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Telewizja Polsat przeprasza

Informujemy, że zmieniła się siedziba Straży Gminnej w Obro-
wie. Od 26 sierpnia 2019 r. straż gminna realizuje swe zadania 
w budynku na ul. Osiedlowej 1 w Obrowie.
Interwencje można zgłaszać pod nr tel. 56  6106731, drogą 
elektroniczną e-mail: sg.obrowo@obrowo.pl od poniedziałku 
do piątku w następujących godzinach: w poniedziałek, śro-
da, czwartek od 7:15 do 15:15, we wtorek od 7:15 do 16:15, 
a w piątek od 7:15 do 14:15. 

Łukasz Lewandowski - Komendant Straży Gminnej

Zgodnie z prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie (V ACa 789/18) z dnia 23 października 2019 r. 
nakazano Telewizji POLSAT opublikowanie o godzinie 16:15 wyraźnie widocznego ogłoszenia na planszy, która zostanie 
wyświetlona przez 30 sekund w piątek w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku, o następującej treści:
 
„Telewizja Polsat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, 
że w zwiastunie programu „Interwencja” pod nazwą „Huczne szkolenie radnych” wyemito-
wanym w dniu 4 lutego 2015 roku naruszono dobra osobiste radnych Gminy Obrowo: Marii 
Lewandowskiej, Alicji Tarkowskiej, Andrzeja Wierzbickiego, Wiesława Popławskiego, Juliu-
sza Błaszkiewicza, Romana Skórskiego, Jerzego Falkowskiego oraz Krzysztofa Michalskiego 
poprzez bezpodstawne przypisanie im nagannego zachowania innych uczestników szkolenia, 
polegającego na tym, że to radni z Gminy Obrowo napadli na Artura Borzęckiego, zabrali mu 
telefon, skasowali film i uwięzili go w hotelu. Telewizja Polsat przeprasza powyższe osoby za 
przyczynienie się do upowszechnienia w opinii publicznej ich negatywnego wizerunku.”

Nowa siedziba Straży 
Gminnej w Obrowie

Uroczyste otwarcie 
boiska w Łążynie II
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 2 września 2019 roku 
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II było 
szczególnie uroczyste i radosne ze względu na otwarcie wielofunk-
cyjnego boiska sportowego. Tego dnia naszą szkołę odwiedzili szcze-
gólni goście: wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, sekretarz 
gminy Mirosława Kłosińska, radny Jerzy Falkowski, sołtys Barbara 
Kłosińska, przewodnicząca rady rodziców Magdalena Zapałowska. 
Obecny był także proboszcz parafii Łążyn II – ks. Krzysztof Czy-
żak. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor Hanna Affelt 
zainaugurowała kolejny rok szkolny. Następnie goście, rodzice oraz 
cała społeczność szkolna wyszli na nowe boisko. Przecięcia wstęgi 
dokonał wójt Andrzej Wieczyński, a następnie boisko poświęcił ks. 
Krzysztof Czyżak. Aby podkreślić radosny charakter chwili, ucznio-
wie klas V-VIII z werwą odtańczyli na nowym obiekcie belgijkę, 
tworząc w ten sposób wielobarwne kręgi wzorowane na fladze olim-
pijskiej. Wówczas przyszedł czas na krótkie przemówienia dyrektor 
szkoły i wójta, którzy życzyli uczniom Szkoły Podstawowej w Łą-
żynie II wielu sukcesów sportowych i dbania o kondycję fizyczną. 
Na koniec nasi goście i uczniowie mogli osobiście wypróbować 
nowy obiekt, strzelając gole do bramki i rzucając piłką do kosza. 
Nowoczesne boisko z pewnością okaże się nieocenioną inwestycją 
w zdrowie i sprawność uczniów Szkoły Podstawowej w Łążynie II.

Kurier Obrowa
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Szanowni Państwo!
Informujemy, że w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Obrowie – jest możliwość skorzystania z poradnictwa psycholo-
gicznego. Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej udziela pomo-
cy psychologicznej mieszkańcom Gminy Obrowo ze szczególnym 
uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstawaniu 
lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych.
Poradnictwo psychologiczne to jednorazowe lub kilkukrotne spo-
tkanie z psychologiem, które ma na celu określenie specyfiki do-

Psycholog w Ośrodku Pomocy Społecznej w Obrowie
świadczanych przez nas trudności i znalezienie rozwiązania zgłasza-
nego problemu.
W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem socjal-
nym do spraw pracy socjalnej tel. 56 678 60 22 wew.127, kom. 
603  391  900, 720828386 lub bezpośrednio z psychologiem tel. 
501 451 821.
Psycholog mgr Anna Proch przyjmuje raz w miesiącu (pierwszy 
poniedziałek miesiąca) w godz. 12oo-17oo (4 listopada 2019 r., 2 
grudnia 2019 r. ) w budynku Urzędu Gminy Obrowo pok. nr 13.

W dniu 18 października 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Obrowie odbyła się wizyta studyjna pracowników Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucholi. Spotkanie realizowane było w ramach 
projektu „Praca Socjalna – Bliżej Rodziny” współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Roz-
wój. Koordynator projektu Pani Anna Domańska przedstawiła gościom nowy 
model funkcjonowania GOPS w Obrowie, zapoznała ich z wprowadzonymi 
zmianami oddzielenia pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Pan Krzysztof 
Blas z MGOPS w Tucholi również zaprezentował w jaki sposób planują wpro-
wadzić zmiany w swoim Ośrodku. Dzięki przeprowadzonej wizycie studyjnej 
pracownicy wspólnie mogli omówić pozytywne i negatywne strony zaistnia-
łych zmian na danym stanowisku pracy. Wymienić spostrzeżenia jak pokonać 
napotkane problemy oraz podzielić się tym, co dobrego można wprowadzić 
w swoich Ośrodkach.

Renata Kwiatkowska - P.O. Kierownika GOPS w Obrowie

Wizyta studyjna

W Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą 
w miesiącach czerwiec - sierpień 2019 r. odbywały się warsztaty 
rzeźbiarskie, wikliniarskie i wokalno - teatralne dla dzieci w ramach 
projektu «Podtrzymujemy tradycje i kulturę naszych przodków 
w Gminie Obrowo na obszarze objętym LSR». 
31 sierpnia 2019 r. został przeprowadzony również rajd rowerowy 
szlakiem zabytków Gminy Obrowo. W centrum Osieka nad Wisłą 

Podtrzymujemy tradycję  
i kulturę naszych przodków

na uczestników rajdu czekała Izba Regionalna, która jest bogata 
w zbiory kultury i sztuki ludowej związanej z Osiekiem i najbliż-
szą okolicą. Można w niej odnaleźć prace m.in. rzeźbiarza Józefa 
Kamińskiego (1913-1997), Krzysztofa Balewskiego, Jacka Meler-
skiego, dzieła malarskie Michała Kokota, wyroby wikliniarskie, ko-
walskie oraz obrusy, serwety Barbary Marycz i Luizy Nocnej.  
Trasa rajdu przebiegała też przez „Kotlinę Toruńską”, gdzie na 
uczestników rajdu czekały piękne krajobrazy, taras widokowy Wi-
sły i przepyszne smakołyki.
Zadowolenie uczestników powyższych warsztatów było duże, 
a poznawanie dziejów swoich przodków, ich codziennych prac, 
czy twórczości, zapewne na długo zostanie w ich pamięci. Kto wie, 
może ziarno rzucone na ziemi dobrzyńskiej w okolicach Osieka, 
zbierze swój plon i niebawem artystyczne dusze młodych ludzi, in-
spirowane tradycją przodków, objawią swoje talenty twórcze? Czas 
pokaże.
Projekt dofinansowany był przez Samorząd Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 
2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych.

Ks. Rafał Bogus
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21 września 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Łążynie II członkowie 
Klubu Seniora „Sami Swoi” z Obrowa świętowali swój mały jubile-
usz. Klub powstał w 2014 r. i od tego czasu inspiruje do działania 
oraz aktywizuje seniorów z terenu gminy Obrowo. 
Seniorzy skutecznie łamią stereotypy i pokazują, że sens życia 
i piękno można odnaleźć w każdym wieku. Zajęcia rękodzielni-
cze, nauka języków obcych i obsługi komputera, czy też nauka pie-
śni biesiadnych oraz okolicznościowych sprawiają, że jesteśmy klubem 
twórczym, podkreślał podczas jubileuszu Grzegorz Filut, inicjator, 
założyciel i przewodniczący Klubu Seniora „Sami Swoi”. 
W trakcie jubileuszu zaprezentowano teksty autorstwa Ireny Szy-
meckiej, emerytowanej nauczycielki języka polskiego, do których 
muzykę stworzył Grzegorz Filut, a wplecioną między utworami 
narrację przygotowała i przedstawiła Daniela Prochera. W oficjal-
nych przemówieniach nie zabrakło podziękowań dla tych, którzy 
przez ostatnie lata wspierali rozwój klubu, czyli dla: wójta gminy 
Andrzeja Wieczyńskiego i przedstawicieli urzędu, osób związanych 
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Obrowie, mieszkańców oraz 
seniorów. Dla jubilatów wystąpili przyjaciele z Osieckiej Kapeli 
Ludowej im. Kamińskich, Zespół Ludowy „Kawęczynianki” oraz 
wnuczka jednej z seniorek należących do Klubu. Na ręce „Samych 
Swoich” złożone zostały piękne kwiaty, życzenia i gratulacje. Mię-
dzy uroczystymi laudacjami nie zabrakło także wspomnień. Choć 
to dopiero pięć lat, Klub Seniora nakreślił już piękną historię.
- Nie byłoby nas, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wójta gminy 
Andrzeja Wieczyńskiego oraz Gminnego Ośrodka Kultury – mówił 
Grzegorz Filut. – Dali nam „zielone światło” i już po kilku dniach 
mogliśmy powołać komitet aranżujący powstanie Klubu. Wywiesiliśmy 
plakaty z zaproszeniem na pierwsze spotkanie. Przyszło aż 36 osób. 
W kolejnych tygodniach pojawiło się nawet 60. Obecnie jest nas około 
50 osób, w tym sporo emerytowanych pedagogów.
Przewodniczący Klubu Grzegorz Filut z wykształcenia jest nauczy-
cielem i muzykiem, dał więc początek chórowi, który dziś z po-
wodzeniem prezentuje swój repertuar na największych przeglądach 
i festiwalach muzycznych w regionie.
Seniorzy uczą się także języka niemieckiego pod fachowym okiem 
germanistki, prof. Bożeny Ziętary.
- Wielu z nas ma wnuki, które wyjechały z rodzicami za granicę lub 
tam się urodziły – tłumaczy Filut. – Aby znaleźć z nimi wspólny język, 
zdecydowaliśmy się poznać podstawy języka niemieckiego. Na zajęcia 
uczęszcza obecnie 15 osób.
Coś dla siebie znajdują też w Klubie artyści. Pod artystycznym 
okiem Pani Elżbiety Walczewskiej, emerytowanej nauczyciel-
ki jednej z toruńskich szkół, prowadzone są zajęcia rękodzielni-

5 –lecie istnienia Klubu Seniora „Sami Swoi” z Obrowa

cze. Seniorzy uczą się wyklejania metodą decoupage, wyszywają, 
a w okolicach świąt przygotowują okolicznościowe kartki i ozdoby. 
W Klubie Seniora nie brakuje też osób aktywnych fizycznie, które 
dwa razy w miesiącu jeżdżą na basen, a także organizują liczne pie-
szo-rowerowe wycieczki.
Obrowianie inicjują również wyjazdy autokarowe – najczęściej do 
teatrów, kin i galerii sztuki. W połowie września seniorzy wybrali 
się do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, w grudniu zaś planują 
wyjazd na spektakl „Skrzypek na dachu” do Teatru Muzycznego 
im. D. Baduszkowej w Gdyni.
- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wójtowi, który wspiera każdy nasz 
wyjazd – podkreśla Grzegorz Filut. – Wypożycza autobus i dzięki 
temu możemy dojechać na miejsce wydarzenia bezpłatnie. To dla se-
niorów bardzo duża pomoc.
„Sami Swoi” prężnie działają nie tylko lokalnie, ale też chętnie 
włączają się w akcje organizowane przez innych. Na terenie gmi-
ny Obrowo działa stowarzyszenie, które integruje młodzież i osoby 
dojrzałe. Dzięki tej współpracy dojrzali mieszkańcy mogą uczyć się 
od młodszych m.in. obsługi komputera, sami zaś przekazują nasto-
latkom wiedzę muzyczną.
- W nasze działania niezwykle aktywnie angażują się były i obecny 
dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie – Artur Affelt oraz Przemy-
sław Piotrowski – podsumowuje przewodniczący Klubu Seniora. – Po-
święcają swój czas i energię, a także inspirują i wspierają nas każdego 
dnia. Nie ma słów, którymi możemy wyrazić im naszą wdzięczność. To 
dzięki takim osobom tak pięknie przeżyliśmy ostatnie pięć lat i mamy 
siłę na więcej.
Życzymy seniorom dużo zdrowia i wielu jubileuszy oraz kreatyw-
nych i twórczych działań podejmowanych każdego dnia w stworzo-
nym przez siebie Klubie. 

Marzena Słupczewska, Michał Ciechowski (Poza Toruń)

Kurier Obrowa
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15 września 2019 r. na placu przy kościele w Osieku nad Wisłą odbył 
się Festyn Pieczonej Ryby. Piękna, słoneczna pogoda oraz zapewnio-
ne atrakcje spowodowały, że uczestnicy festynu przyjemnie spędzi-
li czas na świeżym powietrzu. Organizatorem imprezy była Parafia 
NSPJ w Osieku nad Wisłą.
Na scenie zaprezentowały się różne zespoły. Członkowie Osieckiej 
Grupy Teatralno – Wokalnej (Michalina Strzeszewska, Mariusz Słup-
czewski oraz Lech Doroch) przedstawili jeden ze skeczy programu, 
pt. „Gdzie ci mężczyźni…?”. Furrorę zrobił „mini playback show”, 
w którym osiecki „Cytrusek” wcielił się w rolę Zenka Martyniuka.
Na scenie zabrzmiała także muzyka ludowa w wykonaniu Osieckiej 
Kapeli Ludowej im. Kamińskich oraz Zespołu Ludowego „Kawęczy-
nianki”, które zawsze porywają wszystkich do tańca.
Tematem przewodnim była ryba, tak więc nie mogło zabraknąć ze-
społu wykonującego szanty. Doskonali muzycy Kapitana THORN-
-a zapewnili wszystkim wspaniałą zabawę.
Koła Gospodyń Wiejskich z Osieka nad Wisłą oraz Stajenczynek 
przygotowały rybę z grilla, ziemniaki pieczone, ciasta oraz inne re-
gionalne przysmaki.
Oprócz dobrej muzyki oraz smacznych potraw zostały przygotowane 
atrakcje dla dzieci: konkursy sprawnościowe oraz „dmuchańce”.
Podczas festynu podsumowano warsztaty: wikliniarskie, rzeźbiarskie 
oraz teatralno-wokalne.
Po występach artystycznych wszyscy uczestnicy festynu zostali zapro-
szeni do zabawy tanecznej.
Projekt dofinansowany przez Samorząd Województwa Kujawsko 
– Pomorskiego na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii działania lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego PROW na lata 
2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych „Podtrzymywanie kultury i tradycji 
naszych przodków w Gminie Obrowo”, na obszarze objętym LSR.

Ewelina Mytlewska

Dzień pieczonej ryby 
w Osieku nad Wisłą

16 października 2019 r., czyli dokładnie w 41. rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w Szkole Podstawowej w Obro-
wie, już po raz dziesiąty odbyła się wieczornica upamiętniająca myśl 
i nauczanie Jana Pawła II, który jest patronem szkoły. O godzinie 
17-tej w stołówce szkolnej, na tą okoliczność zmienioną w kame-
ralną kawiarenkę, zgromadzili się zaproszeni goście, a wśród nich 
proboszcz tutejszej parafii ks. prof. Tadeusz Lewandowski, przed-
stawiciele Gminy Obrowo z wójtem Andrzejem Wieczyńskim na 
czele, członkowie Klubu Seniora „Sami Swoi”, rodzice uczniów, ab-
solwenci. Młodzi artyści – obecni i byli uczniowie szkoły w Obro-
wie zaprezentowali montaż słowno – muzyczny ilustrujący hasło 
tegorocznego Dnia Papieskiego „Wstańcie, chodźmy”. 
Na program złożyły się też wiersze Karola Wojtyły oraz utwory po-
etyckie innych autorów, które korespondowały z hasłem uroczy-
stości. Recytacje przeplatane były pięknie wykonanymi piosenkami 
zarówno religijnymi jak i świeckimi. Myśl przewodnia programu 
nawiązywała do ogłoszonego w październiku nadzwyczajnego tygo-
dnia misyjnego. Prezentowane teksty podkreśliły konieczność do-
strzeżenia wśród nas osób, do których trzeba iść z Dobrą Nowiną 
po to, aby one z kolei mogły wstać i iść dalej.

Przemysław Piotrowski - Dyrektor SP w Obrowie 

X wieczornica upamiętniająca nauczanie Jana Pawła II
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Dożynki gminno-powiatowe w Obrowie

Barwny korowód niosący piękne wieńce uplecione z ostatnich kło-
sów zbóż, naręcza kwiatów, kosze z owocami, orzechami ... – tak 
było 8 września 2019 r. podczas Dożynek Gminno-Powiatowych 
w Obrowie.
Jak nakazuje tradycja dożynkowa, tak też w gminie Obrowo od lat 
kultywuje się święto plonów, nasze dziedzictwo narodowe. Wło-
darz gminy Andrzej Wieczyński, rolnik z krwi i kości przywiązuje 
szczególną wagę do poszanowania ziemi i plonów, jakie wydaje.
Tradycyjnie uroczystości dożynkowe rozpoczęły się od przejścia ko-
rowodu mieszkańców gminy Obrowo oraz innych gmin powiatu 
toruńskiego spod Urzędu Gminy na plac szkolny, na którym cze-
kały liczne atrakcje. Na czele orszaku piękną bryczką jechali staro-
stowie dożynek: Elżbieta Kaźmierkiewicz z Markiem Konczalskim 
w towarzystwie sekretarz gminy Mirosławy Kłosińskiej, za nimi po-
dążał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz ze starostą po-
wiatu toruńskiego Markiem Olszewskim, księdzem proboszczem 
Tadeuszem Lewandowskim i zaproszonymi gośćmi. Nie zabrakło 
radnych, sołtysów, rolników. Korowód zamykali strażacy z kilku 
gminnych jednostek OSP, którzy jak zwykle czuwali nad porząd-
kiem i bezpieczeństwem.
W trakcie sprawowanej mszy został poświęcony chleb dożynkowy 
oraz inne przyniesione plony wydane przez ziemię. Podzielono je 
pośród mieszkańców.
Po zakończonej liturgii gospodarz dożynek - wójt gminy Andrzej 
Wieczyński uroczyście powitał wszystkich zacnych gości, kłaniając 
się najniżej przed rolnikami. Podkreślił jak ważną rolę odgrywa-
ją w społeczeństwie, przypomniał o ciężkiej pracy każdego dnia. 
W podziękowaniach towarzyszył współgospodarz tegorocznej uro-
czystości gminno-powiatowej starosta toruński - Marek Olszewski.
Oprócz gospodarzy głos zabrał minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Jan Krzysztof Ardanowski, który podkreślił swój związek z regio-
nem i wsią. Głos zabrali także przybyli posłowie na Sejm RP: To-
masz Lenz i Antoni Mężydło. Do mównicy podszedł również za-
przyjaźniony z gminą Obrowo prezydent Torunia Michał Zalewski. 
Wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem Rasielewskim podziękowali 
za zaproszenie wyrażając szacunek do rolników i gospodarzy uro-
czystości.
Nie zabrakło podziękowań w formie dyplomów i drobnych prezen-
tów dla obrowskich sołtysek i sołtysów. Natrudzili się bowiem przy 
wiciu wieńców i tworzeniu pięknych stroików, będących swoistymi 
arcydziełami.
Spotkanie mieszkańców gminy było świetną okazją do nagrodze-
nia zwycięzców corocznego gminnego konkursu na najładniejszy 
ogródek przydomowy. I miejsce zajął pan Tomasz Siemiątkowski 

Kurier Obrowa
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z Szembekowa, II Ewa i Wiesław Kurkowscy z Osieka nad Wisłą, 
a III Dariusz Gębicki również z Osieka.
Powiat również podsumował kolejną edycję konkursu „Piękna za-
groda”, wręczając nagrody i dyplomy zwycięzcom.
Tradycyjną oprawę muzyczną zapewnili lokalni artyści: Osiecka 
Kapela Ludowa im. Kamińskich, Zespół Ludowy „Kawęczynian-
ki”, Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna, Klub Seniora „Sami Swoi” 
z Obrowa oraz Kapela sami Swoi z Rypina z charyzmatyczną panią 
Marią na czele.
Dożynkowy plac zastawiony był licznymi namiotami, w których 
przygotowano wiele atrakcji. Prezentowały się gminy, sołectwa, 
kluby, koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia i fundacje. Przygo-
towano degustację regionalnych wspaniałości. Jedno stoisko przed 
drugim starało się jak najlepiej zaprezentować. Każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Dla najmłodszych rozstawiono „dmuchańce”, karu-
zele, zjeżdżalnie i inne cuda.
Około godziny 17. pod sceną zgromadziły się tłumy fanów disco 
polo, dziewczyny piszczały, a panowie ożywiali się na słowa woka-
listki Pięknych i Młodych, gdy śpiewała „Kocham się w Tobie”. 
Oprócz nich publiczność rozgrzewała grupa Jambo Africa, Arek 
Kopaczewski i Katiusza.
Zapach świeżego chleba, woń polnych kwiatów, wybijany na bęb-
nie rytm ludowej muzyki, skoczne takty disco polo i odświeżone 
covery znanych utworów na długo pozostaną w pamięci obrowian 
i przybyłych gości.

Barbara Mońko-Juraszek, Fot. Marzena Słupczewska
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W imieniu społeczności strażackiej OSP Zawały, Kawęczyn i Osie-
ka nad Wisłą, a także Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie, skła-
dam serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników szkoleń 
komputerowych z „Systemów Geoinformatycznych w praktyce 
wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych” z wykorzystaniem 
dronów, dzięki którym dla powyższych jednostek firma szkoląca tj. 
Baza – Akademia Kompetencji Sp. z o.o. z Warszawy podarowała 
nieodpłatnie kolejne cztery drony o wartości 4.850,00 zł każdy.
Jak podkreśla koordynator firmy Baza – Akademia Kompetencji 
Jarosław Politowski - „szkolenia które prowadzi nasza firma nie ob-
ciążają samorządów, gdyż są w 100% darmowe, współfinansowane 
przez nas i Unię Europejską. Dodatkowo za wyszkolenie grupy osób 
liczących ok. 70 osób przysługuje bonus w postaci darowizny drona 
mającego na celu podniesienie uniwersalnych umiejętności cyfrowych 
wskazanych w projekcie określonym przez Baza – Akademia Kompe-
tencji. Od lutego 2019 r. do czerwca 2019 r. udało się wyszkolić ponad 
280 osób z terenu gminy Obrowo, co umożliwiło przekazanie 3 wrze-
śnia 2019 r. czterech dronów, które jestem pewien posłużą strażakom 
i animatorom kultury podczas wykonywania codziennych obowiązków 
– podkreśla Jarosław Politowski, koordynator firmy szkolącej.
Mamy nadzieję, że kolejne edycje szkoleń, które ruszą zimą 2019 
r. będą cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy 
Obrowo i nie tylko.
Więcej informacji na temat szkoleń będziemy zamieszczać na stro-
nie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w budynku 
urzędu, jak tylko otrzymamy informacje od firmy szkolącej.

Marzena Słupczewska

Kolejne drony trafiły do 
jednostek OSP i GOK-u

 Dnia 20.09.2019 r. w Przedszkolu Samorządowym w Brzozówce 
obchodzony był Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Tego dnia na 
naszej nowej sali gimnastycznej, podkreśla Monika Wiczyńska, od-
była się uroczystość z udziałem wszystkich sześciu grup przedszkol-
nych. Kolejne grupy prezentowały swoje umiejętności wokalne oraz 
okrzyk grupy, a następnie wykonywały zadania sprawdzające ich 
umiejętności, którymi każdy przedszkolak wykazać się powinien. 
Na koniec wszyscy razem zatańczyli. Dzieci otrzymały pamiątkowe 
dyplomy, a w salach każda grupa miała niespodzianki: jedni piekli 
babeczki, robili sałatkę owocową, inni piekli ciasta…były prezenty, 
tańce, zabawa, słodki poczęstunek. 

Monika Wiczyńska, Ewa Brochocka

Dzień Przedszkolaka  
w Przedszkolu w Brzozówce

Kurier Obrowa
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Święto emerytek

Oficjalne otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Silnie

W lipcu 2019 r. Panie Anna Domańska i Jolanta Hajdas, 
obie po 29 latach pracy, najpierw w Urzędzie Gminy Obro-
wo, a następnie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Obrowie, zakończyły pracę zawodową i przeszły na zasłużoną eme-
ryturę. Obie Panie rozpoczynały pracę zawodową od obowiązków 
na stanowiskach pracowników socjalnych, później pełniły obowiąz-
ki kierowników GOPS, a następnie kierowników, z tym że Jolanta 
Hajdas kierowała GOPS-em w Obrowie w latach 2004-2010, a od 
01.01.2011 r. do lipca 2019 r. obowiązki kierownicze wypełniała 
Anna Domańska. Pani Jola była wówczas na stanowisku starszego 
specjalisty pracy socjalnej, gdzie jak podkreślił wójt Wieczyński - 
spełniała się zawodowo. Wkraczając na nową drogę życia emeryta, 
obie Panie, tradycją poprzedników emerytów, pragnęły pożegnać się 
z koleżankami i kolegami z pracy. Tak też uczyniły, robiąc urzędni-
kom i pracownikom socjalnym, opiekunkom socjalnym miłą i niepo-
wtarzalną niespodziankę, zapraszając nas na wspólną biesiadę w dniu 
12 września 2019 r. Nie zabrakło życzeń i prezentów dla emerytek, 
a także tańców oraz pamiątkowych zdjęć i wspomnień, których nie 
było końca. Emerytki nie szczędziły też słów podziękowań dla swych 
koleżanek i kolegów z GOPS-u, świadczeń rodzinnych, a także wójta i 
urzędników Urzędu Gminy Obrowo oraz podległych jednostek.
W lipcu 2019 r. na emeryturę przeszła kolejna urzędniczka Pani 
Marla Golan, która  w okresie 22-letniego zatrudnienia w UG 
Obrowo wykonywała pracę na stanowisku najpierw inspektora ds. 
obsługi Rady Gminy i jej organów, następnie inspektora ds. księ-
gowości budżetowej oraz prowadzenia kasy, a także inspektora ds. 
wymiaru podatków.  
Kolejną urzędniczką, która zakończyła pracę zawodową i po 34 la-
tach pracy w Urzędzie Gminy Obrowo przeszła w lipcu br. na zasłu-
żoną emeryturę jest Pani Halina Zaworska. Pani Halina w czasie 
zatrudnienia w obrowskim urzędzie dbała o prawidłowe wykonanie 
budżetu, najpierw jako inspektor ds. budżetu, a następnie jako in-
spektor ds. rachunkowości budżetowej i zastępca skarbnika gminy 

Od lewej Anna Domańska, Halina Zaworska, Marla Golan i Jolanta Hajdas

Obrowo. W dniu 18 września 2019 r. Pani Halinka zaprosiła swe 
koleżanki i kolegów na wspólną pożegnalną biesiadę. Po życzeniach i 
prezentach dla emerytki, nastąpił czas na pamiątkowe zdjęcia i wspo-
mnienia, których nie było końca.   
Życzymy naszym „młodym” emerytkom dużo zdrowia, sowitych 
emerytur i samych radosnych chwil na nowej drodze życia.

Koleżanki i koledzy 

W sobotę 5 października 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie bo-
iska wielofunkcyjnego w Silnie. To wielki sukces samorządu, drugi 
taki obiekt sportowy w Gminie Obrowo oddany w tym roku do 
użytku. Z okazji tego wydarzenia zostało zaproszonych wielu zna-
mienitych gości. Było nam niezmiernie miło gościć m. in. Wój-
ta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego, Sekretarz Gminy 
Obrowo Mirosławę Kłosińską, Przewodniczącego Rady Gminy w 
Obrowie Romana Skórskiego, Radnych Gminy Obrowo, Księdza 
Mariana Wróblewskiego proboszcza parafii Św. Wojciecha w Zło-
torii, Księdza Rafała Bogusa proboszcza parafii pw. Najświętszego 
Serca Jezusa w Osieku nad Wisłą. Wicedyrektor ZS w Osieku nad 
Wisłą Aleksandrę Nasierowską. Prezesa OSP w Osieku nad Wisłą 
Mariana Wojciechowskiego, prezesa Stowarzyszenia „Nasze Silno” 
Małgorzatę Grobelniak, majora Przemysława Lewandowskiego.
Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał   wójt Andrzej Wieczyński 
wraz z  przedstawicielami samorządu. Poświęcenia obiektu dokona-
li zaproszeni księża. Nie zabrakło przemówień i kwiatów. Po oficjal-
nej części na płytę boiska weszli piłkarze. Rozegrany został  zacięty 
mecz piłki nożnej   pomiędzy drużyną z Silna   (kapitana Kamila 
Kordowski), a drużyną z Obór - (kapitan  Andrzej Kustra), który 
zakończył się zwycięstwem reprezentacji Obór. Puchar Wójta Gmi-
ny Obrowo trafił w ich ręce. 
Więcej informacji  i zdjęć na stronie www.obrowo.pl.

Sylwia Lisińska, Fot. Paulina Florkowska
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Zawodnicy AKT Budo z Obrowa w dniu 5 października 2019 r. 
wzięli udział w prestiżowej imprezie sportowej, jaką był Ogólno-
polski Turniej Karate Satori Cup w Złotowie i odnieśli wiele zwy-
cięstw na najwyższym poziomie w Regionie i w kraju. Opiekunem 
i trenerem był Krzysztof Duda z Osieka nad Wisłą.
Poniżej krótka statystyka odniesionych sukcesów dzieci i młodzie-
ży, zawodników z Gminy Obrowo trenujących karate w sekcjach 
Akademii Karate Budo w Czernikowie, Obrowie, Osieku nad Wi-
słą, Łążynie II i Lubiczu w różnych kategoriach wiekowych:

SATORI CUP 2019 

Grupa 2012 i młodsi
Witold Rybacki – I m-ce kichon, II m-ce Kata ind., III m-ce koda-
chi (Obrowo); Wiktor Kowalski – I m-ce Kata ind., I m-ce kichon 
(Lubicz); Martyna Markowska – II m-ce kata ind., III m-ce kumi-
te, III m-ce kodachi (Czernikowo)
Grupa 2010-2011
Adam Maciaszczyk – III kata ind., III kodachi (Lubicz); Franciszek 
Turalski – III m-ce kata ind. (Osiek nad Wisłą);Wiktor Rybski – 
I m-ce kodachi, I m-ce kata ind., III kumite wolne, III kumite 
klasyczne (Czernikowo)
Grupa 2009-2008
Amelia Marciniak – II m-ce Kodachi i III m-ce Kumite klasyczne 
(Czernikowo); Malwina Strychalska – I m-ce kodachi (Czerniko-
wo); Alan Zapałowski – III m-ce kata ind. (Łążyn); Jakub Zatorski 
– II m-ce kumite (Czernikowo); Bartosz Rybacki –II m-ce kodachi, 
II m-ce kumite wolne, III m-ce Kumite klasyczne, III m-ce kata 
ind.(Obrowo)
Grupa 2007-2006
Mateusz Markowski – III m-ce kumite wolne, III m-ce kumi-
te klas., III m-ce kodachi (Czernikowo); Jakub Budzyń – II m-e 
kumite klasyczne, II m-ce kodachi i III m-ce kata ind. (Łążyn); 
Kacper Leśniewski – I m-ce kodachi, II m-ce kumite wolne i III 
m-ce kata ind. (Obrowo); Zuzanna Gerc – III m-ce kodachi (Łą-
żyn); Anna Szumska – III m-ce kodachi (Osiek nad Wisłą)
Kata drużynowe
II m-ce (Leśniewski, Budzyń, Zapałowski); III m-ce (Szumska, 
Szumska, Turalski).

Jarosław Mejer - Prezes AKT Budo

AKT Budo dofinansowany jest ze środków Gminy Obrowo 
i Powiatu Toruńskiego

Sukcesy zawodników 
AKT Budo z Obrowa

Muzyczny koncert życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
przygotowali dla grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły, 
uczniowie Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą. Koncert odbył się 17 października 2019 r. w auli szkoły 
muzycznej. Przed szeroką publicznością wystąpili uczniowie klas 
I – II pod kierunkiem Elżbiety Markowskiej i prowadzącej koncert 
– Magdaleny Dołęgowskiej. 
Muzycznym prezentem od dzieci były wykonane piosenki m. in. 
„Słowa dla naszej Pani”, „Graj profesorze”, „Święto nauczyciela” 
oraz układy rytmiczne „Spacer po niebie” czy „Taniec – krakowiak”.
Najlepsze życzenia i słowa podziękowań za trud nauczania, opie-
kę i wychowanie dzieci dla wszystkich nauczycieli, pracowników 
szkoły złożyła Dyrektor Szkoły Mariola Majrowska i przedstawiciel 
rodziców Joanna Zaremba 

Muzyczne życzenia

Warto dodać, że z okazji Dnia Nauczyciela, z rąk Wójta Gminy 
w Obrowie nagrodę – za wzorową pracę odebrała nasza nauczyciel-
ka Magdalena Dołęgowska. 
Serdecznie gratulujemy i wszystkim życzymy sukcesów w dalszej 
pracy!

Beata Wierzbicka

Kurier Obrowa

10



Tegoroczna pielgrzymka pod hasłem „Wstańcie, chodźmy” to spo-
tkanie ponad 10 tys. osób z 240 placówek noszących imię Jana 
Pawła II w Polsce oraz z Wilna na Litwie i Grodna na Białorusi. 
W jej trakcie nawiązano do 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana 
Pawła II do Polski oraz 100. rocznicy urodzin Papieża-Polaka. 
Wśród pielgrzymów nie zabrakło delegacji ze szkoły w Obrowie. 
We wspólnym świętowaniu udział wzięła 15-osobowa delegacja 
uczniów pod opieką Moniki Bibersztajn i dyrektora szkoły Prze-
mysława Piotrowskiego. W spotkaniu udział wziął również Wójt 
Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz przedstawicielki Rady 
Gminy w Obrowie: Sylwia Lisińska i Alicja Tarkowska.
9 października 2019 r. o 20:20 przed obrazem Matki Boskiej Czę-
stochowskiej młodzi ludzie wysłuchali rozważań przygotowanych 
przez uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 
Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. O 21.00 tradycyjnie odbył 
się Apel Jasnogórski.
W czwartek o godz. 11:00 pieśni maryjne i poświęcone misjom 
zainaugurowały przygotowania do mszy świętej, którą celebrował 
ks. biskup Henryk Tomasik – duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II.
W czasie homilii biskup Tomasik nawiązał do znaczenia słów 
„Wstańcie, chodźmy”. Przypomniał, czym te słowa były w czasie 
pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego do Polski i jakie przesłanie 
niosą teraz. Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpił akt zawierze-
nia Matce Bożej Królowej Polski. Potem został odczytany przez 
p. Małgorzatę Gumińską list do Ojca Świętego Franciszka. Mszę 
zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II.

Monika Bibersztajn

XIX Pielgrzymka Rodziny 
Szkół im. Jana Pawła II 
na Jasną Górę

Gmina Obrowo zajmuje powierzchnię 161,7 km2, co stanowi 
około 13,2% powierzchni powiatu toruńskiego. Według danych 
z Ewidencji Bieżącej Gminy Obrowo obszar gminy zamieszkiwa-
ło w 1999 r. 7 875 osób. W okresie 1999-2018 liczba ludności 
zwiększyła się w  gminie o 111,6%. W 2019 r. (stan na 30.09.) 
było zameldowanych 17 077 osób, a w  przeliczeniu na jednost-
kę powierzchni daje to wartość 105,6 os./km2. Gmina Obrowo 
charakteryzuje się największym saldem migracji wśród wszystkich 
gmin wiejskich w województwie kujawsko- pomorskim. Z uwagi 
na zbyt wysokie ceny mieszkań w Toruniu i atrakcyjność krajobra-
zu wiejskiego ludność miejska osiedla się w  strefie podmiejskiej, 
w tym w gminie Obrowo. Od końca lat 90. XX wieku w gminie 
Obrowo rejestruje się systematyczny wzrost ludności we  wszyst-
kich obrębach ewidencyjnych, przy jednoczesnym ubytku popu-
lacji gminy miejskiej Toruń. Rozmieszczenie populacji w gminie 
przedstawiono za pomocą wskaźnika, jakim jest gęstość zaludnienia 
(stosunek liczby ludności do 1 km2 powierzchni). W 2019 r. (stan 
na 30.09.) największą gęstością zaludnienia charakteryzowały się 
miejscowości położone w pobliżu drogi krajowej nr 10 w zachod-
niej części gminy Obrowo. Należą do nich najbardziej zaludnione 
tereny – Głogowo i Brzozówka. Największą koncentracją ludności 
cechuje się Brzozówka (843,9 os./km2), w której wskaźnik ten osią-
ga dwukrotnie większą wartość z uwagi na mniejszą powierzchnię 
geodezyjną w porównaniu do Głogowa (432,1 os./km2). Wysokie 
wartości zanotowano także w Zawałach, Osieku nad Wisłą, Obro-
wie i Szembekowie. Z kolei najmniejsze wartości wskaźnika uzy-
skano dla obszarów typowo rolniczych (Kazimierzewo, Łążynek, 
Skrzypkowo, Kuźniki) bądź położonych w pobliżu lasów Kotliny 
Toruńskiej o wysokich walorach przyrodniczych (Obory, Smogo-
rzewiec, Stajenczynki, Dzikowo). Należy podkreślić, że miejscowo-
ści atrakcyjne krajobrazowo o wysokim odsetku lesistości są coraz 
chętniej zamieszkiwane przez imigrantów (np. Obory, Dzikowo, 
Smogorzewiec, Stajenczynki).

Karol Piątkowski

Charakterystyka demograficzna gminy Obrowo

Ryc. 1. Gęstość zaludnienia w obrębach ewidencyjnych gminy Obrowo (stan na 30.09.2019 r.)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Bieżącej Gminy Obrowo
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Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziem Toruńskich w okresie 
czerwiec - sierpień 2019 r. zrealizowało zadanie: Przeprowadzenie 
wydarzeń pn. „Powrót do przeszłości naszych przodków” w Gmi-
nie Obrowo. W ramach przedmiotowego zadania zostały prze-
prowadzone trzy bloki: impreza plenerowa, wystawa oraz warsz-
taty z łucznictwa, kaligraficzno- historyczne oraz warsztaty artysty. 
Podczas imprezy pod namiotem LGD „Podgrodzie Toruńskie” 
promowane były dzieła lokalnych artystów z terenu Gminy Obro-
wo, m.in.: obrazy Michała Kokota, rzeźby Krzysztofa Balewskiego 
i Jacka Melerskiego, wiersze Anny Słupczewskiej, haft Luizy Noc-
nej, wiklina Pawła Ziółkowskiego, rzeźby i wiklina Mariusza Ćwika 
i Józefa Kamińskiego oraz haft Barbary Marycz. Dzieła lokalnych 
artystów mogliśmy podziwiać podczas wystawy, którą odwiedziło 
ponad trzysta osób. Przeprowadzone warsztaty również nawiązywa-
ły do twórczości lokalnych artystów, których nie brakuje na terenie 
gminy Obrowo. 
Projekt dofinansowany był przez Samorząd Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na operację w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, objętego PROW na lata 
2014-2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów lub usług lokalnych.

Iwona Malcan-Maj

Powrót do przeszłości 
naszych przodków

Mistrzostwo Gminy Obrowo w unihokeju klas IV-VI 
wywalczyły uczennice z Łążyna II. Piękna i rozsądna 
gra pozwoliły na wygranie wszystkich meczy. Decydu-
jąca rozgrywka o pierwsze miejsce z bardzo dobrymi 
zawodniczkami z Obrowa stała na wysokim poziomie. 
Uczennice z Łążyna wygrały jednak 1:0 i zapewniły so-
bie zasłużone mistrzostwo. Radość była ogromna.
Gratulujemy dziewczynom wzorowej postawy i życzy-
my dalszych sukcesów.

DM

Łążynianki wywalczyły 
mistrzostwo gminy  
w unihokeju 

Kurier Obrowa
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Sołtys Włodzimierz Sokołowski wraz z Radą Sołecką ambitnie re-
alizują swoje zamierzenia integrujące mieszkańców swej małej oj-
czyzny. Zaczęło się od spotkania wielkanocnego dzieci i rodziców 
z „Zającem”. Następnie było sprzątanie lasów ze śmieci. Zebraliśmy 
23 worki śmieci i wiele gabarytowych przedmiotów, dodaje sołtys 
Sokołowski, a za udział w akcji sprzątania naszej wsi były słodycze 
i leśne dary od Pana Nadleśniczego z Dobrzejewic.
W dniu 25 maja br. zorganizowaliśmy „majówkę”, na którą przy-
szło ok. 80 mieszkańców wsi Dzikowo i pobliskich okolic, dodaje 
sołtys. Smaczne przekąski, moc atrakcji dla dzieci i dobre humory 
wszystkich przybyłych sprawiły, że zaczęliśmy snuć plany na zorga-
nizowanie kolejnego pikniku. Tak też się stało. W dniu 19 paździer-
nika br., dzięki gościnności Państwa Walickich w ich gospodarstwie 
na Chrapach zorganizowaliśmy piknik „Pieczonego ziemniaka” 
z plenerową inscenizacją pt. „Sabat Czarownic”, w wykonaniu ak-
tora i statystów. Opracowaniem specjalnego tła muzycznego zajął 
się Pan Marcin, a scenariusz opracował sołtys Włodzimierz. W licz-
nym tłumie kobiet – jedna „zasłużyła na spalenie na stosie” – ku 
trwodze i emocjom przybyłych Dzikowian. 

Integracyjne spotkania 
mieszkańców wsi Dzikowo

W imieniu własnym i całej rady sołeckiej składamy podzię-
kowania dla wszystkich sponsorów. Licząc na dalszą aktywną 
współpracę, dziękuję także Dzikowianom, na których zawsze 
można liczyć i zachęcam pozostałych do wspólnej integracji.

Sołtys Włodzimierz Sokołowski 

5 października 2019 r. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Obrowie odbył się już IV Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych.
To było spotkanie ludzi ze wspaniałą pasją – mówił podczas prze-
glądu organizator, Grzegorz Filut. 
W przeglądzie wzięło udział 17 zespołów z całego województwa ku-
jawsko-pomorskiego. Na scenie pojawili się zarówno gospodarze – 
Klub Seniora „Sami Swoi”, zespoły z terenu gminy Obrowo, Czerni-
kowa, Lubicza, Lipna, Wielkiej Nieszawki, a nawet goście z powiatu 
inowrocławskiego.
Repertuar artystyczny uczestników przeglądu był bardzo szeroki, od 
muzyki ludowej, po muzykę pop, a nawet disco polo – relacjonuje 
Grzegorz Filut. Mile było także usłyszeć muzykę poważą. Profesjo-
nalne przygotowanie artystów do przeglądu widać było także w ich 
charakterystycznych strojach. Wielu uczestników ubrało się w stroje 
ludowe, czyli nastąpiło promowanie sztuki na wielu płaszczyznach.
Na pamiątkę udziału w IV Przeglądzie Chórów Senioralnych każdy 
zespół otrzymał pamiątkową statuetkę i dyplom ufundowane przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.
Podsumowania występów dokonał ks. Tadeusz Lewandowski, pro-
boszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Obrowie. Przypomniał także 
o zmarłej niedawno mamie jednej z członkiń Klubu Seniora „Sami 
Swoi”. W jednym ze swoich wierszy wspominała ona muzyków-se-
niorów.
W trakcie wydarzenia zaprezentowała się także sekcja rękodzielnic-
twa obrowskiego Klubu prowadzona pod kierunkiem Elżbiety Wal-
czewskiej.
Spotykamy się w Obrowie po raz kolejny i ponownie żegnamy się 
z wielkim uśmiechem – podsumował przegląd - Grzegorz Filut. – Tak 
pięknego wydarzenia nie byłoby, gdyby nie wsparcie Urzędu Gminy 
Obrowo i wójta Andrzeja Wieczyńskiego. Pomoc i serce okazali nam 
także ksiądz proboszcz oraz dyrektor Zespołu Szkół w Obrowie Prze-
mysław Piotrowski. Dziękujemy i zapraszamy w przyszłym roku na 
nasz mały jubileusz.

Marzena Słupczewska, Michał Ciechowski (Poza Toruń)

IV Przegląd Chórów  
i Zespołów Senioralnych 
w Obrowie
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W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi 
skierowane są w stronę szkół i nauczycieli. 
Na spotkaniu w dniu 15 października 2019 r. wójt Andrzej 
Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty 
z terenu gminy Obrowo na ręce dyrektorów szkół, serdeczne 
podziękowania za niełatwe kształtowanie postaw i umysłów młodego 
pokolenia, a także za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej, które 
przekładają się m.in. na imponujące sukcesy uczniów. 
Wójt Andrzej Wieczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uhonorował nagrodami finansowymi najlepszych z najlepszych 
nauczycieli w 2019 r., przyznając laury następującym osobom:
1. Panu mgr Januszowi Drapale – nauczycielowi historii 

i doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, 
który swoim wieloletnim doświadczeniem chętnie dzieli się 
z młodszymi stażem nauczycielami i z dużym zaangażowaniem 
realizuje powierzone zadania. Jest nauczycielem pełnym pasji, 
który z wielkim zaangażowaniem podejmuje działania na rzecz 
szkoły i środowiska lokalnego.

2. Panu mgr Tomaszowi Sojce – nauczycielowi geografii, który 
pełni też funkcje administratora dziennika elektronicznego 
w Zespole Szkół w Dobrzejewicach. Swoje obowiązki wypełnia 
wzorowo, a przy tym z powodzeniem rozwija u uczniów pasję 
do geografii, prowadząc zajęcia dodatkowe i przygotowując 
młodzież do konkursów przedmiotowych. W gronie nauczycieli 
cieszy się szacunkiem, zawsze chętnie pomaga oraz dzieli się 
doświadczeniem.

3. Pani mgr Marzennie Ziółkowskiej – nauczycielce historii 
i bibliotekarce w Szkole Podstawowej w Łążynie II, nagroda m.in. 
za wzorową pracę, wprowadzanie innowacji dydaktycznych 
i osiąganie wysokich wyników nauczania. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje również wysoki poziom organizowanych 
cyklicznie konkursów dotyczących upowszechniania wiedzy 
o Ziemi Dobrzyńskiej.

4. Pani mgr Elżbiecie Zbąskiej – nauczycielce języka polskiego 
i logopedii w SP w Łążynie II. Nagroda m.in. za kreatywność, 
otwartość i za osiąganie bardzo wysokich wyników nauczania. 
Na szczególne wyróżnienie zasługuje wysoki poziom 
organizowanych cyklicznie przedstawień teatralnych z uczniami 
z koła teatralnego oraz uczestnictwo w Programie Edukacji 
Kulturalnej realizowanym przez Ośrodek Animacji Kultury 
w Toruniu. Aktywnie uczestniczy w projekcie Erasmus +.

5. Pani mgr Magdalenie Oparkowskiej - Kozak – nauczycielce 
języka angielskiego w Zespole Szkół w Brzozówce. Nagroda 
m.in. za opracowanie autorskiego programu nauczania j. 
angielskiego dla dzieci 4-letnich w przedszkolu oraz dla klasy 
I z rozszerzeniem j. angielskiego. Nauczycielka planuje i prowadzi 
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze z uwzględnieniem metod 
aktywizujących, stosując: gry i zabawy językowe, dramę, metodę 
immersji, uczenie się przez działanie, projekt edukacyjny, 
CLIL. Ponadto skutecznie inspiruje uczniów do rozwijania 
pasji, zainteresowań i talentów.

6. Pani mgr Justynie Urban – nauczycielce matematyki w Szkole 
Podstawowej w Brzozówce. Nagroda m.in. za aktywny i twórczy 
udział w pracach zespołów wewnątrzszkolnych: pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zespołu wychowawczego 
klas IV-VIII, nauczycielskiego kl. IV–VIII, WDN, ewaluacji 
wewnętrznej ds. podnoszenia efektywności kształcenia, 
którego jest liderem. Rozwija aktywność i kreatywność 
uczniów, pozwalając im jednocześnie na ich wszechstronny 
rozwój i samorealizację. Uznawana jest za wzór sumienności, 

Gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej

pracowitości oraz konsekwencji.
7. Pani mgr Katarzynie Lubowicz - nauczycielce matematyki 

w Szkole Podstawowej w Obrowie. Nagroda m.in. za wzorowa 
pracę, wielkie zaangażowanie w wypełnianiu obowiązków 
nauczyciela. Inicjuje różnego rodzaju projekty, konkursy, 
happeningi. Jest współautorką i współorganizatorką Gminnego 
Konkursu Matematycznego i skutecznie włącza się w pracę 
Obrowskiego Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”. 

8. Pani mgr Kindze Waliszewskiej – nauczycielce wspomagającej, 
która wspólnie z wychowawcą grupy określa zakres kształcenia 
dla dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Osieku nad 
Wisłą. Nagroda m.in. za stosowanie nowoczesnych technologii 
nauczania dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. 
W swoich wszystkich działaniach nauczycielka kieruje się 
dobrem ucznia i troską o jego zdrowie. Chętnie dzieli się swoją 
wiedzą w trakcie zajęć otwartych oraz w ramach współpracy 
z nauczycielami.

9. Panu mgr Sławomirowi Chmielewskiemu – nauczycielowi 
języka angielskiego w ZS w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. 
za olbrzymie zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą, za 
zainicjowanie na lekcjach j. angielskiego podziału na grupy 
zaawansowane i podstawowe, dzięki czemu każdy uczeń odnosi 
sukces na miarę swoich możliwości. Inspiruje uczniów do 
rozwijania pasji, zainteresowań i talentów. 

10. Pani mgr Magdalenie Dołęgowskiej – nauczycielce 
kształtowania słuchu, rytmiki, audycji muzycznych w Publicznej 
Szkole Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Nagroda m.in. 
za chętne podejmowanie inicjatyw służących podniesieniu 
jakości pracy szkoły, pełnienie funkcji społecznego kierownika 
sekcji w PSMIS w Osieku, gdzie tworzy program nauczania, jest 
obecna na wszystkich przesłuchaniach i egzaminach w szkole. 
Jest wzorowym nauczycielem, który inspiruje uczniów do 
artystycznego działania.

Nie byłoby tych wspaniałych nauczycieli i wysokich wyników 
nauczania, bez odpowiedniego koordynowania pracy szkół i dbania 
o ich rozwój. O to wszystko dbają wzorowo Dyrektorzy obrowskich 
szkół w osobach:
1. mgr Anny Koźlikowskiej – Dyrektor ZS w Brzozówce
2. mgr inż. Janusza Iwańskiego – Dyrektora ZS w Dobrzejewicach
3. mgr Hanny Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II
4. mgr Przemysława Piotrowskiego – Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Obrowie
5. mgr Marioli Majrowskiej – Dyrektor PSM I Stopnie w Osieku 

nad Wisłą
6. mgr Katarzyny Wachowskiej – Dyrektor ZS w Osieku nad 

Wisłą.
Niech efektom wychowawczym i efektywnej współpracy z rodzicami 
oraz zaufaniu i szacunkowi uczniów towarzyszy Państwa spełnienie 
zawodowe w kolejnych latach. 

Marzena Słupczewska

Kurier Obrowa
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W dniu 4 października 2019 r. strażacy z OSP w Kawęczynie otrzymali 
w użyczenie od Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej samochód marki Star. 
- Radość nasza jest tym większa, że możemy kontynuować działalność 
ratowniczo-gaśniczą, która jeszcze kilka tygodni temu stała pod znakiem 
zapytania, bo stan techniczny poprzedniego naszego auta nie pozwalał na 
dalszą jego eksploatację. Dziś wiemy, że mobilność OSP Kawęczyn nie jest 
już zagrożona. Z pewnością przekazany wóz podniesie zdolność operacyjną 
naszej jednostki- powiedział prezes OSP Janusz Lewandowski podczas 
uroczystości. Jest to samochód z 2005 r. wyposażony w zbiornik wody 
2,5 m3, autopompę Rosenbauer o wydajności 1600 l/min oraz maszt 
oświetleniowy, zraszacze podwozia do ograniczania stref skażeń. Do-
datkowo w lipcu br. decyzją Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. 
Janusza Halaka jednostka otrzymała ciężki zestaw hydrauliczny do ra-
townictwa drogowego, który z pewnością przyczyni się do niesienia 
profesjonalnej pomocy podczas zdarzeń na drogach. 
- Czujemy się bardzo wyróżnieni przez Pana Komendanta Wojewódz-
kiego, że otrzymaliśmy ten samochód oraz sprzęt hydrauliczny. Dotych-
czas jeździliśmy do akcji Steyrem z 1977 r., który był wysłużony, to duża 
zmiana. Otrzymany wóz jest prawie 30 lat młodszy, komfort jazdy i pracy 
jest dużo lepszy - wylicza kierowca OSP. W tym roku dużo się dzieje 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Dzięki środkom finan-
sowym z Komendy Głównej PSP w Warszawie strażacy mogli doku-
pić sprzętu - m.in. nową pompę do zestawu hydraulicznego, szafki 
do części socjalnej, wymienić posadzki w części garażowej. Wiele prac 
z zaangażowaniem wykonują sami ochotnicy, np. wymiana posadzek, 
aby zaoszczędzić środki z kasy OSP i przeznaczyć je na zakup sprzętu. 
Wszystkich inwestycji nie udałoby się zrealizować bez pomocy Ko-
mendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu bryg. 
Roberta Wiśniewskiego oraz Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wie-
czyńskiego, którzy wspierają jednostkę finansowo.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Kawęczynie otrzymała 
wóz ratowniczo-gaśniczy

Nowy Rok Szkolny
Tak jak w całej Polsce, tak i w Szkole Podstawowej w Obrowie po 
ciepłych i fantastycznych wakacjach 2 września 2019 r. zabrzmiał 
dzwonek szkolny. Na uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkol-
nego przybyli: wójt Andrzej Wieczyński, sekretarz gminy Mirosła-
wa Kłosińska, ksiądz proboszcz Tadeusz Lewandowski, rodzice i 
uczniowie oraz dyrekcja szkoły, nauczyciele wraz z pracownikami 
obsługi i administracji. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu 
hymnu narodowego głos zabrał wójt Wieczyński i w ciepłych sło-
wach przywitał wszystkich zebranych. Życzył dzieciom wspania-
łych sukcesów w nauce, pogratulował Przemysławowi Piotrowskie-
mu dotychczasowych osiągnięć i uroczyście przekazał nominację 
na stanowisko dyrektora szkoły.   Wraz z kwiatami i życzeniami 
zapowiedział termomodernizację szkoły i rozbudowę, która ma się 
rozpocząć już w 2020 r. Następnie głos zabrał nowy dyrektor Prze-
mysław Piotrowski, który w przemówieniu omówił swoją misję i 
wizję szkoły. Zwracając się do rodziców, podkreślił ich szczególną 
rolę w procesie edukacji, a uczniom przypomniał jak ważne jest 
przestrzeganie ponadczasowych wartości. Wicedyrektor Jolanta 
Siewior przedstawiła uczniom wychowawców i nauczycieli.
Uroczystość została zakończona prezentacją multimedialną i wy-
stąpieniem p. J. Szwedy na temat 80-tej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, a piosenka ,,Miasto 44” w przepięknym wykonaniu 
p. M. Motyki i p. J. Lewandowskiego przyniosła wiele wzruszeń i 
przypomniała o miłości do ojczyzny.  

W OSP Kawęczyn jest obecnie 24 druhów uprawnionych do dzia-
łań. W 2018 roku strażacy wyjeżdżali do akcji ratowniczych 150 razy, 
w tym roku już ponad 90. Widać więc potrzebę istnienia jednostki na 
terenie gminy Obrowo.

Sławomir Lewandowski

Rok szkolny 2019/2020 w gminie Obrowo rozpoczęło 1593 uczniów 
podstawówek, 47 licealistów, 243 wychowanków klas „0” i 365 dzieci 
w przedszkolach samorządowych.
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13 sierpnia 2019 r. na Tarasie Widokowym im. Michała Kokota 
w Osieku nad Wisłą, w piękny, słoneczny, wakacyjny dzień, wśród 
pięknych widoków na królową polskich rzek, odbył się kolejny 
Ogólnopolski Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych połączony 
z Festiwalem Wisły.
„Celem przeglądu jest popularyzacja dorobku zespołów i upowszech-
nianie kultury ludowej”, tak w przemowie powitalnej powiedział 
wójt Andrzej Wieczyński, który też podkreślił, że urokliwe zakole 
rzeki Wisły staje się po raz kolejny możliwością do spotkań z flisakami  
z całego kraju, a także miłośnikami kultury i sztuki ludowej, do 
której nawiązał także Marek Olszewski Starosta Toruński. 
W otwarciu Przeglądu Tradycyjnych Kapel Weselnych i Festiwalu 
Wisły wziął udział Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, 
który w swej przemowie podkreślił ważną rolę rzeki Wisły w daw-
nych czasach i różnych możliwości, które płynęły dla mieszkańców 
nadwiślańskiego szlaku. Stwierdził też, że byłby zadowolony, jak-
by rzeka Wisła została „pobudzona do życia” i stała się ważnym 
szlakiem transportowym nie tylko w rozwoju turystyki, ale też rol-
nictwa i przemysłu. Był także V-ce Starosta Michał Ramlau oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Roman Skórski. 
Ludowe melodie przyciągnęły całe rodziny, nie tylko miłośników 
biesiad. Tradycyjna muzyka szybko porwała gości do tańca i wspól-
nego śpiewania. Przegląd ciekawie i z humorem prowadził po raz 
drugi - Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej 
wraz z Eweliną Mytlewską, animatorką kultury z osieckiego Klubu 
Kultury. Na scenie zaprezentowało się czternaście zespołów z całej 
Polski, w tym lokalne: Osiecka Kapela Ludowa im. „Kamińskich”, 
Chór Seniorów „Sami Swoi” z Obrowa, czy Zespół Ludowy „Ka-
węczynianki”.
Na przybyłych flisaków i gości czekał pyszny poczęstunek: żurek, 
kiełbaski z grilla i ciasto.
Przybyła na Przegląd Kapel i Festiwal Wisły publiczność mogła też 
podziwiać różnorodność kolorowych strojów, rękodzieła, których 
nie brakowało na wystawionych stoiskach, gdzie m.in. rzemieślni-
cy, wikliniarze, hafciarki prezentowały swoje wyroby. Można było 
także skosztować najróżniejszych przysmaków m.in. pieczonych 
nad ogniskiem ryb, miodów, chałw i innych słodkości.
Dzięki flisakom, którzy spłynęli tego dnia do Osieka nad Wisłą, 
można było odbyć darmowe rejsy po Wiśle.
Śpiew i biesiada trwały do późnego wieczora.

Marzena Słupczewska

Ogólnopolski Przegląd Tradycyjnych Kapel 
Weselnych i Festiwal Wisły

Kurier Obrowa
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Wakacje to dla wielu okres odpoczynku od codzienności, czas wyjazdów 
i poznawania nowych miejsc, a przede wszystkim moment „ładowania 
akumulatorów” przed ciężkim okresem jesienno-zimowym.
W miejscowości Zawały, jak co roku każdy znalazł coś odpowiednie-
go dla siebie. Zarówno dzieci jak i starsze osoby miały okazję do róż-
norakich aktywności i umilania czasu wraz z rodziną czy sąsiadami. 
Tradycyjnie rozpoczęliśmy od czerwcowej wycieczki w góry, 
tym razem był to wyjazd do Zakopanego, Bochni i na Słowację. 
Następnie najmłodsi mieszkańcy Zawał wybrali się do Baju Pomor-
skiego na spektakl pt. ”Niedźwiedź i masz, czyli gdzie jest moja 
kasza?” wraz z Panią Eweliną Mytlewską, kilkakrotnie byliśmy też 
w kinie, a także odwiedziliśmy Park Dinozaurów w Solcu Kujaw-
skim, gdzie całe rodziny świetnie spędziły długie godziny na zaba-
wie połączonej z nauką o tych wymarłych gadach. Następnie od-
wiedziliśmy Warszawę i poznaliśmy jej uroki podczas jednodniowej 
wycieczki. Po raz kolejny odwiedziliśmy polskie morze i to dwu-
krotnie. Najpierw Kąty Rybackie, a następnie Stegnę. Zasmakowa-
liśmy świeżo złowionej rybki i powdychaliśmy jodu, co zrobiło nam 
dobrze dla ciała i duszy. Pomiędzy tymi wszystkimi wyjazdami były 
organizowane turnieje siatkówki plażowej, w których brali udział 
weterani tego turnieju w naszej wsi, ale i nowi zawodnicy, z czego 
jesteśmy bardzo zadowoleni. W sierpniu zrobiliśmy jeszcze coś do-
brego dla naszej planety i lokalnego środowiska. Sporą grupą osób 
sprzątaliśmy okoliczne pobocza i lasy. Nagrodą dla najmłodszych 
za chęć pomocy innym był wyjazd do papugarni i odwiedzenie re-
stauracji McDonald’s, co tylko powiększyło ich radość z całego tego 
przedsięwzięcia. Podsumowując okres wakacyjny był dla naszych 
mieszkańców chwilą wypoczynku i miłego spędzenia czasu z naj-
bliższymi. Liczne wyjazdy i wydarzenia ubarwiły nasze dni płynące 
powoli i ślamazarnie podczas wakacyjnego leniuchowania. Z pew-
nością możemy uznać wakacje 2019 za udane i już z niecierpliwo-
ścią czekamy na następne...

Sołtys Alicja Tarkowska

Wakacyjne atrakcje 
dla dzieci i dorosłych 
z sołectwa Zawały

www.siepomaga.pl/zycie-pawla

Doktor Paweł Drojecki – chirurg naczyniowy z Torunia, 
były mieszkaniec Sąsieczna w gminie Obrowo. Jeszcze 
rok temu przeprowadzał skomplikowane operacje, ratując 
ludzkie życie – operował pęknięte tętniaki aorty, ostre nie-
dokrwienia kończyn, leczył ofiary wypadków. W ciągu 17 
lat kariery chirurga zoperował tysiące pacjentów. Ta histo-
ria powinna trwać, a Paweł dalej powinien ratować ludzkie 
życie! Koszmarna choroba zakończyła nagle karierę, prze-
stawiła priorytety, sprawiła, że teraz Paweł musi walczyć 
o swoje zdrowie…

"Doktor Paweł ratował ludzkie życie, teraz sam walczy o swoje. 
Pomóżmy mu wyzdrowieć...".

Jak pomóc?
Poniżej znajduje się link do strony internetowej fundcji 
Siepomaga. Pod tym linkiem znajdą Państwo odnośnik 

do wpłaty na konto. Dużo już zebrano, 
ale jeszcze więcej potrzeba... 

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
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Informujemy, że:

Na dzień 28.10.2019r. rozpatrzono 1989 wniosków na świadczenie 
Dobry start (złożono 2009) Przyznano świadczenia na 2917 dzieci 
i wypłacono kwotę 874.350,00 zł. 

Wnioski na wyżej wymienione świadczenia w celu kontynuacji 
wypłaty świadczeń należy składać:

STARY OKRES składania wniosków tj. 2018/2019 obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2019r.
Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.09.2019r.
Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2019r.
Dobry Start: do dnia 30.11.2019r. – wypłata jednorazowa

NOWY OKRES składania wniosków tj. 2019/2020 obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.10.2020r.
Fundusz Alimentacyjny: od dnia 01.10.2019r. do dnia 
30.09.2020r.

NOWY OKRES składania wniosków tj. 2019/2021 obowiązuje:
Świadczenia wychowawcze „500+”: od dnia 01.10.2019r. do dnia 
31.05.2021r.

Czas na wydanie informacji/decyzji i jednocześnie wypłatę 
świadczeń wg rozpiski:

Wnioski na Fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 
„500+” złożone:
a) do dnia 31.08.2019r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 

31.10.2019r.
b) od dnia 01.09.2019r. do dnia 30.09.2019r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 30.11.2019r.
c) od dnia 01.10.2019r. do dnia 31.10.2019r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.12.2019r.
d) od dnia 01.11.2019r. do dnia 30.11.2019r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.01.2020r.
e) od dnia 01.12.2019r. do dnia 31.01.2020r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 28.02.2020r.
 
Wnioski na świadczenia rodzinne złożone:
a) do dnia 31.08.2019r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 

30.11.2019r.
b) od dnia 01.09.2019r. do dnia 31.10.2019r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.12.2019r.
c) od dnia 01.11.2019r. do dnia 31.12.2019r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 28.02.2020r.

Wnioski na świadczenie Dobry start złożone:
a) do dnia 31.08.2019r. informacja i wypłata do dnia 

30.09.2019r. 
b) do dnia 30.09.2019r. informacja i wypłata do dnia 

30.11.2019r.
c) do dnia 31.10.2019r. informacja i wypłata do dnia 

31.12.2019r.
d) do dnia 30.11.2019r. informacja i wypłata do dnia 

31.01.2020r.

Świadczenia Rodzinne, Wychowawcze „500+”, Dobry 
Start „300+, Fundusz Alimentacyjny

Ponadto zmianie ulegają:

1. wysokość przeciętnego dochodu z gospodarstwa rolnego 
w 2018r. podana przez GUS – 2.715 zł z 1 ha

2. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

a) od dnia 01.11.2018r. do dnia 31.10.2019r. – 184,42 zł
b) od dnia 01.11.2019r. – 215,84 zł

3. wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego kwota od dnia 
01.11.2018r. 620,00 zł.

DATY wypłaty świadczeń 2019/2020

Świadczenia wychowawcze „500+”:   
Świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny:

21 PAŹDZIERNIK 2019r.      
28 PAŹDZIERNIK 2019r. 
19 LISTOPAD 2019      
27 LISTOPAD 2019
16 GRUDZIEŃ 2019      
18 GRUDZIEŃ 2019
15 STYCZEŃ 2020      
28 STYCZEŃ 2020
14 LUTY 2020       
25 LUTY 2020
13 MARZEC 2020      
26 MARZEC 2020 
10 KWIECIEŃ 2020      
27 KWIECIEŃ 2020
15 MAJ 2020       
26 MAJ 2020
15 CZERWIEC 2020      
25 CZERWIEC 2020
15 LIPIEC 2020      
27 LIPIEC 2020
14 SIERPIEŃ 2020      
26 SIERPIEŃ 2020
15 WRZESIEŃ 2020       
28 WRZESIEŃ 2020

Beata Modrzyk - Dobrzyńska

Kurier Obrowa
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DO KURIERA!
„O Kurierze nasz kochany,

Co kwartał tak wyczekiwany !

Tyś najpiękniejszy w całym powiecie,

Kolorowy, elegancki, ale o tym wiecie.

Na przestrzeni lat wypiękniałeś,

Bo przez 10 lat dojrzewałeś.

Twoje złote słowa na kredowym papierze

Redaktor Marzenka z całej gminy bierze.

Mówisz nam o wszelkich wydarzeniach,

Czasem też o ludzkich kłopotach, zwierzeniach,

O tym co dzieje się w gminie Obrowo,

Kto wygrał, co kto zrobił, no tak po ludzku typowo.

Jesteś wydarzeń gminnych KRONIKĄ,

Każdy egzemplarz szybko z półek znika.

Od lat z Tobą współpracuję,

A dzisiaj z okazji jubileuszu Ci winszuję!!!”

Serdecznie dziękuję Pani Basi za piękny wiersz i dotychczasową 
niezawodną współpracę oraz namawiam do dalszych działań 
twórczych.

Marzena Słupczewska

Barbara Mońko-Juraszek

W trakcie minionych wakacji GOPS w Obrowie organizował 
różne formy wypoczynku zarówno dla dzieci z rodzin rolni-
czych, jak też objętych wsparciem tutejszego ośrodka. Dzięki 
wieloletniej współpracy z Fundacją „Szansa dla Gmin” w okre-
sie od 23 czerwca przez okres dwóch tygodni w hotelu Mar-Bal-
tico w Łebie, gdzie wypoczywało 20 dzieci z rodzin rolniczych. 
Ponadto w br. GOPS rozpoczął współpracę z Towarzystwem 
nasze Szwederowo. Pracownicy Ośrodka z entuzjazmem przy-
jęli nową ofertę współpracy, ponieważ zwiększyła ona możli-
wość zapewnienia letniego wypoczynku kolejnej grupie dzieci. 
Dzięki tej ofercie umożliwiliśmy uczestnictwo w koloniach 
piętnastoosobowej grupie dzieci z rodzin rolniczych. Miały 
one przyjemność wypoczywać w Ośrodku Wczasowym „Solar” 
w Jarosławcu. Należy podkreślić, że pobyt powyższych dzieci 
we wskazanych ośrodkach był możliwy w ramach współpracy 
z wyżej wymienionymi organizacjami, które wraz z KRUS-em 
współfinansowali kolonie letnie dzieci z terenu gminy Obrowo.
Ponadto w okresie od 17 do 30 sierpnia przy współpracy z Ku-
ratorium Oświaty w Bydgoszczy z możliwości uczestnictwa 
w bezpłatnych koloniach dla dzieci z rodzin o niskich docho-
dach skorzystała grupa siedmiorga dzieci. Koloniści wypoczy-
wali w Ośrodku Wypoczynkowym „Tekila” w Ustroniu Mor-
skim. 
Z rozmów z dziećmi oraz z rodzicami wynika, że dla niektórych 
były to pierwsze w życiu kolonie. Tym bardziej pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie cieszy fakt, że z boga-
tej oferty kolonijnej skorzystała grupa 42 dzieci z terenu naszej 
gminy.

Pracownik socjalny Ewa Kosztowna 

Wakacje z GOPS 
w Obrowie

Wykonano nawierzchnie asfaltowe dróg w następujących miejscowościach:
Brzozówka - ul. Kasztanowa – 0,320 km
Brzozówka - ul. Wierzbowa – 0,740 km
Brzozówka  - ul. Agrestowa – 0,290 km
Obrowo  - ul. Osiedlowa, Różana – 0,890 km
Obrowo  - ul. Parkowa – 0,365 km
Dobrzejewice  - Olszówka w stronę dworca PKP – 0,365 km
Dobrzejewice  - Olszówka w stronę Brzozówki – 1,050 km
  - Łącznie: 4,020 km

Wykonano podbudowy dróg w następujących miejscowościach:
Sąsieczno - Długa – 1,200 km
Silno  - Leśna (poszerzenie podbudowy) – 1,000 km
Brzozówka - ul. Truskawkowa – 0,200 km
Brzozówka - ul. Poziomkowa – 0,300 km
Brzozówka - ul. Jabłoniowa – 0,385 km
Zębowo  - dz. nr 401 – 0,410 km
Kazimierzewo - dz. nr 47/1 - 0,835 km
Obrowo-Łążyn - dz. nr 28 / dz. nr 224 – 0,910 km
Skrzypkowo - dz. nr 139/3 – 0,460 km
Silno  - ul. Spacerowa – 0,700 km
Dobrzejewice - Olszówka w stronę Brzozówki – 0,900 km
  - Łącznie: 7,300 km

Utwardzono i wyprofilowano również ul. Sosnową w Silnie po pracach związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej na odcinku 1 km.
Miłosz Nowakowski

Remont dróg gminnych w 2019 r.

Zgodnie z obietnicą, poniżej publikujemy wiersz Pani Barbary 
Mońko - Juraszek, która w konkursie z okazji 10-lecia kwartalnika 
„Kurier Obrowa” zdobyła jedno z trzech zaszczytnych wyróż-
nień za wiersz pt.
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W dniu 16 października 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Obrowie 
odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wójt gminy 
Andrzej Wieczyński wręczył medale następującym parom: Państwu 
Helenie i Zenonowi Rojek z Silna, Państwu Jadwidze i Stanisła-
wowi Bożejewicz z Szembekowa, Państwu Teresie i Mieczysławowi 
Stryjak z Brzozówki, a także Państwu Zofii i Józefowi Lewandow-
skim oraz Joannie i Romanowi Jurzystom z Głogowa. Wszystkie 
pary stanęły na ślubnym kobiercu 50 lat temu.
Pociechą i chlubą par, jak sami odznaczeni podkreślają, są ich ro-
dziny. Małżonkowie Rojek wychowali dwóch synów i doczekali 
się pięcioro wnucząt, a Państwo Stryjak również wychowali dwoje 
dzieci, doczekali się pięcioro wnucząt, ale ich pociechą jest także 
dwoje prawnucząt. Państwo Lewandowscy wychowali trójkę dzieci 
i doczekali się czworo wnuków, a Państwo Jurzysta również wycho-
wali trójkę dzieci, ale doczekali się już pięcioro wnucząt. Państwo 
Bożejewicz wychowali siedmioro dzieci, doczekali się piętnaścioro 
wnucząt i jednego prawnuka.
Gratulujemy wszystkim parom tego wspaniałego jubileuszu i ży-
czymy kolejnych oraz wielu niezapomnianych chwil spędzanych 
w dobrym zdrowiu i rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie; Fot. Marzena Słupczewska

Rozdano medale za długoletnie pożycie małżeńskie
W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Sali Bankietowej „Finezja” w Brzo-
zówce odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie po-
życie małżeńskie Państwu Zofii i Józefowi Krajewskim z Łążyna II, 
którzy na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu. W imieniu Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy medale wręczył wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński. 
Pociechą i chlubą Państwa Krajewskich jest dwójka dzieci i sześcio-
ro wnucząt.
Gratulujemy Państwu Krajewskim wspaniałego jubileuszu i życzy-
my kolejnych oraz wielu miłych chwil spędzanych w dobrym zdro-
wiu i rodzinnej atmosferze.
Małgorzata Gerus Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie,; Fot. Kamil Kamiński

Państwo Zofia i Józef Krajewscy z rodziną i wójtem Andrzejem 
Wieczyńskim oraz Kierownikiem USC Małgorzatą Gerus

Państwo Zofia i Józef Krajewscy

Państwo Teresa i Mieczysław Stryjak

Państwo Urszula i Zenon Rojek

Państwo Joanna i Roman Jurzysta
Państwo Jadwiga i Stanisław Bożejewicz

 Państwo Zofia i Józef Lewandowscy


