki, masy solnej, szyszek, mchu 
i kory. Jury ocieniało między innymi: pomysłowość, estetykę pracy 
oraz trwałość konstrukcji, walory plastyczne (kompozycja, kolo-
rystyka), oryginalne ujęcie tematu, nawiązanie do tradycji, ogólne 
wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.
11 grudnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Obrowie 
zebrała się komisja konkursowa, która oceniła prace zgłoszone 
na konkurs. W konkursie wzięło udział 8 szopek wykonanych 
przez dzieci pod opieką dorosłych.
Lista nagrodzonych przedstawia się następująco:
I miejsce – Amelia Stefańska ZS w Osieku nad Wisłą
II miejsce – Adam Janicki SP w Zębowie
II miejsce – Maja Nikleniewicz SP w Zębowie
III miejsce – Tamara Błahyj ZS w Osieku nad Wisłą
Wyróżnienie:
Natasza Urbańska – ZS w Osieku nad Wisłą
Nagrody zostały wręczone laureatom 18 grudnia 2019 r. przez wójta 
gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy twórczych pomysłów przy okazji 
innych konkursów organizowanych przez GOK.

Anna Lutowska

GOK rozstrzygnął 
konkurs na 
najpiękniejszą szopkę 
bożonarodzeniową

W październiku 2019 roku odbyły się dwa wyjazdy 
uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 
realizujących projekty w ramach programu Erasmus Plus. 
W pierwszym wyjeździe na Węgry, Szerencs, w ramach 
projektu „Approaching better teaching” uczestniczyła 
czwórka nauczycielek. Panie miały okazję zapoznać się 
z systemem oraz organizacją pracy szkoły węgierskiej. 
Obserwowały zajęcia edukacyjne, uczestniczyły w dys-
kusji merytorycznej dotyczącej motywowania uczniów 
zdolnych oraz wspierania uczniów wymagających pomocy 
w procesie lekcyjnym. Poza Węgrami, szkoła współpra-
cuje również z placówkami w Szwecji i Chorwacji. Był 
to trzeci zaplanowany wyjazd w ramach tego projektu. 
Jednocześnie, odbył się wyjazd szóstki uczniów klas VIII 
wraz z towarzyszącymi im nauczycielami do Bułgarii, 
Ruse, w ramach realizowanego przez szkołę projektu 
„CLIL threads and trends in the solar-system Labyrinth”. 
Podczas wizyty uczniowie uczestniczyli m.in. w zajęciach 
prowadzonych metodą CLIL (Content and Language 
Integrated Learning) przygotowanych przez nauczycieli 
innych szkół partnerskich z Portugalii, Grecji i Wę-
gier. Tematyką wyjazdu były planety Wenus i Merkury. 

Wyjazdy uczniów i nauczycieli z ZS 
w Dobrzejewicach w ramach Erasmus Plus

Uczniowie nie tylko poszerzyli wiedzę na temat Układu Słonecznego, ale również 
mieli możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami z innych krajów, wymiany 
doświadczeń oraz zwiedzenia ciekawych miejsc.

Janusz Iwański
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Podobnie jak w latach ubiegłych, również w roku szkolnym 2019/2020 
Szkoła Podstawowa w Brzozówce włączyła się w akcję „Rodacy Bo-
haterom”, która ma na celu pomoc naszym rodakom mieszkającym 
na Kresach Wschodnich. Często są to osoby, które kiedyś narażali 
swoje życie za Ojczyznę, a dziś przyszło im żyć w biedzie i zapo-
mnieniu. Akcja jest naszym darem pamięci dla kombatantów oraz 
odpowiedzią na prośbę Kazimierza Tumińskiego, obrońcy Grodna: 
„Nie zapominajcie o nas...”. 
Od 4.11.2019 r. zbieraliśmy żywność długoterminową, znicze (białe 
i czerwone) oraz własnoręcznie wykonywaliśmy kartki. Uczniowie 
mieli możliwość opowiedzenia o działaniach związanych z akcją 
podczas wywiadu udzielonego dla Polskiego Radia PiK. Dla całej 
społeczności szkolnej była to niezwykła lekcja historii i patriotyzmu.

Agata Orent

Rodacy – Bohaterom 
z udziałem uczniów ze 
SP w Brzozówce

UWAGA AKTUALIZACJA 
WYPŁATY ŚWIADCZEŃ:

Wypłata świadczenia wychowawczego 500+ będzie 
realizowana po otrzymaniu dotacji z Ministerstwa 
Finansów za pośrednictwem Kujawsko – Pomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego, najpóźniej do ostatniego 
dnia miesiąca.
Terminy wypłat Świadczeń rodzinnych i Funduszu 
Alimentacyjnego pozostają bez zmian wg harmono-
gramu:
28 STYCZEŃ 2020
25 LUTY 2020
26 MARZEC 2020 
27 KWIECIEŃ 2020
26 MAJ 2020
25 CZERWIEC 2020
27 LIPIEC 2020
26 SIERPIEŃ 2020
28 WRZESIEŃ 2020

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

Co roku w gminie Obrowo rodzi się ok. 220 - 230 dzieci, podkreśla 
Małgorzata Gerus – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obro-
wie. W 2019 roku urodziło się u nas dokładnie 232 maluchów, a dla 
porównania w 2018 r. – 210 niemowląt. 
Najpopularniejszymi imionami dla dziewczynek w 2019 r. były: Julia 
i Zofia, a dla chłopców: Antoni i Michał. Dużo urodziło się również 
Antonin, Zuzann, Hań, Maksymilianów i Jakubów – dodaje Małgorzata 
Gerus, kierownik USC w Obrowie. – Wyżej wymienione imiona są 
najpopularniejsze od kilku lat w całej Polsce. Wróciła więc moda na 
imiona klasyczne, dawne, które jak się okazuje są imionami ponadcza-
sowymi. Zdaniem pań z obrowskiego Urzędu Stanu Cywilnego coraz 
rzadziej rodzice nadają dzieciom imiona obcojęzyczne, zasłyszane z 
telewizyjnych seriali.
Życzymy nowo narodzonym mieszkańcom gminy Obrowo dużo 
zdrowia i radości, a rodzicom pociechy i cierpliwości.

Marzena Słupczewska, Magdalena Krzyżanowska

W 2019 r. na świat w gminie 
Obrowo przyszło 232 maluszków

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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13 grudnia 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Skrzypkowie, sołtys 
Karolina Słomczewska, zorganizowała warsztaty florystyczne z wy-
kwalifikowanymi florystkami z Halo Ślub Dekomarr. Było to mile 
spędzone popołudnie w świetnym towarzystwie. Piękne świąteczne 
dekoracje, które wykonaliśmy, przystroiły nie jeden dom. 
Dziękujemy i do zobaczenia na kolejnych warsztatach.

Karolina Słomczewska, Magdalena Zapałowska

Warsztaty florystyczne 
w Skrzypkowie

Sukcesy zawodników 
Akademii Karate 
Tradycyjnego „Budo”  
z Obrowa
W dniu 17 listopada 2019 r. w hali sportowej Uczelnianego Centrum 
Sportowego UMK w Toruniu odbyły się XV Mistrzostwa Polski 
w Karate, w których uczestniczyli członkowie klubów zrzeszonych 
w Polskim Związku Karate, Komisji Karate Tradycyjnego i Fudokan.
Zawodnicy z Akademii Karate Tradycyjnego „Budo” Obrowo osiągnęli 
następujące sukcesy w kategorii Seniorzy:
Kumite klasyczne – 3 miejsce zdobył Duda Krzysztof 
Fukugo – 2 miejsce zdobył Duda Krzysztof 
Kodachi MIX – 3 miejsce zdobyli: Duda Krzysztof oraz Turalski Adam. 
O wynikach młodych karateków z Obrowa w Turnieju Karate Toruń-
skiego Smoka – młodzików i młodszych można poczytać na stronie 
AKT Budo Obrowo oraz w aktualnościach na stronie www.obrowo.pl. 
Należy podkreślić, że zawodnicy Akademii Karate Tradycyjnego 
„Budo” szkolą swoje umiejętności w następujących szkołach na terenie 
gminy Obrowo: w ZS w Osieku nad Wisłą, w SP Obrowie i w SP 
Łążynie II oraz na terenie gminy Czernikowo w SP w Czernikowie.
Gratulujemy wszystkim zawodnikom osiągniętych wyników w 2019 
r. i życzymy dalszych sukcesów w 2020 r. 

Jarosław Mejer 
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Uroczystości bożonarodzeniowe od wielu lat wpisują się do kalen-
darza uroczystości organizowanych w Przedszkolu Samorządowym 
w Osieku nad Wisłą.
W 2019 r. również odbyły się one w ostatnim tygodniu przed świę-
tami Bożego Narodzenia tj. 19 grudnia.
Integrując dom rodzinny i przedszkole, wprowadziły nas wszystkich 
w nastrój świąteczny, podkreśla wicedyrektor ZS w Osieku nad 
Wisłą - Aleksandra Nasierowska. „Wśród nocnej ciszy” wyśpiewanej 
przez dzieci z grupy „Gwiazdeczki” pojawili się w stajence pasterze 
i królowie śpiewający. „Chwała Pana, blask nad Judeą. Narodził się 
Pan, nasz Zbawiciel...”. 
Dzieci z ogromnym zaangażowaniem oddały w swoim występie 
nastrój wzniosłej, a zarazem delikatnej chwili Bożego Narodzenia.

Beata Witkowska, nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym w Osieku nad Wisłą 
zdj. nadesłane

Jasełka w osieckim przedszkolu

"Obrowo - nasza gmina" 
– polub oficjalny profil
Urzędu Gminy w Obrowie 
na portalu Facebook

          obrowonaszagmina

Kurier ObrowaKurier Obrowa
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MOJE MIEJSCE
„Posłuchajcie, co wam powiem: 

Dobrze mieszkać jest w Obrowie.

Tu, w tej gminie mieszkam sobie

Zachwycona w każdej dobie

Jej urokiem pól i lasów.

Tu uciekłam od hałasów,

W to bezpieczne miejsce w świecie. 

To, co ważne – tu znajdziecie.

Przede wszystkim: dobrzy ludzie,

uśmiechnięci, chociaż w trudzie 

zdobywają chleb powszedni.

Złote serca. Nie są biedni,

bo nie skąpią serca swego 

dla obcego, znajomego…

Tutaj rosną lipy stare.

Mówią do mnie. Dacie wiarę?

Obok brzozy rosną sobie

Jak rodzina. Dwie olbrzymie

w środku mała – ich dziecina?

Była kiedyś świerków para…

został jeden, lecz za płotem.

Drugi srebrzy się, migocze.

Wciąż gadają! Ale o czym?

O ogrodzie? O mym domu?

Dawnych czasach? O mnie samej?

O urodzie miejsca tego?

Podsłuchałem, wiem na pewno:

o stubarwnych kwiatach w lecie,

o jesiennych smutkach przecież,

o zimowej ciszy w bieli,

pięknej gminie wśród zieleni.

Tu, gdzie spojrzeć ładnie wszędzie,

więc tu serce moje będzie”.

Irena Szymecka

ZIEMIA OJCZYSTA
„Wiosną kwieciście, makowo, kąkolowo pachnąca,

Latem w złotokłosą szatę odziana.

W słowika trel z nad obłoków wsłuchana,

Ziemio moja,

Wiosko moja.

Idzie nowe.

Czas wszystko zmienia.

Ludzi nowych, domostw przybywa.

Na kawałki jak bochen chleba krojona,

Dajesz plon coroczny niestrudzona.

Ziemio latami raniona,

Łzami potem krwią zroszona.

Pokłon Ci składamy,

To dla Ciebie ten dożynkowy wieniec.

Za ten chleb co nam dajesz,

Ziemio matko karmiąca,

Bądź Błogosławiona,

Ziemio moja Ojczysta”.

Hanna Stroińska

Od redakcji
Drodzy czytelnicy kwartalnika „Kurier Obrowa”,
było mi niezmiernie miło tworzyć dla Państwa gazetę, którą zgodnie z decyzją Pana 
Wójta od kolejnego wydania będzie przygotowywała Pani Magdalena Krzyżanowska.
Jak mawiał poeta: „Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę, aby istnieć, trze-
ba uczestniczyć”, dlatego też dziękuję Panie Wójcie za możliwość uczestniczenia 
w tworzeniu gminnej gazety. 
Była to dla mnie niezwykła przygoda, którą dzieliłam się z czytelnikami kwartalnika, 
ale też z wszystkimi osobami pomagającymi mi przez 11 lat przygotowywać mate-
riały do gazety. Nie sposób dziś wymienić wszystkich, aby więc kogoś nie pominąć, 
wszystkim z którymi współpracowałam z całego serca dziękuję. 
Oddzielne słowa podziękowania kieruję do czytelników „Kuriera Obrowa”. Jestem 
wdzięczna za Państwa słowa uznania, podpowiedzi i sugestie, które przynosiły mi 
natchnienie do przygotowywania kolejnych wydań gazety. 
Mam nadzieję, że „młody - 11-letni kurierek” będzie nadal się rozwijał i przynosił 
mieszkańcom naszej Małej Ojczyzny wieści przez 100 lat, a może i dłużej.

Marzena Słupczewska
Redaktor Naczelna „Kuriera Obrowa”

w latach 2008-2019

Serdecznie dziękuję Paniom Irenie i Hannie za piękne wiersze 
i namawiam do dalszej twórczości.

Irena Szymecka Hanna Stroińska

Zgodnie z obietnicą, poniżej publikuję dwa wiersze Pań: Ireny Szymeckiej i Hanny Stroińskiej, które w konkursie z okazji 10-lecia kwar-
talnika „Kurier Obrowa” zdobyły odpowiednio drugie i trzecie zaszczytne wyróżnienie.
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