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DRODZY UCZNIOWIE, NAUCZYCIELE, PRACOWNICY OBSŁUGI SZKÓŁ

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca i przyszedł czas na zasłużony wypoczynek 
dla 1521 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Obrowo, 520 dzieci z klas 
„O” i przedszkolaków, 167 uczniów klas gimnazjalnych, 35 licealistów oraz 
łącznie 89 uczniów publicznej szkoły muzycznej pierwszego stopnia. 

Jestem przekonany, że każdy dzień roku szkolnego przyniósł Wam wszystkim, 
nową wiedzę, stawiał przed Wami ciekawe wyzwania oraz dawał Wam okazję do 
przeżycia sukcesu. Na pewno przerwa od nauki i pracy pozwoli Wam nabrać do 
wielu spraw dystansu, aby w nowym roku szkolnym wrócić do pracy z pozytywną 
energią i zdwojonymi siłami, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. 

Moi drodzy, wykorzystajcie okres wakacji na regenerację, ale też na poszukiwanie 
inspiracji do twórczych działań. 

Życzymy wszystkim pięknej, słonecznej pogody i wakacyjnego wytchnienia od 
codziennych obowiązków, a także bezpiecznego i radosnego wypoczynku. 

Wójt Gminy Obrowo 
mgr Andrzej Wieczyński 

i pracownicy Referatu 
Organizacyjno-Oświatowego  

UG Obrowo

„Platynowy Hit 2019”
Wyróżnienie dla gminy Obrowo za działania proekologiczne.

więcej na str. 3
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Nagroda dla LGD „Podgrodzie Toruńskie” Gminie Obrowo nadano tytuł Platynowego Hitu 2019
Miło nam poinformować, że 18 czerwca 2019 r. po 
raz kolejny Kapituła konkursu Gospodarczo-Samo-
rządowego Hit Regionu Pomorza i Kujaw przyznała 
gminie Obrowo wyróżnienie, tym razem jest to Platy-
nowy Hit 2019 za działania proekologiczne w zakresie 
modelowej, selektywnej zbiórki odpadów oraz własny 
program wykorzystywania energii odnawialnej poprzez 
dofinansowanie do zakupu i montażu pomp ciepła 
i kolektorów słonecznych. Nagrodę osobiście odebrał 
wójt Andrzej Wieczyński podczas uroczystej gali zorga-
nizowanej na zamku w Gniewie.
Kapituła konkursu oceniała przede wszystkim poziom 
jakościowy, nowatorstwo i zakres osiągniętych korzyst-
nych efektów. Przyjęte kryteria ocen i zasady pracy 
kapituły wyrównują szanse nie tylko małych, średnich 
i dużych firm czy urzędów, ale także zespołów i osób 
fizycznych. 

Marzena Słupczewska

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu Prezes LGD 
„Podgrodzie Toruńskie” Wojciech Knieć wraz z członkiem zarządu powyższego 
LGD, a jednocześnie wójtem gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim z rąk 
członkini zarządu województwa kujawsko-pomorskiego Anety Jędrzejewskiej, 
odebrali jedną z dziewięciu nagród, przyznanych Lokalnym Grupom Działania 
z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. LGD zostały nagrodzone do-
datkowymi środkami finansowymi za sprawną realizację zadań powierzonych 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.
Dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie 
Toruńskie” będzie mogło przyznaną nagrodę finansową w kwocie 490 tys. zł 
przekazać mieszkańcom gminy Obrowo, Lubicza i Wielkiej Nieszawki m.in. 
na: podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.
– Jak podkreślił Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Cał-
becki – Decyzja by powierzyć w ręce lokalnych społeczności środki na realizację 
działań odpowiadających na realne problemy i potrzeby mieszkańców okazała się 
sukcesem. LGD z naszego regionu z wielkim powodzeniem realizują powierzone 
im zadania i dzięki temu otrzymają dodatkowe środki w kwocie 6,3 mln zł, które 
trafią bezpośrednio do lokalnych przedsiębiorców.

Marzena Słupczewska, Fot. Mikołaj Kuras 

Gminny Konkurs Matematyczny 
dla klas IV –VI SP
Po raz dziewiąty Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie 
zorganizowała Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
4-6 szkół podstawowych. Najlepsi matematycy ze szkół w Obro-
wie, Osieku nad Wisłą, Brzozówki, Dobrzejewic i Łążyna zmierzyli 
się z 13 zadaniami matematycznymi. Spośród każdej klasy został 
wyłoniony Mistrz Matematyczny. Rywalizacja była zacięta i tylko 
minimalne różnice punktowe zdecydowały o zwycięstwie.
Lista zwycięzców w poszczególnych kategoriach jest następująca:
• klasa 4: Mistrz – Witold Gąsiorowski (SP Obrowo), wyróżnienie 

– Jan Banaszak (SP Dobrzejewice);
• klasa 5: Mistrz – Maciej Górski (Brzozówka), wyróżnienie – 

Krzysztof Dąbrowski (SP Dobrzejewice);
• klasa 6: Mistrz – Mieszko Wróblewski (SP Osiek nad Wisłą), 

wyróżnienie – Tomasz Wirski (SP Dobrzejewice);
• klasa 7: Mistrz – Nadia Szewczyk (SP Osiek nad Wisłą), 

wyróżnienie – Klaudia Romanowska (SP Dobrzejewice) 
i Marcel Szewczyk (SP Osiek nad Wisłą);

• klasa 8: Mistrz – Konrad Borysiak (SP Dobrzejewice) 
i Julia Lesińska (SP Dobrzejewice), wyróżnienie – Weronika 
Wiczyńska (SP Brzozówka) i Paweł Iwan (SP Łążyn II). 

Serdecznie dziękujemy dzieciom za udział, a nauczycielom za przy-
gotowanie uczniów do konkursu. Do zobaczenia za rok w X jubi-
leuszowej edycji.

Nauczyciele matematyki ze SP w Obrowie

Wyróżnienie Marszałka 
dla Dyrektora SP  
w Obrowie
W niedzielę 16 czerwca 2019 r. w CKK Jordanki w Toruniu odbyła 
się gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
To najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwarto-
ściowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej 
i społecznej, profesjonalnej i biznesowej.
– Już po raz dziewiętnasty uhonorowaliśmy zasłużone osobistości i ze-
społy z Kujaw i Pomorza, których dokonania służą rozwojowi regionu. 
Promujemy w ten sposób warte naśladowania, aktywne i odważne po-
stawy osób reprezentujących różne obszary działalności – podkreślał 
podczas gali marszałek Piotr Całbecki. 
Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród 33 
wyróżnionych osób znalazł się Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Obrowie Artur Affelt, który został wyróż-
niony w kategorii Edukacja. 
Gratulujemy wyróżnienia i życzymy ambitnych przedsięwzięć 
w różnych dziedzinach życia zawodowego i prywatnego.

Marzena Słupczewska

Fundacja TRYBIK w akcji...
W ostatnim czasie sporo dzieje się w fuundacyjnym życiu, sprzyja 
temu wiosenna pora, liczne festyny organizowane przez różne in-
stytucje, jak i ważne daty zapisane w kalendarzu.
Nasi wolontariusze, których szkoliliśmy przez cały rok mogli wy-
korzystać nabyte umiejętności w praktyce. 12 maja 2019 r. byliśmy 
obecni ze swoim rękodziełem na Majowym Przegladzie Twórców 
Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego w Łubiance. 31 maja 2019 r. 
zaakcentowaliśmy swój udział i pomoc podczas Festynu Rodzinne-
go w Brzozówce, nasze stoisko cieszyło się wielkim powodzeniem.
Do największych wyzwań zaliczamy Dzień Dziecka, który to Fun-
dacja TRYBIK zorganizowała 1 czerwca 2019 r. w siedzibie głównej 
w Lubiczu Dolnym. Przybyło sporo dzieci nie tylko z gminy Lu-
bicz, ale i z gminy Obrowo, bo działamy głównie na terenie tych 
gmin. Nie zabrakło muzyki, pląsów, konkursów, zabaw ruchowych 
i zręcznościowych, puszczania wielkich baniek mydlanych, malo-

wania twarzy i stolika kreatywnego. Bawili się nie tylko dzieci, ale 
i dorośli, bo nogi same prowadziły do tańca. Czas szybko minął, 
a nasi wolontarisze zdali egzamin i zasługują na podziękowanie. 
Przed nami kolejne wyzwania, chętnych zapraszamy do współpracy.

Barbara Mońko-Juraszek, Prezes Zarządu Fundacji TRYBIK

Liderzy z Brzozówki  
na Euroweek-u
Marzec bieżącego roku był bardzo inspirujący dla dwadzieścior-
ga sześciorga uczniów klas V Szkoły Podstawowej w Brzozówce, 
którzy wybrali się na Euroweek Szkołę Liderów. Pod czujnym 
okiem opiekunek – Magdaleny Oparkowskiej-Kozak i Agniesz-
ki Kozłowskiej – od 12 do 16 marca spędzili czas w Długopolu 
Dolnym, gdzie uczestniczyli w projekcie edukacyjnym. 
Dzieci z Brzozówki miały okazję na spotkanie z gośćmi z Turcji, 
Kolumbii, Meksyku, Borneo, Chin. Zdobywały wiedzę doty-
czącą historii, ekonomii, tradycji i kultury ojczyzn wolontariu-
szy. Większość czasu uczniowie spędzali jednak na aktywnych 
zajęciach, podczas których tworzyli reklamy, odgrywali role, 
prowadzili prezentacje, budując tym samym umiejętność au-
toprezentacji i podnosząc poczucie pewności siebie.
Kilka wspólnie spędzonych dni zaowocowało nowymi przyjaź-
niami wśród uczniów, wzbogaciło nasz warsztat pracy o kilka 
"haków na koncentrację", a wszystkim nam – niezatarte wspo-
mnienia przywiezione w walizkach z Długopola

Agnieszka Kozłowska, Magda Oparkowska-Kozak
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„Coś się kończy, coś się zaczyna…”
23 maja 2019 r. pani dyrektor Hanna Affelt wraz z grupą nauczycie-
li ze Szkoły Podstawowej w Łążynie II oraz wójtem gminy Obrowo 
panem Andrzejem Wieczyńskim wyjechali do Bacau w Rumunii, 
aby uczestniczyć w uroczystym zakończeniu projektu Erasmus +. 
W trwającym od jesieni 2017 r. projekcie o nazwie „L’Amite en 
partage” wzięły udział dwie szkoły z Macedonii i po jednej z Buł-
garii, Rumunii, Włoch i Polski. Dzieci oraz nauczyciele z wymie-
nionych placówek spotykając się w ciągu dwóch lat, wymieniali 
doświadczenia, poznawali kulturę i zwyczaje innych narodów oraz 
doskonalili znajomość języka angielskiego. Zawarliśmy wiele wspa-
niałych przyjaźni, ale niestety nadszedł czas rozstania. 
Podczas uroczystego podsumowania projektu na Uniwersytecie 
w Bacau wysłuchaliśmy wykładu pt. „Przemoc jako główny pro-
blem w edukacji oraz środki mające na celu powstrzymanie znę-
cania się nad słabszymi” pani prof. R. Florea z Bukaresztu. Na-
stępnie młodzież ze szkoły w Bacau przedstawiła projekt ze swojej 
perspektywy. Efektami projektu było też wydanie bajki tworzonej 
przez międzynarodową grupę uczniów, specjalnego kalendarza oraz 
książki „La violence detruit, l’a amitie construit!”, w której znala-
zły się publikacje nauczycieli uczestniczących w projekcie w tym 
3 artykuły nauczycieli ze szkoły w Łążynie II. Podczas konferencji 
mogliśmy się też podzielić doświadczeniami i zapoznać z nowo-
czesnymi metodami nauczania podczas warsztatów prowadzonych 
przez trenerów EXE z Bukaresztu. 
Podsumowanie projektu było też okazją do spotkań przedstawicie-
li lokalnych samorządów. W Bacau gościli wójtowie gmin: Obro-
wo, Lozovo, Czaszka z Macedonii. Mieliśmy też okazję rozmawiać 
z przedstawicielami samorządu Bacau. Efektem tych spotkań i roz-
mów będzie zawarcie umowy partnerskiej między gminami: Obro-
wo Polska i Czaszka w Macedonii.
 Przez kolejne 3 dni zwiedzaliśmy najpiękniejsze zakątki Rumunii, 
a potem przyszedł czas rozstania. Wierzymy jednak, że jeszcze się 
kiedyś spotkamy i że projekt, który na długo pozostanie w naszej 
pamięci będzie początkiem nowej wspaniałej przyjaźni.

„Dzień Rodziny w Kawęczynie”
W dniu 01.06.2019 r. w Kawęczynie odbył się "Dzień Rodziny" zorganizowa-
ny przez Sołtysa, Radę Sołecką oraz Ochotniczą Straż Pożarną.
Na dzieci i rodziców czekało wiele atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie i miele spędzić sobotnie popołudnie z rodziną i znajomymi. Dziękujemy 
mieszkańcom Kawęczyna za tak liczne przybycie. Niezmiernie miło było pa-
trzeć na uśmiechnięte twarze naszych pociech. 
Podziękowania należą się osobom, które poświeciły swój czas, aby umilić przy-
byłym na sobotni piknik czas, a mianowicie: Panu Mariuszowi Gajkowi „Ma-
rio Samsolo” za oprawę muzyczną, Paniom z „Papugarni i Hodowli u Edka” za 
pokaz z papużkami w roli głównej, Pani Aleksandrze Wojciechowskiej i Pani 
Beacie Otkińskiej za współpracę z dziećmi, Panu Jakubowi Nesterowiczowi za 
poprowadzenie imprezy, Panu Mariuszowi Wojciechowskiemu za pieczenie 
kiełbasek, a także Jakubowi Budzyń i Kacprowi Leśniewskiemu za pokaz KA-
RATE. Podziękowania za pomoc przy organizacji Dnia Rodziny w Kawęczynie 
kierujemy także dla Pań: Marii Lewandowskiej, Danuty Bogdalskiej i Moniki 
Kowalskiej oraz dla Sponsorów: Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskie-
go, Sekretarz Gminy Obrowo Mirosławy Kłosińskiej, Przewodniczącego Rady 
Gminy Obrowo Romana Skórskiego, Państwa Mirosławy i Karola Celmer, 
Państwa Wiesławy i Ryszarda Budzyń, Państwa Marzanny i Jarosława Przy-
stalskich ze Sklepu "Pico" w Obrowie, Pana Pawła Chmielewskiego, Panów 
Dariusza i Mariusza Piętka, Pana Roberta Jahnka, Pana Marcina Siekierskiego, 
Pana Roberta Rytke z Zajazdu Rytkówka w Obrowie.
Sołtys wsi Kawęczyn Pani Zofia Kowalska wraz z Radą Sołecką pragnie także 
serdecznie podziękować wszystkim Strażakom z Kawęczyna za zaangażowanie, 
ogromną pomoc i wspaniałą współpracę.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na stronie www.obrowo.pl

Odbył się VI Konkurs Pianistyczny oraz VII Konkurs 
Keyboardowy w gminie Obrowo
12 czerwca 2019 r. w remizie OSP w Kawęczynie odbył się VI Kon-
kurs Pianistyczny oraz VII Konkurs Keyboardowy. Organizatorem 
konkursów był Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 
Umiejętności gry na pianinie i keyboardzie zaprezentowały dzieci 
i młodzież z całego województwa kujawsko-pomorskiego w trzech 
grupach wiekowych.
Uczestnikom przyznano nagrody: książki, statuetki, dyplomy, które 
wręczał wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i dyrektor szkoły 
w Obrowie Artur Affelt, który ufundował nagrodę GRAND PRIX 
w konkursie pianistycznym. W konkursie keyboardowym nagro-
dy wręczał Janusz Lewandowski wraz ze Sławomirem Sławińskim, 
a Grzegorz Filut ufundował nagrodę GRAND PRIX.

Wyniki VI KONKURSU PIANISTYCZNEGO
Kategoria I: 6-10 lat 
I miejsce – Zofia Leśniewska – Państwowy Zespół Szkół Muzycz-
nych w Bydgoszczy. II miejsce – Antonina Korpal – Publiczna 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lipnie. III miejsce – Amelia Hincz – 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Wyróż-
nienie – Olivier Nowicki – Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Hanna Gładkowska – Publicz-
na Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lipnie.
Kategoria II: 11-15 lat
I miejsce – Julia Bonowicz – Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Lipnie. II miejsce – Patryk Połetek – Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Osieku nad Wisłą. III miejsce – Aleksandra Durniat – 
Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lipnie.
Kategoria III: 16-18 lat
I miejsce – Dawid Janczuk – Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
Wyniki VII Konkursu Keyboardowego
Kategoria I: 6-10 lat 
I miejsce – Olivier Nowicki – Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
Kategoria II: 11-15 lat
I miejsce ex aequo – Kinga Gizela – uczennica Pana Grzegorza Fi-
luta oraz Karolina Kowalska – Młodzieżowy Dom Kultury w Toru-
niu. II miejsce – Jan Mytlewski. III miejsce – Lidia Macierzyńska 
– Młodzieżowy Dom Kultury w Toruniu.
Kategoria III: 16-25 lat
Nagrodę GRAND PRIX otrzymał Dawid Janczuk – Młodzieżowy 
Dom Kultury w Toruniu.
Jury dziękujemy, wszystkim gratulujemy i zapraszamy w kolejnym roku.

Anna Strzelecka, Marta Cąbrowska
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Gminny Dzień Strażaka i Rozpoczęcie 
Sezonu Motocyklowego w Osieku nad 
Wisłą

11 maja 2019 r. w Osieku nad Wisłą odbył się festyn 
z okazji Gminnego Dnia Strażaka oraz uroczystego 
Rozpoczęcia Sezonu Motocyklowego, w którym uczest-
niczyli druhny i druhowie z wszystkich jednostek OSP 
z Gminy Obrowo oraz pasjonaci motocykli i innych 
jednośladów.
Uroczystość rozpoczęła się przemarszem przez centrum 
wsi. Następnie ks. proboszcz Rafał Bogus odprawił 
Mszę Św. w intencji strażaków oraz kierowców moto-
cykli, a także poświęcił wszystkie pojazdy. Podczas uro-
czystości pięknie zaprezentowała się orkiestra złożona 
z uczniów osieckiej Szkoły Muzycznej.
Po oficjalnej uroczystości, ulicami Osieka nad Wisłą 
przejechała parada motocykli. 
Dla zebranych zostało przygotowanych wiele atrak-
cji. Najmłodsi mogli spróbować swoich sił na strażac-
kim mini torze TFA. Oczywiście nie mogło zabraknąć 
„dmuchańców”. Schola „Źródło” przygotowała stoisko, 
na którym malowano buźki i pleciono kolorowe war-
koczyki. 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Stajenczynek przygotowa-
ło różne ciasta, a cukiernia „Mytlewski” naturalne lody. 
Można było skosztować przepysznej grochówki oraz 
kiełbasek z grilla.
Muzyczną atrakcją był koncert zespołów: „Paragon 
Brutto” oraz „Trzy Korony”. Po godz. 21. odbył się 
pokaz sztucznych ogni, a następnie wszyscy zostali za-
proszeni do zabawy tanecznej przy oprawie muzycznej 
SAMSOLO oraz zespołu SKY.
Dziękujemy wszystkim sponsorom zaangażowanym 
w pomoc w zorganizowaniu tej pięknej imprezy, która 
była przede wszystkim podziękowaniem dla strażaków.

Ewelina Mytlewska

IX Gminny Konkurs 
Wiedzy o Ziemi 
Dobrzyńskiej
W dniu 16.05.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Obrowie odbył się IX Gminny Konkurs Wiedzy o Ziemi Do-
brzyńskiej „Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki” pod patronatem 
Obrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury 
i Sportu „Nasza Szkoła”. Do finałowej rywalizacji przystąpiło pięt-
naścioro uczniów w trzyosobowych zespołach ze szkół podstawo-
wych z terenu gminy Obrowo tj. ze Szkoły Podstawowej w Obro-
wie, Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach, Szkoły Podstawowej 
w Brzozówce, Szkoły Podstawowej w Łążynie II i Szkoły Podstawo-
wej w Osieku nad Wisłą.
Przybyłych powitał dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie p. 
Artur Affelt. Następnie głos zabrał organizator p. Maciej Bandrow-
ski. Obecny na konkursie był też wójt gminy Obrowo p. Andrzej 
Wieczyński.
Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu został zespół ze Szkoły 
Podstawowej w Obrowie w składzie: Ewa Bejger, Martyna Woj-
nowska i Kacper Trędowski, drugie miejsce przypadło uczniom 
ze Szkoły Podstawowej z Dobrzejewic, trzecie uczniom ze 
Szkoły Podstawowej w Brzozówce. Zwycięzcy otrzymali cenne 
nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu upomin-
ki. Puchar Wójta Gminy Obrowo zdobyła Szkoła Podstawowa 
w Obrowie.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla Zarządu Powia-
tu Toruńskiego za przyznanie środków finansowych na nagrody oraz 
wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu za ufundowanie pucharu.
Zwycięzcom gratulujemy!
Organizatorzy konkursu: Maciej Bandrowski, Marta Lis
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III Wojewódzki Przegląd Piosenki Dziecięcej  
„Trzy Cztery, ŚpiewajMy”

Najmłodsze dzieci ze scholii „Źródło” z Osieka nad Wisła (do 9 lat) 
wzięły udział w III Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej 
„Trzy Cztery, ŚpiewajMy” w MDK Toruń. Godnie reprezentowały 
gminę Obrowo, ZS Osiek nad Wisłą oraz Osiecki Klub Kultury. 
Zespół zaśpiewał piosenkę „Bieszczady rock’n’roll” z akompania-
mentem na żywo: Marta Adamska – skrzypce, Jan Mytlewski – 
pianino. 
Młodzi wokaliści czuli się świetnie na dużej scenie i „porwali” pu-
bliczność swoją radością oraz entuzjazmem.

Ewelina Mytlewska

XIX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
W dniu 29 maja 2019 r. w remizie OSP w Kawęczynie odbył się 
XIX Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej, zorga-
nizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 
Zgodnie z regulaminem festiwalu, każdy uczestnik zaprezentował 
utwór w języku polskim, a repertuarem obowiązującym była piosenka 
dziecięca lub młodzieżowa. Soliści wraz z chórkami z terenu gminy 
Obrowo mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne i sceniczne. 
Tegoroczny festiwal podzielony był na cztery kategorie wiekowe: 
I –klasy szkoły podstawowej 1-2
II –klasy szkoły podstawowej 3-4
III –klasy szkoły podstawowej 5-6
IV –klasy szkoły podstawowej 7-8
Jury w składzie: przewodniczący – Pan Grzegorz Filut oraz członko-
wie: Pani Mirosława Kłosińska i Pan Ryszard Cąbrowski, oceniało 
uczestników według następujących kryteriów: dobór repertuaru, 
warunki głosowe, kultura sceniczna oraz interpretacja utworu. 
Wyniki XIX Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej są na-
stępujące:
Kategoria I: 
I miejsce – Magda Narodzonek SP z Obrowa 
II miejsce – Zofia Górska SP z Brzozówki
III miejsce – Amelia Węgrzecka SP z Osieka nad Wisłą
Wyróżnienie – Lidia Majewska z SP Łążyna II 
Kategoria II:
I miejsce – Piotr Rytka SP z Dobrzejewic
II miejsce – Weronika Pałaszewska Osiecki Klub Kultury
III miejsce – Julia Klębowska SP z Brzozówki
Kategoria III:
I miejsce – Jan Mytlewski SP z Osieka nad Wisłą 
II miejsce – Zuzanna Pęziak SP z Obrowa 
III miejsce – Martyna Wiercioch z SP Łążyna II 
Kategoria IV:
I miejsce – Kacper Narodzonek SP z Obrowa 
Nagrodę GRAND PRIX otrzymała Martyna Bukowska ze SP 
w Łążynie II.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, gratulujemy zwycięzcom 
w poszczególnych kategoriach wiekowych i zapraszamy na jubile-
uszowy XX festiwal za rok.
Anna Strzelecka, Marta Cąbrowska 

Podziękowanie dla mieszkańców gmin: Obrowo  
i Lubicz oraz Stowarzyszenia LGD „Podgrodzie Toruńskie”
Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha w Złotorii ks. Marian Wró-
blewski składa serdeczne podziękowania wszystkim parafianom, 
mieszkańcom gminy Lubicz i gminy Obrowo za zapewnienie fi-
nansowego wkładu własnego parafii w inwestycję dotyczącą remon-
tu dachu wieży kościoła w Grabowcu. Serdeczne podziękowanie 
składane są także władzom i członkom Lokalnej Grupy Działania 
Podgrodzie Toruńskie, którzy swoją decyzją o przeznaczeniu środ-
ków finansowych wsparli to zachowanie i utrwalenie obiektu lokal-
nego dziedzictwa kulturowego poprzez wymianę pokrycia dachu 
wieży kościoła w Grabowcu. 
„Dach wieży kościoła w Grabowcu oraz więźby dachowej był w dra-
matycznym stanie. Gruntownego remontu nie było od chwili wybudo-
wania kościoła, a więc od lat 1905-1925. Wcześniej były dokonywane 
doraźne prace zabezpieczające, ale od tego czasu minęło ponad 25 lat. 
Koszt całego przedsięwzięcia przerastał możliwości finansowe Para-
fii. Remont był możliwy dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania 
„Podgrodzie Toruńskie” i przyznanym środkom pochodzącym z Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
„Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalne-
go kierowanego przez społeczność ” w ramach działania „ Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy „LEADER” objętego progra-
mem w zakresie: zachowania dziedzictwa lokalnego i objętego pomocą 
w wysokości 89 998 zł. Dach został wykonany z blachy miedzianej 
(ok. 1.tony), której trwałość zapewni kilkudziesięcioletnie użytkowa-
nie bez potrzeby malowania”, podkreśla ks. Marian Wróblewski.

Absolutorium dla Wójta 
za wykonanie budżetu 
gminy Obrowo za 2018 r.
Rada Gminy każdego roku podejmuje uchwałę w sprawie udziele-
nia absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu. 
Tak też było 17 czerwca 2019 r., lecz tym razem w/w uchwała, 
zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym poprze-
dzona była przedstawieniem przez Wójta Andrzeja Wieczyńskiego 
"Raportu o stanie gminy Obrowo za 2018 rok", który obejmuje 
podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szcze-
gólności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady 
Gminy. Następnie odbyła się krótka debata nad raportem, w której 
udział wzięli Radni oraz Sołtys Stajenczynek Pani Marzenna Niem-

czewska. Kolejną zmianą jest uchwała w sprawie wotum zaufania 
dla Wójta Gminy podejmowana po debacie, która została przegło-
sowana jednogłośnie. 
Pani Joanna Faleńska – Skarbnik Gminy przedstawiła Radzie 
sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz sprawozdanie z wyko-
nania budżetu gminy Obrowo za 2018 rok. Komisja Rewizyjna 
na posiedzeniu w dniu 15 maja 2019 r. pozytywnie zaopiniowała 
sprawozdania i wystąpiła do Rady Gminy Obrowo z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok. Regional-
na Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji 
Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu 
wykonania budżetu za 2018 rok.
Wyrazem poparcia było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia ab-
solutorium Wójtowi Gminy Obrowo z tytułu wykonania budżetu 
za 2018 rok. Radni nie szczędzili Wójtowi wyrazów uznania, po-
chwał i gratulacji.
W 2018 r. realizowano zadania dotyczące m.in. budowy boiska 
wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem w miejscowości Silno, za-
plecza sportowego przy stadionie w miejscowości Głogowo, siłowni 
napowietrznych na terenie gminy, remontu i rozbudowy świetlicy 
wiejskiej w Obrowie, rewaloryzacji parku dworskiego przy budyn-
ku UG w Obrowie, jak również termomodernizacji budynku Szko-
ły Podstawowej w Dobrzejewicach oraz Łążynie II, nadbudowy 
i przebudowy budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. 
Do sieci wodociągowej przyłączonych było 3.629 gospodarstw, zaś 
do sieci kanalizacyjnej 2.323 budynków. Łącznie na inwestycje 
z budżetu gminy wydatkowano środki w wysokości 12,4 mln zł, 
w tym środki własne w wysokości 10,1 mln zł.
W roku 2018 wydatki na oświatę kształtowały się na poziomie 28,3 
mln zł, na pomoc społeczną 2,7 mln zł, a w dziale "Rodzina" wy-
datkowano ponad 21,8 mln zł (w tym realizacja świadczeń wycho-
wawczych Program 500+ – 14,2 mln zł).

Joanna Myszkowska
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Dobiegła końca realizacja zadania w zakresie budowy ogólnodo-
stępnych siłowni plenerowych w miejscowościach: Brzozów-
ka, Dobrzejewice, Głogowo, Osiek nad Wisłą i Szembekowie.  
W dniu 30.05.2019 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu wniosek o płatność końcową. Kwota dofinansowania 
wyniosła 52.500,00 zł, natomiast koszt całkowity zadania wyniósł 
82.508,40 zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Handlowo-Usługowe „FUGAZI” z Lubicza. 
Oddano także do użytkowania siłownię plenerową w Łążynie II, 
która została wykonana przez P.P.H.U „FUGAZI” z Lubicza i w ca-
łości sfinansowana ze środków własnych gminy Obrowo. Koszt in-
westycji wyniósł 16.506,60 zł. 

Iwona Malcan-Maj

Zadania dofinansowane 
ze środków unijnych 
– siłownie plenerowe 

Siłownia plenerowa w Brzozówce

Siłownia plenerowa w Łążynie II

Siłownia plenerowa w Osieku nad Wisłą

Siłownia plenerowa w Szembekowie

Siłownia plenerowa w Dobrzejewicach

Siłownia plenerowa w Głogowie

Rewaloryzacja parku 
dworskiego przy 
budynku Urzędu 
Gminy w Obrowie
W dniu 14.06.2019 r. został złożony wniosek o płat-
ność końcową na inwestycję pn. „Rewaloryzacja parku 
dworskiego przy budynku Urzędu Gminy w Obrowie”. 
Kwota dofinansowania wyniosła 434.994,09 zł, nato-
miast koszt całkowity zadania wyniósł 785.418,00 zł. 
Wykonawcą inwestycji była firma „BAR-TECH” Bar-
tosz Pawłowski z siedzibą w Rypinie.

Iwona Malcan – Maj

Oddano do użytkowania 
boisko wielofunkcyjne 
w Łążynie II
14 czerwca 2019 r. odebrano do użytkowania boisko wielofunk-
cyjne w Łążynie II. Wykonawcą budowy była Sp. z o.o. „ADA-LI-
GHT” z Gostynina, która w ramach inwestycji wykonała:
• boisko do piłki ręcznej,
• 2 boiska do koszykówki,
• boisko do siatkówki,
• skocznię do skoku w dal,
• bieżnię na 60 m.
Należy podkreślić, że boisko wielofunkcyjne jest także w całości 
ogrodzone i oświetlone, może więc służyć dzieciom i młodzieży 
oraz zainteresowanym sportem dorosłym, o każdej porze dnia, 
podkreśla wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 
Wartość wykonanych robót wyniosła 664.200,00 złotych, to nieba-
gatelna kwota, podkreśla wójt Wieczyński, ale takiego boiska wie-
lofunkcyjnego brakowało uczniom i mieszkańcom Łążyna II od lat. 
Mamy nadzieję, że wielofunkcyjny obiekt sportowy będzie dosko-
nałym miejscem do rekreacji dla młodszych i starszych pokoleń łą-
żynian, o który będą dbali i szanowali, żeby posłużył im na długie 
lata. 

Krzysztof Myszkowski

IX Gminny Konkurs Interpretacji Wierszy dla Dzieci 
w zespole szkół w Osieku nad Wisłą

W marcu w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą, odbył 
się, jak co roku, Gminny Konkurs Interpretacji Wier-
szy dla Dzieci. W konkursie wzięło udział 12 uczestni-
ków ze szkół podstawowych gminy Obrowo. Zmagania 
dzieci oceniało Jury w składzie p. Lidia Szumska, p. 
Ewelina Mytlewska oraz gość specjalny, aktorka teatru 
Baj Pomorski, pedagog teatralny pani Barbara Rogal-
ska. Jury nie miało łatwego zadania, ponieważ wszyscy 
uczestnicy interpretowali swoje wiersze z niesamowitą 
ekspresją, humorem, znakomicie operując słowem i ge-
stem. 
WYNIKI KONKURSU
I m-ce – Franciszek Turalski – SP Osiek nad Wisłą 
II m-ce – Mateusz Miler – SP Brzozówka 
III m-ce – Oliwia Mareczko – SP Brzozówka 
Wyróżnienie otrzymali:
Amelia Motyka – SP Obrowo
Jan Lewandowski – SP Obrowo
Maria Zaremba – SP Osiek nad Wisłą
Hanna Kamińska – SP Osiek nad Wisłą
Mateusz Przewięźlikowski – SP Zębowo
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzy-
my dalszych sukcesów, nie tylko aktorskich. Podzię-
kowania należą się także rodzicom i nauczycielom za 
przygotowanie uczniów oraz pięknych, pomysłowych 
strojów i charakteryzacji.
Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! Organiza-
torzy

Aneta Kamińska, Sylwia Cywińska-Frankiewicz, Joanna Łęgowska
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Mieszkaniec Osieka nad 
Wisłą zagrał w filmie
Wojciech Szymański uczeń ZS w Osieku nad Wisłą był jednym 
ze zwycięzców castingu i zagrał w filmowej adaptacji pt. „Bajki ze 
Złotorii”. Premiera filmu odbyła się 3 czerwca br. w Chełmży. To 
ogromny zaszczyt dla naszej gminy. Gratulacje Wojtek!
Do castingu zostały zgłoszone 2 osoby z każdej gminy powiatu to-
ruńskiego. Z Wojtkiem pojechała Zofia Prus. Nasi przedstawiciele 
to młodzi, zdolni artyści, którzy mają na swoim koncie wiele na-
gród w konkursach recytatorskich oraz interpretacji teatralnej.

Ewelina Mytlewska

Kim zostaną w przyszłości?
Ósmoklasiści stanęli przed trudnym wyborem szkoły ponadpodstawowej, nie-
którzy z nich nie mają jeszcze sprecyzowanych marzeń, nie wiedzą kim chcą 
być w przyszłości, więc wybór profilu szkoły jest trudny. Wychodząc im na 
przeciw postanowiłam przybliżyć niektóre z zawodów, nie chciałam jednak ni-
czego narzucać, uczniowie sami musieli zgłębić tajniki wybranego przez siebie 
zawodu. Pracowaliśmy metodą projektu przez około 2 tygodnie. Uczniowie 
pracowali indywidualnie, parami i większą grupą, w zależności od potrzeby. 
W celu uzyskania wiarygodnych informacji przeprowadzili wywiad z lekarzem, 
stomatologiem, weterynarzem, farmaceutą, fryzjerką, mechanikiem samocho-
dowym, logistykiem, czy programistą. Przygotowali plakaty, filmy, reportaże 
z mnóstwem informacji na temat danego zawodu, edukacji, przyszłego miej-
sca pracy, potrzebnych predyspozycji i cech charakteru, prestiżu, czy zarob-
ków w przyszłej pracy. Projekty prezentowane były na forum klasy w obecności 
zaproszonych gości. Przed przystąpieniem do zadania często pojęcie o danej 
profesji odbiegało od rzeczywistości, zgłębianie tajników zawodu w niektórych 
przypadkach została zweryfikowana już na tym etapie, a niektórych utwierdziła 
o słuszności swoich planów. Dziś wiem, że za kilka lat będzie kilkoro młodych 
wspaniaych lekarzy, mechaników, elektryków. Powstanie wiele salonów urody 

z profesjonalnymi kosmetyczkami i fryzjerkami. Będzie 
też jedna cukierniczka. Niestety zawodu nauczyciela nie 
wybrał nikt spośród 38 uczniów.

Barbara Mońko-Juraszek, polonistka z SP w Brzozówce

Konkurs Czytanie ze Zrozumienie ,,Czytam i Wiem” 
w SP Brzozówka
7 maja w SP Brzozówka odbyła się pierwsza edycja konkursu spraw-
dzającego umiejętności czytania ze zrozumieniem, wśród uczniów 
klas drugich Gminy Obrowo. Organizatorkami konkursu były pa-
nie Agnieszka Dyl i Violetta Myszkowska oraz dyrektor szkoły Pani 
Anna Koźlikowska. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów ze Szkół 
Podstawowych Gminy Obrowo: Dobrzejewic, Osieka nad Wisłą, 
Zębowa, Obrowa i Brzozówki. Czytanie ze zrozumieniem nie nale-
ży do łatwych umiejętności. Polega na rozumieniu słów i związków 
frazeologicznych, zrozumieniu informacji ukrytej w danym komu-
nikacie, tekście. Rozumienie czytanego tekstu wzbogaca myślenie 
dziecka, uczy postrzegania świata, daje małemu czytelnikowi moż-
liwość wyrażenia własnej opinii na określony temat. Cieszymy się, 
że nauczyciele wraz ze swoimi wychowankami tak chętnie odpo-
wiadają na naszą propozycję konkursu.
Uczestnicy z wielkim zaangażowaniem wykonywali wszystkie zada-
nia i wyłoniony został ,,Mistrz Czytania ze Zrozumieniem” a jego 
laureatami zostali: Marcelina Malinowska SP z Osieka nad Wisłą 
oraz Adam Pruszkowski SP z Brzozówki – uczniowie otrzymali 
statuetkę ,,Mistrza”.
Pozostałe osoby otrzymały wyróżnienie za udział w konkursie”, a były to: 
SP ZĘBOWO – MARTA ZAKRZEWSKA, AGATA STAWSKA
SP OBROWO – HUBERT KOWALSKI, JEDRZEJ ŚMIECH
SP OSIEK nad Wisłą – TYMON MAZURKIEWICZ

SP DOBRZEJEWICE – IWO RESZKOWSKI, MILENA GU-
MOWSKA
SP BRZOZÓWKA – WIKTOR GORZELAŃCZYK
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i mamy nadzieję, że zobaczy-
my się za rok!

Agnieszka Dyl, SP Brzozówka

Sukcesy drużyny 
ratownictwa 
przedmedycznego  
z SP w Brzozówce

W maju 2019 r. drużyna ratownictwa przedmedycznego ze SP 
w Brzozówce zaprezentowała swoją wiedzę i praktyczne umiejęt-
ności podczas XIII Finału Ogólnopolskiego Konkursu Ratujemy 
Życie w Bydgoszczy oraz podczas IV Toruńskich Manewrów Ra-
towniczych w IX LO w Toruniu. Nasi uczniowie zajęli kolejno: 
• II miejsce w Konkursie Ogólnopolskim Ratujemy Życie w Byd-

goszczy – Aleksandra Droździel, Aniela Droździel, Maria Kon-
czalska,

• I miejsce w Maratonie Ratowniczym w Toruniu – Aleksandra 
Droździel, Amanda Folborska, Jakub Jankowski , Maria Kon-
czalska.

Uczestników nagrodzono dyplomami, nagrodami rzeczowymi oraz 
pucharem dyrektora IX LO w Toruniu.
Członkowie drużyny wzięli udział w ćwiczeniach związanych 
z udzieleniem pierwszej pomocy przedmedycznej podczas pozoracji 
zdarzeń komunikacyjnych i towarzyszących im najczęściej urazów: 
złamań, oparzeń, urazów głowy, skaleczeń, utraty przytomności, 
zadławień.
Części konkursowej towarzyszyły pokazy zespołów ratowniczych, 
Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji i WOPR-u.
Stworzone stanowiska edukacyjne dawały możliwość uczestnicze-
nia w resuscytacji, defibrylacji, opatrywania ran, symulacji dacho-
wania pojazdu, akcji ratownictwa medycznego w wypadku komu-
nikacyjnym oraz profilaktyki przeciwpożarowej.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów z klas VII-VIII. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów. Przy was czujemy się bezpieczni.

Opiekun kursu PPP przy SP w Brzozówce, Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

Z życia Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą
Miniony, drugi semestr roku szkolnego 2018/2019 w Publicznej 
Szkole muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą obfitował w liczne 
wydarzenia i sukcesy naszych podopiecznych. Jak co roku ucznio-
wie udali się z koncertem do Domu Pomocy Społecznej w Czerni-
kowie, umilając chwile jego mieszkańcom. 
27 kwietnia 2019 r. zorganizowaliśmy w szkole „Drzwi otwarte” 
dla przyszłych pierwszoklasistów. Była to okazja do zwiedzania pla-
cówki od wewnątrz, obejrzenia sal lekcyjnych, skorzystania z lekcji 
pokazowych, konsultacji z nauczycielami oraz zbadania predyspo-
zycji do nauki w szkole muzycznej. Rodzice i ich dzieci miały moż-
liwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły oraz przyszłymi 
nauczycielami swoich pociech. Wystąpiła klasa skrzypiec, gitary, 
fortepianu, wiolonczeli, klarnetu, fletu poprzecznego oraz akorde-
onu i saksofonu. Na samym początku zaśpiewał chór, na końcu 
zagrała cała szkolna orkiestra. Po koncercie, pani Dyrektor mgr 
Mariola Majrowska zaprosiła wszystkich zgromadzonych na słodki 
poczęstunek oraz grill, który odbył się na terenie szkoły. 
W maju, w związku z Gminnym Dniem Strażaka, orkiestra szkolna 
uświetniła obchody tego dnia. Niemal tradycją stało się, że co roku 
możemy uczestniczyć i usłyszeć Koncert Najlepszych Uczniów Pu-
blicznej Szkoły muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą. Tak było 
w tym roku tj. 3 czerwca. Wychowankowie osieckiej szkoły muzycz-
nej wystąpili w Sali Wielkiej Dworu Artusa w Toruniu, prezentując 
bardzo ciekawy program artystyczny i na wysokim poziomie wyko-
nawczym. Wśród licznie zgromadzonej widowni wystąpili uczniowie 
w repertuarze m.in. W.A. Mozarta, J.Haydna, J.S. Bacha. 
Warto wspomnieć uczniów, którzy odnieśli sukcesy w roku 
szkolnym 2018/2019: 
• Chór szkolny pod dyrekcją mgr Emilii Szcześniewskiej zdobył 

Srebrny Dyplom na III Przeglądzie Chórów Szkół Muzycznych 
Regionu Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu:

• Maria Wroniszewska z klasy mgr Marioli Majrowskiej – wyróż-
nienie w Ogólnopolskim Konkursie skrzypcowym w Toruniu 

• Witold Gąsiorowski z klasy mgr Karola Wroniszewskiego – II 

miejsce w V Konkursie Wiolonczelowo-Kontrabasowym w Ko-
walewie Pomorskim 

• Paweł Adamski z klasy mgr Kamila Lewandowskiego – wyróż-
nienie w II Konkursie Instrumentów Dętych w Grudziądzu 

• Tymoteusz Witkowski z klasy mgr Martyny Flis – wyróżnienie 
w III Międzyszkolnych Przesłuchaniach klas skrzypiec i altówki 
„Preludium konkursowe – Viole i Violinki” w Górsku. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy sukcesów i liczymy, że przyszły 
rok szkolny 2019/2020 będzie równie bogaty w wydarzenia, będzie 
dużą motywacją do ćwiczenia i dostarczy jeszcze więcej momentów 
zadowolenia i wrażeń artystycznych. Teraz udajemy się na zasłużo-
ne wakacje i do usłyszenia we wrześniu. 

Dyrekcja i nauczyciele z Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą
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Festyn z okazji Dnia 
Dziecka w Silnie
W dniu 02.06.2019 r. na nowym boisku w Silnie odbył się festyn 
z okazji Dnia Dziecka.
Przy wspaniałej, słonecznej pogodzie i licznej frekwencji mieszkań-
ców od godz.11.00 do godz.14.00 o dobrą zabawę dzieci i rodziców 
z Silna dbała Sołtys Magda wraz z Radą sołecką i wolontariuszami 
oraz animatorzy i DJ Roka.
Nie zabrakło balonów, baniek mydlanych, nagród i słodkości oraz 
lodów dla naszych milusińskich. Na zgłodniałych czekały również 
pyszne kiełbaski z grilla, ciasto, kawa i woda, której zapasy wyku-
piliśmy w całej okolicy dzięki wsparciu Pana Wojciecha Fijałkow-
skiego.
Na festynie każdy mógł znaleźć coś dla siebie, nikt się nie nudził. 
Dzieci młodsze zabawiała animatorka Magda (Magdalena Kalka), 
a na te starsze czekało wiele konkursów i zabaw sportowych, które 
prowadził Pan Jarosław Gryckiewicz wraz z żoną Iwoną.
Wojciech Jabłoński i Akademia Emocji (Ośrodek Akademii JA 
w Toruniu) zadbali, aby wszyscy uczestnicy Dnia Dziecka mo-
gli bawić się przy fantastycznej muzyce, którą zapewniał nam DJ 
Roka. Na naszym festynie pojawiła się też Gracja Lady Fitness, któ-
rej właścicielka Paulina Sielska-Kaźmierczak poprowadziła Zumbę 
i porwała nas do wspólnej, szalonej zabawy.
Nie zabrakło też fotobudki (Wesoła Budka), w której każdy mógł 
bezpłatnie zrobić sobie śmieszne, pamiątkowe zdjęcie.
Dzięki strażakom z OSP z Osieka nad Wisłą, dzieci mogły obejrzeć 
sprzęt ratowniczy, wsiąść do wozu strażackiego, a lanie wody było 
wielką atrakcją nie tylko dla dzieci.
Na uczestników licznych konkursów czekały atrakcyjne nagro-

dy sponsorowane przez: Urząd Gminy Obrowo, firmę BETPOL, 
JAN-KAN Artur Balewski, AUTO PLUS Części samochodowe, 
Restaurację „W DECHĘ”, GRAWELOVE, Carrefour express 
SILNO, Stowarzyszenie "Nasze Silno", Skład materiałów budowla-
nych Tomasz Wiącek. Część nagród przekazana była również przez 
anonimowych darczyńców wspierających nasz Dzień Dziecka – 
WSZYSTKIM BARDZO DZIĘKUJEMY.
Sołtys wraz z Radą sołecką są niezmiernie wdzięczni wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do tak udanych obchodów Dnia 
Dziecka w Silnie i sprawiły radość i uśmiech naszych pociech.

Dzień Dziecka  
w miejscowości Zawały

W niedzielę 2 czerwca 2019 r. dzieci młodsze i te trochę starsze 
mogły bawić się podczas obchodów swojego święta. Dzięki fir-
mie Mini Wesołe Miasteczko Roan każdy mógł znaleźć coś dla sie-
bie. Od basenu z piłeczkami, poprzez zjeżdżalnię aż do basenu 
z łódeczkami. W tym roku pierwszy raz zagościły u nas trampo-
liny, na których nie tylko dzieci świetnie się bawiły. W budynku 
remizy ustawiła się fotobudka Kalota Fun&Foto, w której każdy 
mógł bezpłatnie zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dzięki sponso-
rom i ludziom wspierającym nasze sołectwo dzieci mogły częstować 
się lodami, wafelkami, napojami, jogurtami a rodzice mogli skosz-
tować przysmaków z grilla oraz kawy i ciasta. Nie zabrakło również 
konkursów, które jak co roku prowadziła nasza koleżanka z rady so-
łeckiej. Tradycyjnie pan Pawel zatroszczył się o kibiców piłki nożnej 
i dostarczył nam piłkarzyki oraz tygryska, który sprawiał wszystkim 
bez względu na wiek, wiele radości. Dużym zainteresowaniem cie-
szył się namiot firmy Faberlic gdzie nie tylko można było nabywać 
losy, ale również wykonać makijaż czy zapoznać się z bogatą ofertą 
firmy. Panie przygotowały również atrakcje dla naszych najmłod-
szych pociech, a więc każdy znalazł tu coś dla siebie. Dzięki pomo-
cy druhów z jednostki OSP Zawały dzieci mogły do woli bawić się 
w strażaków i oglądać sprzęt dzięki, któremu druhowie pomagają 
innym ludziom.
Serdeczne podziękowania dla Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego 
oraz Pani Sekretarz Mirosławy Kłosińskiej za pomoc w organizacji 
imprezy. 
Sołtys wraz z Radą Sołecką są niezmiernie wdzięczni wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do tak udanych obchodów 
dnia dziecka w miejscowości Zawały. Państwa pomoc, wsparcie 
i każdy najdrobniejszy gest przyczyniły się do wielkiej radości 
i uśmiechu na buziach naszych pociech. Serdecznie dziękujemy! 

zdjęcia nadesłane

zdjęcia nadesłane

zdjęcia nadesłane

Dzień gier i zabaw dla najmłodszych w Głogowie
Dnia 8.06.2019 r. w Głogowie odbył się piknik z okazji Dnia Dziec-
ka, zorganizowany przez sołtysa, radę sołecką oraz radnych z Głogo-
wa. Było wiele ciekawych atrakcji dla najmłodszych, a mianowicie 
dmuchane zjeżdżalnie, plac zabaw dla maluchów, gry i zabawy spor-
towe oraz pokazy: sprzętu i wozów służb mundurowych, rasowych 
psów, czy też lepienie figurek w glinie, malowanie twarzy i tworzenie 
baniek mydlanych. Na dzieci i przybyłych uczestników pikniku cze-
kały też różnego rodzaju słodkości oraz pyszna grochówka i kiełbaski. 
Sołtys wraz z radą sołecką serdecznie dziękują licznym sponso-
rom za pomoc przy organizacji Dnia Dziecka w Głogowie.

Piknik rodzinny  
w Brzozówce
W niedziele 9 czerwca 2019 r. w sołectwie Brzozówka odbył się pik-
nik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, Matki i Ojca. Była to kolejna 
już inicjatywa nowej Pani sołtys i rady sołeckiej. W trakcie imprezy, 
w rytm tanecznej muzyki, odbywały się liczne konkursy z nagrodami. 
Mieszkańcy Brzozówki mogli skosztować wielu przysmaków kuchni 
polskiej, a na najmłodszych czekały smaczne desery przekazane przez 
firmę Zott Polska. Ze względu na wysoką temperaturę, największym 
powodzeniem cieszyły się jednak lody i arbuzy. Do wspólnej zabawy 
zachęcały występy aktorów teatru ,,Waśka” z Torunia. Dużym zain-
teresowaniem cieszyły się także: dmuchany zamek, stoisko z kosme-
tykami oraz loteria fantowa, gdzie każdy los wygrywał. Dzieci mo-
gły również spróbować swoich sił plastycznych, prowadzonych pod 
okiem fachowca. Wspólna zabawa zakończyła się poszukiwaniem 
ukrytego skarbu. Dzieci wróciły do domu z upominkami.

Imprezę wsparli finansowo i rzeczowo: Wójt Gminy Obrowo, radni 
sołectwa, klub radnych gminnych ,,Kurs na Obrowo”, lokalni przed-
siębiorcy, osoby indywidualne, sołtys, członkowie rady sołeckiej oraz 
sieci sklepów: NETTO, POLO MARKET i BIEDRONKA. Naj-
lepszą nagrodą dla organizatorów i darczyńców były uśmiechnięte 
twarze dzieci.

Święto Rodziny 
w Sąsiecznie
W dniu 2.06.2019 r. w Sąsiecznie w Daglezjowym Dworze odby-
ło się święto rodziny połączone z Dniem Dziecka, zorganizowa-
ne przez sołtysa oraz Radę sołecką. Pogoda dopisała, dopisali też 
goście, którzy licznie przybyli. Było wiele atrakcji: pokaz psów 
policyjnych z pozorantem, policjanci, strażacy, którzy uruchomili 
kurtynę wodną, motocykliści. Imprezę poprowadzili aktor Teatru  
W. Horzycy w Toruniu – NIKO NIAKAS, który przeczytał wła-
snego autorstwa bajkę o Sąsiecznie oraz MARIANNA KORMAN. 
Pan Marek PAWŁOWSKI przedstawił historię Sąsieczna. Były 
konkursy i zabawy, lody, wata cukrowa, słodycze oraz pyszne potra-
wy przygotowane przez mieszkańców.
Sołtys i Rada sołecka są wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się 

Dzień Dziecka  
w Szembekowie

do tego, aby święto rodziny mogło się odbyć.
Dziękujemy Urzędowi gminy Obrowo, Staroście Toruńskiemu, 
Dorocie Świstowskiej, Strażakom z Osieka nad Wisłą, Komen-
dantowi Miejskiemu Policji w Toruniu, Przewodnikom psów oraz 
psom, Policji z Dobrzejewic i WSZYSTKIM KTÓRYCH NIE 
SPOSÓB WYMIENIĆ.

fot. Natalia Nocny

fot. Natalia Nocny

W sobotę 25 maja 2019 r. na placu przy remizie OSP w Szembeko-
wie odbył się piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka, zorganizowa-
ny przez OSP Szembekowo i OSP Dobrzejewice. Na najmłodszych 
czekały liczne atrakcje, były dmuchane zjeżdżalnie, zamek z piłecz-
kami, warsztaty z lepienia w glinie, mały salon urody, gry i zabawy, 
tańce dla dzieci oraz pokazy sprzętu pożarniczego, czy też pokaz 
udzielania pierwszej pomocy. Mieszkańcy Szembekowa mogli 
skosztować wielu przysmaków kuchni polskiej, a na najmłodszych 
czekały słodkości. Imprezę wsparli finansowo: Urząd Gminy Obro-
wo, „Cegart” Manufaktura Cegły - Zębówiec, Restauracja „Romeo 
& Julia” Głogowo, WER-MAT Kopalnia Kruszywa Piotr Klyszcz, 
PPHU Trak-Bet z Głogowa, Sklep Metalowy z Dobrzejewic, Stu-
dio Urody Montibello Anna Krajnik, Tomasz Zakrzewski, Okrę-
gowa Stacja Kontroli Pojazdów – Karol Celmer, Usługi Stolarskie 
Robert Jahnka z Kawęczyna. Najlepszą nagrodą dla organizatorów 
i darczyńców były uśmiechnięte twarze dzieci.
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UWAGA MIESZKAŃCY 
GMINY OBROWO!
Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkich mieszkańców 
Gminy Obrowo, chcących skorzystać ze świadczeń 
rodzinnych, świadczeń wychowawczych programu 
„Rodzina 500+”, programu „Dobry start” 300+ oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE 
i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres 
świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczyna się od dnia 01 
SIERPNIA 2019r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedziałki, środy 
i czwartki w godzinach od 730 do 1500, wtorki od 730 do 1600, 
piątki – wyłączone z bezpośredniej obsługi interesantów.

Ponadto istnieje możliwość składania wniosków na ww. 
świadczenia drogą elektroniczną od dnia 01 LIPCA 2019 r.

STARY OKRES (2018/2019) składania wniosków na:

Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.06.2019 r.
Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2019 r.
Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2019 r.

NOWY OKRES (2019/2020) składania wniosków na: 
świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
możliwe jest od dnia 01.08.2019 r., a dla wniosków 
składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.2019 r. 

NOWY OKRES (2019/2021) składania wniosków na: 
świadczenia wychowawcze „500+”
możliwe jest od dnia 01.08.2019 r., a dla wniosków 
składanych drogą elektroniczną od dnia 01.07.201 9r.

NOWY OKRES (2019/2020) składania wniosków na: 
program „Dobry start” 300+
możliwe jest od dnia 01.08.2019 r. do dnia 30.11.2019 r., 
a dla wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 
01.07.2019 r. Wnioski złożone po dniu 30.11.2019 r. 
pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja dotycząca koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego:

informujemy, że jeżeli wnioskodawca lub inny dorosły członek 
rodziny wnioskodawcy: pracuje, prowadzi pozarolniczą 
działalność gospodarczą, lub jest delegowany przez polskiego 
pracodawcę poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej – 
Wójt Gminy Obrowo ma obowiązek skierować sprawę do 
rozpatrzenia przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego. 

Ze względu na możliwość wystąpienia elementu koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego powyższe sprawy mogą 
być rozpatrywane w dłuższym terminie.

UWAGA!!!
Od dnia 01.07.2019 r. w programie 500+ świadczenie 
wychowawcze przestaje obowiązywać kryterium 

dochodowe oraz przyznanie świadczenia będzie w formie 
informacji, a nie jak dotychczas decyzji administracyjnej. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do prawidłowego 
wypełnienia wniosku bez dodatkowych oświadczeń za 
wyjątkiem osób, których dotyczy koordynacja (wymagane 
uzupełnienie wniosku w części dotyczącej koordynacji oraz 
dodatkowy załącznik Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

W świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym 
i programie „Dobry start” 300+ wniosek i wymagane 
załączniki pozostają bez zmian (obowiązuje kryterium 
dochodowe, dane szkoły dziecka).

Dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
dokumenty, które mogą stanowić załączniki do ww. 
wniosków: 

a) świadectwa pracy począwszy od roku 2018 r.
b) Pit-y 11 za 2018 r.
c) Pit-y 8c za 2018 r.
d) Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2018 r.
e) umowy o dzieło
f ) umowy zlecenia
g) umowy o pracę
h) dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy 

zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.
i) informacje o dochodach nieopodatkowanych za 

2018r. (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe 
i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia 
rodzicielskie, zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki 
chorobowe z KRUS-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, 
świadczenia w przypadku bezskuteczności egzekucji 
alimentów)

j) zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających 
do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione  
z data wydania po 01 września 2019 r.) 

k) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecka 

l) prawomocne postanowienia, orzeczenia 
sądów (orzekające: separacje, rozwody, prawo  
do opieki nad dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej 
nad dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów)

m) nakazy płatnicze za 2018 r. (w przypadku posiadania 
gospodarstwa rolnego)

n) zaświadczenia z KRUS za 2018 r. o wysokości 
zasiłków chorobowych (w przypadku posiadania 
gospodarstwa rolnego)

o) zaświadczenia z KRUS / ZUS za 2018 r. o składkach 
zdrowotnych (w przypadku prowadzenia działalności 
gospodarczej, emerytury, renty)

p) zaświadczenia od komornika o bezskuteczności 
egzekucji w 2018 r. (wystawione z datą nie wcześniej 
niż 01 sierpnia 2019 r.)

q) zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych 
świadczeniach alimentacyjnych w 2018 r. 

r) numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przypadku 
prowadzonej działalności gospodarczej)

s) oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na 
podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów (forma 
ryczałtu lub karty podatkowej wysokość: dochodu, 
składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie 
zdrowotne oraz zryczałtowany podatek dochodowy)

t) umowy dzierżawy.
Od dnia 1 sierpnia 2019 r. druki wniosków oraz 
oświadczenia będzie można także pobrać ze strony 
internetowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki „druki 
do pobrania”. 

WYPŁATY:
Dot. programu „Dobry start” 300+:
wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 30.09.2019 r. wnioski złożone od 
dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. wypłata nastąpi 
w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. 

Dot. programu świadczenie wychowawcze 500+:
wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dni 31.10.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.
wnioski złożone od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2019 r.

Dot. świadczeń rodzinnych:
wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2020 r.

Dot. funduszu alimentacyjnego:
wnioski złożone od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dni 31.10.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.
wnioski złożone od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2020 r.
wnioski złożone od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. 
wypłata najpóźniej do dnia 29.02.2020 r.

Bardzo WAŻNE!
Przypominamy, że wnioski na ww. świadczenia należy 
składać zgodnie z miejscem zamieszkania a nie 
zameldowania tj. w przypadku mieszkańców Gminy 
Obrowo do Wójta Gminy Obrowo.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

Maraton – Run for The Beatles
W rytmie piosenek zespołu The Beatles 8 czerwca 2019 rok w Osie-
ku nad Wisłą odbyła się cykliczna impreza Run for The Beatles.
Dzieci startowały na krótszych dystansach, dorośli na 10 km i 21 
km na trasie Osiek nad Wisłą – Smogorzewiec. Zawody ukończyło 
120 dzieci i 176 dorosłych.
Wszyscy otrzymali medale, koszulki i statuetki. Radość z ukończe-
nia biegu widać było na twarzach wszystkich uczestników. 
Serdeczne podziękowania składam wszystkim sponsorom i wolon-
tariuszom. "All You Need Is Love"

Kazimierz Musiałowski
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„MOJE OBROWO”

„Nie mieszkam tu od zawsze,
zaledwie od kilku lat,
są pewnie miejsca ciekawsze,
piękniejszy gdzieś jest świat.

Ale gdy idę przez pola,
cieszę się wiatru powiewem,
to tutaj się zachwycam
skowronka pięknym śpiewem.
I myślę sobie, że może
tymi samymi ścieżkami 
kiedyś wędrował Chopin,
niosąc karty z nutami.
Może to te same dźwięki
łąk, pól i lasów zielonych
grają w jego mazurkach
właśnie w Obrowie stworzonych?

A kiedy leżę na trawie
w moim niewielkim ogrodzie,
patrzę na białe obłoki
niczym żagle na wodzie.
I myślę sobie, 
niemalże słysząc tych żagli łopot,
że pewnie właśnie z nimi
grał w karty Michał Kokot”.

Sprzęt od Marszałka dla 
jednostek OSP z terenu 
gminy Obrowo
W dniu 28 maja 2019 r. przedstawiciele jednostek OSP z terenu 
gminy Obrowo odebrali z rąk Marszałka Województwa Kujawsko 
Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego sprzęt strażacki. Są to hełmy, 
radiotelefony, parawany do osłaniania ofiar wypadków. W najbliż-
szym czasie zostaną dodatkowo przekazane ubrania specjalne. Cały 
sprzęt został zakupiony w ramach projektu „Nowoczesne służby 
ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych”. Wartość zakupów to 23.400,00 zł z czego 85% zapłacone 
zostało z Regionalnego Programu Operacyjnego, pozostałą kwo-
tę zapłaciła Gmina Obrowo. Dzięki partnerskiej współpracy Od-
działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Toruniu z Gminą Obrowo na nasz teren zostało pozyskane no-
woczesne umundurowanie osobiste strażaków, radiotelefony, które 
ułatwią komunikację strażaków między sobą podczas działań oraz 
parawany. 
Życzymy strażakom, aby nowy sprzęt służył im jak najlepiej w ra-
towaniu ludzi i mienia.

Sławomir Lewandowski

Zgodnie z obietnicą, poniżej publikujemy wiersz Pani Joanny Kar-
czewskiej, która w konkursie z okazji 10-lecia kwartalnika „Kurier 
Obrowa” zdobyła ex aequo III zaszczytne miejsce za wiersz pt.

Serdecznie dziękujemy Pani Joannie za piękny wiersz i nama-
wiamy do dalszego tworzenia.

Marzena Słupczewska

Wizyta delegacji z gminy Obrowo na Ukrainie
W dniach 20-23 maja 2019 r. dziewięcioosobowa delegacja na cze-
le z wójtem Andrzejem Wieczyńskim odpowiedziała na zaproszenie 
wójta gminy Slobidka Kulczijewetska Ruslana Nesterowa i odwie-
dziła ukraińskie przedszkole, szkołę podstawową i liceum, w której 
uczą się dzieci z polskimi korzeniami oraz poznała pracę urzędni-
ków w siedzibie ich Urzędu.
Wójt Andrzej Wieczyński przekazał Dyrektorwi Bagoweckiej Szko-
ły Panu Arseniuk Mykoła Mykołajawyczowi zestaw komputerowy 
ufundowany przez Firmę „Budmax” Pana Marka Paszyńskiego z Fa-
bianek oraz drobny sprzęt elektroniczny, środki czystości przekaza-
ne od Firmy E5 z Obrowa. To było niezapomniane spotkanie, pięk-
ny apel na powitanie nas, gości z Polski, byłem i jeszcze jestem pod 
wrażeniem, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. Budynek ukraiń-
skiej szkoły wymaga remontu, dach przecieka, widać, że potrzeby 
są wielkie, ale ciepła atmosfera, szczerość i duża życzliwość ukraiń-
skich dzieci i młodzieży przebijała nasze serca na wskroś. Emocji 
nie brakowało, także podczas wizyty w rodzinie Bilajewskich we wsi 
Paniwci, gdzie poznaliśmy chorego Nikitę i jego rodzinę. Chłopiec 
ma dwanaście lat i cierpi na dystrofię mięśni, ta nieuleczalna choro-
ba nie pozwala chłopcu chodzić i normalnie funkcjonować. Ponie-
waż rodzina jest bardzo biedna, matka chłopca nie pracuje, ojciec 
od nich odszedł, a w domu jest jeszcze młodsza siostra i brat Nikity 
oraz babcia, dlatego też każde wsparcie dla tej rodziny jest cen-
ne, co podkreślała wzruszona mama chłopca. Radni Rady Gminy 
Obrowo złożyli się na laptopa dla Nikity, którego przekazali Prze-
wodniczący Rady Roman Skórski, wraz z Wiceprzewodniczącymi: 
Alicją Tarkowską i Wiesławem Popławskim. Chłopiec był bardzo 
wzruszony, że spotkało go takie szczęście, o którym marzył. Wójt 
gminy Slobidka Kulczijewestka obiecał doprowadzić internet, żeby 
chłopiec miał swoje okno na świat. 
Cieszymy się, że mogliśmy spełnić marzenie dziecka z polskimi 
korzeniami. Było to możliwe dzięki ojcu Dominikowi, dominika-
nowi z Polski, pełniącemu swą posługę w Kamieńcu Podolskim na 
Ukrainie, opiekującemu się między innymi tą rodziną i wspiera-
jącemu ich w codziennych potrzebach życiowych, podkreśla wójt 
Wieczyński.

Wzajemna pomoc pomiędzy gminą Obrowo, a gminą Slobidka 
Kulczijewetska zostało przez nas w niewielkim stopniu wdrożona 
w życie, ale potrzeby tej części Ukrainy ich mieszkańców są bardzo 
duże, dlatego też jeśli mieszkańcy naszej gminy, firmy z terenu gmi-
ny Obrowo chciałaby pomóc w potrzebie naszym rodakom i ich 
dzieciom na Ukrainie, to prosimy o kontakt z wójtem Andrzejem 
Wieczyńskim.

Marzena Słupczewska
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