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Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomagali 
i pomagają naszemu synowi Jakubowi Cymer.
Dzięki pomocy finansowej i wsparciu duchowemu, z którym się 
spotykamy na co dzień, łatwiejsza jest opieka nad naszym synem 
i jego rehabilitacja.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które wpłacają środki na 
konto „Jakub Cymer – 326 C” w fundacji i za przekazanie 1% 
podatku. Dzięki temu wsparciu mogliśmy w części pokryć kosz-
ty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i byliśmy w stanie zrealizować 
część potrzeb chorego syna.
Składamy podziękowania dla: księdza Rafała Bogusa - proboszcza 
parafii NSPJ w Osieku nad Wisłą, Fundacji „Barwy Pomocy”, Szko-
le Podstawowej w Osieku nad Wisłą, Urzędowi Gminy w Obrowie, 
indywidualnym darczyńcom oraz wszystkim tym, którzy angażo-
wali się w przygotowanie i przeprowadzenie akcji charytatywnych 
oraz zbiórkę plastikowych nakrętek.
Wasza pomoc wiele dla nas znaczy! Z całego serca dziękujemy 
w imieniu Jakuba i swoim 
Agata i Tomasz Cymer

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wzrasta ilość pożarów 
na nieużytkach, a w szczególności traw i innych pozostałości ro-
ślinnych. Wbrew potocznemu przekonaniu wypalanie pozostałości 
roślinnych nie powoduje użyźnienia gleby, lecz pogłębia jej degra-
dację. Podczas pożaru ginie wiele pożytecznych organizmów zasie-
dlających dany teren. 
Należy pamiętać, że wysuszone po zimie trawy palą się bardzo szyb-
ko, w szczególności jeśli występuje silny wiatr. Taki pożar może wy-
mknąć się spod kontroli i przenieść się na zabudowania lub lasy, co 
w konsekwencji może spowodować straty nie tylko materialne, ale 
również w ludziach. 
Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne wynikające z art. 
124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2018 r., poz. 1614), zgodnie z którym „zabrania się wypa-
lania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 
szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” i art. 131 pkt 
12, który brzmi: „kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska i szuwary pod-
lega karze aresztu albo grzywny”, a także art. 30 ust. 3 ustawy 
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U z 2018 r., poz. 2129) 
w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak i w odległości do 

Uwaga mieszkańcy gminy Obrowo!

PODZIĘKOWANIE

100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogą-
cych wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności rozniecania 
ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właści-
ciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, 
wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”. 
Stanowi o tym również § 40 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, 
poz. 719 ze zm.) - niedopuszczalne jest wykonywanie czynności 
mogących wywołać niebezpieczeństwo w lasach i na terenach 
śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak rów-
nież w odległości do 100 m od granicy lasów, a w szczególności 
rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lub zarządcę lasu. Stosownie do § 43 powyż-
szego rozporządzenia zabronione jest także wypalanie słomy 
i pozostałości roślinnych na polach i granicach tych pól.
Do ukarania sprawcy wypalania traw uprawnieni są w szczególno-
ści funkcjonariusze: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Inspekcji 
Ochrony Środowiska oraz Straży Leśnej.

Sławomir Lewandowski

Informuję, że z dniem 15 kwietnia 2019 r. przestanie działać 
Punkt Obsługi Bezrobotnych w Czernikowie.
W związku z powyższym, od 15 kwietnia 2019 r. obsługa osób bez-
robotnych z gminy Czernikowo oraz następujących sołectw gminy 
Obrowo: Zębówiec, Skrzypkowo, Obrowo, Sąsieczno, Stajenczyn-
ki i Osiek nad Wisłą, prowadzona będzie w Powiatowym Urzędzie 
Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu na ul. Towarowej 4-6.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu
Dariusz Zagrabski

Informacja dla 
mieszkańców gminy 
Obrowo10 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu od-

było się uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy 8 
gminami powiatu toruńskiego w tym Gminy Obrowo, gminą 
Kowalewo Pomorskie i powiatem toruńskim, dotyczące wspól-
nej realizacji nowego projektu edukacyjnego "EU-geniusz 
w świecie 3D". Spotkaniu towarzyszył pokaz możliwości druku 
3D, czyli tego, czego już od maja br. uczniowie będą uczyć się 
na projektowych zajęciach!
Projekt obejmuje 30 000 godzin zajęć dla 2000 uczniów, którzy 
zetkną się z nowoczesnymi technologiami, ponadto w ramach 
projektu 200 nauczycieli będzie szkolonych w zakresie nowej 
wiedzy i umiejętności, a także 39 szkół otrzyma nowy sprzęt, 
podkreśla Marek Olszewski Starosta Toruński. 
To nie tylko drukarki 3D, które otrzymają m.in. szkoły na tere-
nie gminy Obrowo, projekt przewiduje także zajęcia z robotyki 
i programowania, dodaje wójt Andrzej Wieczyński.

Marzena Słupczewska, Fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

EU-geniusz ruszył  
w podróż do świata 3D

Kurier Obrowa
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Osobom Niepełnosprawnym 
„PODAJ RĘKĘ” 13 stycznia 2019 r. w gościnnym zajeździe „RYT-
KÓWKA” w Obrowie odbył się coroczny bal karnawałowy osób 
niepełnosprawnych. 
 Prezes stowarzyszenia Pani Daniela Korpalska przywitała wszyst-
kich uczestników oraz zaproszonych gości, w tym wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego z małżonką, Przewodniczącego Rady Gminy - Ro-
mana Skórskiego z małżonką, Wicestarostę Toruńskiego Michała 
Ramlau i Radnych Gminy Obrowo.
Tradycyjnie nikogo do tańca nie trzeba było namawiać. Zabawa 
odbywała się przy wspaniałej oprawie muzycznej jaką zawsze gwa-
rantuje rewelacyjny zespół „PIOTR I PAWEŁ” ze Skrzypkowa.
Dobrze było znowu spotkać się z przyjaciółmi przy pięknie i smacz-
nie zastawionych stołach, powspominać dawne czasy i poprzednie 
bale, podkreślali zgodnie młodsi i nieco starsi uczestnicy balu. 
Nie zabrakło też wizyty „spóźnionego” świętego Mikołaja, który 
wszystkich niepełnosprawnych uczestników balu obdarował pre-
zentami.
Dziękujemy wolontariuszom WOŚP ze SP w Obrowie za przybycie 
i kwestowanie w trakcie balu.
W imieniu wszystkich, którzy świetnie się bawili, składamy podzię-
kowania na ręce organizatorów i sponsorów, za podtrzymywanie 
pięknej tradycji integracji osób niepełnosprawnych na balach kar-
nawałowych w gminie Obrowo.

Renata Kwiatkowska

Bal karnawałowy osób niepełnosprawnych w Obrowie

Myśliwi ruszyli na ratunek
19 lutego 2019 r. pracownicy leśni podczas prac przy przecince 
drzew w miejscowości Stajenczynki gm. Obrowo, znaleźli uwięzio-
nego łosia – byka, który zaplątał się w metalową siatkę używaną 
do grodzenia upraw leśnych. Natychmiast zawiadomili Jerzego Pie-
czewskiego – inżyniera nadzoru odpowiedzialnego za sprawy ło-
wieckie w Nadleśnictwie Dobrzejewice, a ten leśniczego Leśnictwa 

Obrowo – Mirosława Lewandowskiego – członka Koła Łowickiego 
„ZLOT”, który jest dzierżawcą tego terenu i odpowiada za gospo-
darowanie zwierzyną tam bytującą. Dalszą akcją koordynował łow-
czy koła „ZLOT” – Henryk Kowalski, a przybyły na miejsce łowczy 
okręgowy PZŁ z Torunia Karol Zarembski oraz koledzy myśliwi 
ujrzeli umęczonego i odwodnionego łosia, który zapewne od kilku 
dni toczył bezskuteczną walkę o uwolnienie. Bez zbędnej zwłoki 
przystąpili do działania.
Należy wiedzieć, że łosie są największą płową zwierzyną występują-
cą w Polsce i choć znajdują się na liście zwierząt łownych, objęte są 
całoroczną ochroną gatunkową. Dorosłe samce osiągają wagę nawet 
do 400 kg, przy czym niesamowicie szybko biegają, a w sytuacji za-
grożenia dotkliwie ranią przeciwnika. Wobec powyższego, jedynym 
możliwym zabiegiem, w celu pozostawienia przy życiu zwierzęcia, 
było podjęcie próby podania środka usypiającego. Łowczy Zarembski, 
posiadający odpowiednie uprawnienia, podszedł możliwie najbliższej 
niespokojnego byka i celnym strzałem z rurki zaaplikował surowicę. 
Następnie odczekano, aż środek zacznie działać i rozcięto siatkę. Po 
przebudzeniu, osłabiony walką o życie łoś oddalił się chwiejnym kro-
kiem w gęstwiny, a gdy myśliwi upewnili się, że mu nic mu nie zagra-
ża, usunęli z miejsca zdarzenia wszystkie niebezpieczne elementy. Na-
stępnego dnia widziano tego osobnika w pełni sił, czyli można uznać, 
że akcja zakończyła się powodzeniem. 
Niestety nie jesteśmy w stanie skutecznie zapobiec takim przy-
padkom w przyszłości, gdyż populacja łosia na terenie Nadle-
śnictwa Dobrzejewice sięga już ponad 200 sztuk i jest na pozio-
mie, który zaburza prawidłową gospodarkę lasami, ze względu 
na szkody wyrządzane w młodnikach i uprawach. Ponadto od 
kilku lat w gminie Obrowo odnotowuje się coraz więcej koli-
zji drogowych z udziałem łosi. Problem sam się nie rozwiąże, 
a więc trzeba o tym rozmawiać, aby w niedalekiej przyszłości 
móc podjąć mądre i zdecydowane działania w tym kierunku.

Piotr Kowalski, członek Zarządu Okręgowego PZŁ w Toruniu 
Fot. P. Kowalski
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4 marca 2019 r. mieszkańcy Obrowa, Czernikowa oraz sąsiednich 
miejscowości, a także goście z Torunia pobiegli w zorganizowanym 
przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Obrowie VI Biegu 
Tropem Wilczym, oddając w ten sposób hołd uczestnikom antyko-
munistycznego powstania z lat 1944 – 1963. Patronat honorowy 
nad imprezą objął, a także ufundował puchary, wojewoda kujaw-
sko – pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz. Uroczystość uświetnili 
również oficerowie Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia i Uzbro-
jenia im. Gen. Józefa Bema w Toruniu. 
Do startu na dystansie 1963 metrów stanęła setka uczestników, 
w tym gość honorowy imprezy, mieszkaniec Obrowa, wicewoje-
woda kujawsko – pomorski Pan Józef Ramlau. Atmosfera biegu 
była wspaniała, wszyscy świetnie sobie poradzili, odbierając na me-
cie pamiątkowe medale. Po wysiłku na świeżym powietrzu wszyscy 
udali się na gorący posiłek do stołówki szkolnej, gdzie również wrę-
czono puchary dla najszybszych biegaczy i słodkie upominki dla 
każdego uczestnika. 
Ponadto nasi goście mogli zapoznać się z wystawą poświęconą Żoł-
nierzom Wyklętym oraz z otwartą tego dnia wystawą rozpoczynają-
cą obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Organizatorzy Biegu dziękują wszystkim, którzy w ten mroźny 
poranek uczcili pamięć Bohaterów, jak też tym wszystkim, którzy 
wsparli stronę organizacyjną wydarzenia. 

Jolanta Szweda

VI Bieg Tropem Wilczym przy SP w Obrowie

29 marca 2019 r. Gmina Obrowo odebrała do użytkowania ogól-
nodostępne boisko rekreacyjne wraz z oświetleniem w miejscowo-
ści Silno.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 405.900,00 zł, a wartość 
dofinansowania stanowi kwotę 237.979,00 zł. Realizacja niniej-
szego zadania była dofinansowana w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na 
lata 2014-2020.
Wykonawcą inwestycji była firma Ada-Light Sp. z o.o. Budy Ko-
zickie 56 z Gostynina, która została wyłoniona w przetargu nie-
ograniczonym w dniu 03.11.2017 r.

Iwona Malcan-Maj, Fot. Krzysztof Myszkowski

Oddano do użytkowania boisko rekreacyjne w Silnie

Uprzejmie informujemy, że od 1 kwietna 2019 roku Osiecki Klub 
Kultury został przeniesiony do budynku Państwa Murawskich na 
ulicę Toruńską 34 w Osieku nad Wisłą.
W związku z organizacją klubu wszelkich informacji można uzy-
skać u Pani Eweliny Mytlewskiej pod nr tel. 609-908-014.

Anna Strzelecka

Nowa siedziba 
Osieckiego Klubu 
Kultury

Kurier Obrowa
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W ZS w Osieku nad Wisłą w ramach współpracy w zakresie profi-
laktyki uzależnień zaproszono na lekcje pana Dobromira Mak Ma-
kowskiego, który przeprowadził spotkanie z młodzieżą pod hasłem 

Lekcja w rytmie RAP

Koncert noworoczny z Orkiestrą Wojskową w Osieku nad Wisłą
7 lutego 2019 r. w kościele parafialnym w Osieku nad Wisłą roz-
brzmiała muzyka filmowa, a także najpopularniejsze utwory pol-
skich wokalistów. Wszystko za sprawą koncertu noworocznego, 
przygotowanego dla mieszkańców Osieka nad Wisłą i pobliskich 
okolic przez toruńską Orkiestrę Wojskową.
Orkiestra zagrała już po raz trzeci. Tym razem odbyło się to w zu-
pełnie nowej formule.
– Poprzednie koncerty, z uwagi na okres świąteczny, przeplatane 
były kolędami, a także muzyką rozrywkową – tłumaczy Ewelina 
Mytlewska, animatorka kultury. – Tym razem skupiliśmy się na 
jednym temacie – muzyce filmowej, musicalowej, a także na mar-
szach, znanych ze szklanego ekranu.
Wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, a kościół 
wypełniony był po brzegi. Jak podkreślali goście, świątynia tylu 
dźwięków jeszcze nie słyszała. Podczas koncertu noworocznego wy-
stąpiło bowiem 30 muzyków orkiestry dętej.
– Wśród publiczności zasiadła m.in. młodzież ucząca się w Publicz-
nej Szkole Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą – relacjonuje 
Ewelina Mytlewska. – Zależało nam, by pokazać im, jak wyglądają 
takie koncerty, jakie możliwości stoją przed młodymi muzykami 
w przyszłości. 
Toruńska Orkiestra Wojskowa, poza utworami takich artystów jak: 
Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha czy Marek Grechuta, zainto-
nowała muzykę z filmu „Gwiezdne wojny” czy „Piraci z Karaibów”. 
Każde wykonanie nagradzane było gromkimi brawami.

Koncert noworoczny z Orkiestrą Wojskową  
w Osieku nad Wisłą

Pomysłodawcą wydarzenia był chorąży Kamil Lewandowski, dyry-
gent, członek orkiestry oraz nauczyciel w klasie klarnetu. Organiza-
cję koncertu wsparł wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, za-
pewniając muzykom dojazd. Gospodarzem wieczoru był proboszcz 
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Rafał Bogus, inicjato-
rem zaś Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Osieku nad Wisłą.
Kilka dni przed koncertem noworocznym w Osieku nad Wisłą, 
w gminie zorganizowany został koncert kolęd. W jego trakcie za-
prezentowali się soliści oraz zespoły pochodzące z regionu. 

Marzena Słupczewska, Ewelina Mytlewska

RAPPEDAGOGIA oraz zajęcia dla rodziców i nauczycieli pt. ”Po-
dwójne życie nastolatka”.
 Profilaktyka to systematyczna i kompleksowa strategia działań wo-
bec ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży. Zapropono-
waliśmy naszym uczniom warsztaty oparte na muzyce hip - hop, 
które inspirowane były elementami profilaktyki przeplatanymi ży-
ciowymi doświadczeniami Dobromira Mak Makowskiego. Twórca 
RAPPEDAGOGII zaprezentował młodzieży destrukcyjne skutki 
korzystania z używek, a także wskazał na pozytywne aspekty muzy-
ki rap, która – pod warunkiem, że jest pozbawiona wulgaryzmów 
i negatywnych, godzących w innych tekstów - może nieść warto-
ściowe przesłanie.
  Uczniowie klas VI-VIII SP w Osieku nad Wisłą wzięli udział 
w przygotowanych przez nauczycieli, kreatywnych warsztatach, 
które pokazały, że istnieją inne, alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu. Każdy z uczestników miał do wyboru następujące 
warsztaty: taneczne, gier planszowych, muzyczne, filcowania i pro-
jektowania. Jako podsumowanie wspólnych dokonań uczniowie 
otrzymali pamiątkowe gadżety i prezenty.
 Część dedykowana rodzicom i nauczycielom była ciekawą i po-
uczającą lekcją dotyczącą zagrożeń czyhających na młodych ludzi 
w ich środowisku, a także w sieci. Otrzymaliśmy konkretną porcję 
wiedzy na temat rozmiarów niebezpieczeństwa, co zmotywowało 
wszystkich (zarówno rodziców, jak i nauczycieli) do wzmożenia 
uwagi i kontroli aktywności młodzieży w czasie wolnym.
Organizacja tak spektakularnego przedsięwzięcia była możliwa 
dzięki życzliwemu patronatowi wójta gminy Obrowo Pana Andrze-
ja Wieczyńskiego i funduszom pozyskanym z Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii.

Beata Rumińska-Ćwik, Jolanta Knap
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Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju planuje realizację projektów granto-
wych. Projekt grantowy jest operacją, w której LGD udziela innym 
podmiotom wybranym przez LGD (grantobiorcom), środków 
finansowych (grantów) na realizację zadań, służących osiągnięciu 
celu tej operacji.
Jaki jest główny cel projektów finansowanych z EFS?
Głównym celem projektów realizowanych w ramach EFS w latach 
2014 – 2020 jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Kto może wnioskować o środki na granty?
Środki na realizację projektów grantowych mogą uzyskać organiza-
cje pozarządowe, instytucje opieki społecznej, jednostki samorządu 
terytorialnego, spółdzielnie socjalne oraz osoby prowadzące działal-
ność gospodarczą.
Jaka będzie wysokość dofinansowania?
Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 
95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowane-
go ze środków EFS wynosi 50 000,00 zł. 
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego 
ze środków EFS wynosi 20 000,00 zł. 
 
Jakie projekty będą mogły otrzymać dofinansowanie?
Projekty, które będą mogły otrzymać dofinansowanie powinny za-
kładać aktywizację uczestników poprzez takie formy, jak:
1. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obej-

mujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 
coaching rówieśniczy),

2. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycz-
nym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśni-
cze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

3. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obej-
mujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, 
coaching rówieśniczy),

4. kluby pracy,
5. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podno-

szące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe 
i społeczne),

6. inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizo-
wania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzy-
staniem m.in.: usług wzajemnościowych, samopomocowych, 
lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
a także działania wspierające rozwój gospodarki społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej.

Jakie efekty należy osiągnąć realizując projekt?
Realizując projekt finansowany z EFS, grantobiorcy muszą osią-
gnąć konkretny i mierzalny efekt z zakresu zatrudnienia lub/i akty-
wizacji społecznej uczestników projektów:
1. Kryterium efektywności zatrudnieniowej  oznacza odsetek 

uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w pro-
jekcie podjęli zatrudnienie.

2. Kryterium efektywności społecznej  odnosi się do odsetka 
uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w pro-
jekcie dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-za-
trudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia (rozu-
miany jako m.in. rozpoczęcie nauki, poprawa stanu zdrowia, 
ograniczenie nałogów) lub podjęli dalszą aktywizację w for-
mie, która obrazuje postęp w procesie aktywizacji społecznej 
i zmniejsza dystans do zatrudnienia.

Kto może być uczestnikiem projektu?
Projekty powinny obejmować swoim działaniem osoby lub rodziny 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, czyli:
a. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy spo-

łecznej,
b. osoby:
 - bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia 

z bezdomności,
 - uzależnione od alkoholu, po zakończeniu programu psychote-

rapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 - uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, 

po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki 
zdrowotnej,

 - chore psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdro-
wia psychicznego,

 - bezrobotne, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i prze-
ciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres 
co najmniej 36 miesięcy,

 - zwalniane z zakładów karnych, mających trudności w integra-
cji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo-
łecznej,

 - uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w ro-
zumieniu przepisów o pomocy społecznej,

 - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pie-
czę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 - osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiega-
nia i zwalczania demoralizacji i przestępczości,

 - osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowaw-
czych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

 - osoby z niepełnosprawnością,

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie”  
i projekty grantowe finansowane z EFS

Kurier Obrowa
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 - rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej 
jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na 
konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełno-
sprawnością,

 - osoby, dla których ustalono III profil pomocy (tzn. osoby od-
dalone od rynku pracy, wymagające szczególnego wsparcia ze 
strony urzędu i innych instytucji rynku pracy),

 - osoby niesamodzielne - osoby, które ze względu na wiek, stan 
zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia 
w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego,

 - osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań,

 - osoby odbywające kary pozbawienia wolności,
 - osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-

ściowa 2014-2020.
Więcej informacji można uzyskać osobiście w biurze LGD „Pod-
grodzie Toruńskie” mieszczącym się w Lubiczu Dolnym przy ul. 
Toruńskiej 24, lok. 1 lub telefonicznie 884-889-610, 884-889-
601, na stronie www.podgrodzie torunskie.pl.

Prezes LGD „Podgrodzie Toruńskie” – Wojciech Knieć

Kierownik Biura LGD – Anna Bartos

Pracowity ostatni weekend marca za drużyną karateków z gminy 
Obrowo. W sobotę 30.03.2019 r. zgrupowanie kumite z trene-
rem Bartłomiejem Sołtysiakiem, reprezentowali gminę Obrowo na 
Turnieju Karate w Janikowie, a w niedzielę 31.03.2019 r. na Lidze 
Karate Powiatu Inowrocławskiego. Złoty medal zdobyła drużyna 
w składzie: Dąbrowski Mateusz, Łężyk Filip i Orłowski Jakub. 
W konkurencjach indywidualnych kata srebrne medale zdobyli: 
Przewięźlikowski Bartosz i Dąbrowski Mateusz. Brązowe medale 
zdobyli: Wałasz Igor, Łężyk Filip i Orłowski Jakub. Kumite: srebr-
ny medal zdobył Wałasz Igor i brązowy Orłowski Jakub. Kolejne 
rozgrywki w ramach ligi odbędą się w Kruszwicy i Inowrocławiu.
Natomiast kolejne zawody z udziałem uczestników z gminy Obro-
wo odbędą się w ostatni weekend kwietnia w Paterku.
Zachęcamy do odwiedzania naszego klubowego profilu na fb, gdzie 
zobaczyć można więcej zdjęć z życia klubu i ostatnich wydarzeń.

Adam Bandurski

Sukcesy karateków  
z gminy Obrowo

28 lutego 2019 r. uczniowie z ZS w Osieku nad Wisłą wraz z Osiec-
ką Kapelą Ludową im. Kamińskich wzięli udział w projekcie doty-
czącym poznawania kultury ludowej regionu, realizowanym przez 
szkołę w Woli. Występy artystyczne dzieci ze scholi „Źródło” oraz 
Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich przybliżyły dzieciom 
z Woli, tradycję naszej ziemi dobrzyńskiej. Artyści zaprezentowali 
się w strojach ludowych naszego regionu i przedstawili kilka ludo-
wych pieśni, które porwały młodych słuchaczy do tańca i wspólnej 
zabawy. Mieliśmy również przyjemność zobaczyć występy uczniów 
miejscowej szkoły, dodaje Ewelina Mytlewska, animator kultury. 
Dziękujemy Woli za serdeczne i ciepłe przyjęcie naszych artystów.

Marzena Słupczewska, Ewelina Mytlewska

Występy ludowe w Woli
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15 lutego 2019 r. odbyło się pierwsze spotkanie będące wynikiem 
zorganizowanej przez uczennice I LO w Toruniu - Nikoli Buller, 
Aleksandry Kamińskiej i Natalii Słupczewskiej - akcji społecznej 
pod nazwą Wiek To Tylko Liczba. Dziewczęta zainicjowały wyj-
ście młodzieży gimnazjalnej pod opieką p. Moniki Stawskiej i p. 
Anety Dobrzyńskiej do podopiecznych lokalnego Domu Komba-
tanta w Dobrzejewicach w ramach XV Regionalnego Konkursu 
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Spędzili czas na rozmowach, 
ale przede wszystkim na wspólnym śpiewaniu znanych wszystkim 
pieśni i przyśpiewek. Była kawa, ciasto, były rozmowy i dzielenie 
się uśmiechem oraz wymiany poglądów. Okazało się to wspaniałą 
okazją, by uczyć się od siebie i budować współpracę między poko-
leniami. 
W kolejnych dniach organizatorki akcji podjęły się spotkań indy-
widualnych z seniorami w obrębie gminy Obrowo, by przedyskuto-
wać kwestie integracji między młodzieżą i osobami starszymi. Spy-
tane o cel akcji odpowiedziały: ,,Doszłyśmy do wniosku, że pora 
wyjść z domu, otworzyć się na drugiego człowieka i zastanowić: czy 
faktycznym trudem będzie dla nas chwilowa rozmowa z przecho-
dzącą obok sąsiadką? Czy wielkiego wysiłku wymaga ciepłe słowo 
skierowane w stronę drugiego człowieka? Pokazujemy, że młodzież 
chce i potrafi spojrzeć poza ekran komputera, by dostrzec potrzeby 
innych”.

M. Stawska, A. Dobrzyńska

Akcja społeczna – Wiek To Tylko Liczba

Po raz trzeci w Gminie Obrowo odbyły się Mistrzostwa Szkół 
Podstawowych na trenażerach organizowanych przez UKS Ko-
meta Obrowo. W zawodach udział wzięły cztery szkoły. Ucznio-
wie z Łążyna II z dużą przewagą punktową zajęli pierwsze miejsce 
w klasyfikacji drużynowej, 2 m-ce zajęła SP w Obrowie, 3 m-ce SP 
w Brzozówce, 4 m-ce SP w Osieku nad Wisłą.
Indywidualnie na najwyższym stopniu podium stanęli Natalia Dą-
browska (kl. V), Oskar Dobrzeniecki (kl. IV), Alan Zapałowski (kl. 
V), Adam Iwan (kl. VI), Trzecie miejsce zajęli: Michalina Kaźmier-
kiewicz, Martyna Wiercioch (kl. VI), Hubert Fałkowski (kl. IV). 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe. 
W prawidłowym przebiegu zawodów trenerom z UKS Kometa po-
magali zawodnicy z tego klubu: Oliwia Gerc (uczennica SP Łążyn 
II), Sandra Kaczmarek (SP Dobrzejewice), Igor Wierzbowski (SP 
Dobrzejewice), Krzysztof Góżyński (SP Brzozówka). 
Jeszcze raz dziękujemy uczniom z Łążyna II za zaangażowanie 
i gratulujemy kolejnego sukcesu, a organizatorom dziękujemy za 
zaproszenie. 

Nauczyciele wychowania fizycznego Daniel Motyka, Jacek Kucharski.

W małej szkole 
wielki duch

14 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Osieku nad Wisłą wzięła 
udział w projekcie „Fraktal na stulecie”. W ramach Jubileuszowe-
go Roku Matematyki z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Mate-
matycznego wzięliśmy udział we wspólnej zabawie polegającej na 
ułożeniu Trójkąta Sierpińskiego. Fraktal ten stanowili uczniowie 
i nauczyciele, którzy stali tak względem siebie, że z góry widoczny 
był kształt fraktala. Do ułożenia figury potrzeba było 243 osoby – 
czyli wszystkich uczniów klas 4-8 oraz nauczycieli i pracowników 
szkoły. Udział w projekcie był jednym z elementów organizowane-
go przez nauczycieli Tygodnia z matematyką. 

Sylwia Konklewska

Jubileuszowy Rok Matematyki

Kurier Obrowa
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3 marca 2019 r. w miejscowości Brzozówka, odbyła się rywalizacja 33 
zawodników z terenu gminy Obrowo w biegach na dystansie 5 km. 
Mistrzynią została Pani Aneta Błaszkowska z Obrowa, wicemistrzy-
nią została Pani Joanna Jeszawicz z Brzozówki, a trzecie miejsce zajęła 
Pani Beata Gwarek z Głogowa. Wśród Panów najlepszym okazał się 
Pan Mateusz Trepkowski z Głogowa, drugie miejsce wywalczył Pan 
Wojciech Rumiński, a trzeci był Pan Andrzej Predenkiewicz z Zę-
bowa.
Puchary dla zwycięzców ufundował Pan Jacek Wilamowski z Brzo-
zówki. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za sportową rywalizację. 

Janusz Tybuszewski

Mistrzowie biegów na 5 km

Od 15 do 17 marca 2019 r. trwała rywalizacja o Mistrzostwo Pol-
ski juniorów i seniorów w kickboxingu kick-lihgt. Gminę Obrowo 
reprezentowali zawodnicy klubu A&W Team Obrowo, którzy zdo-
byli 4 medale.
Zawody odbyły się w Kartuzach i wzięło w nich udział 255 zawod-
ników z 63 klubów. Walczono trzy razy po dwie minuty. Najlepiej 
z zawodników klubu z Obrowa poradził sobie Grzegorz Błotnicki, 

Sukcesy klubu A&W Team Obrowo
który w kategorii do 63 kilogramów zgarnął złoty medal. Obro-
wianin został również uznany  za najlepszego juniora imprezy, co 
dodatkowo podkreśla klasę sportową tego zawodnika.
Srebro trafiło tym razem do mistrza Polski z zeszłego roku - Kacpra 
Popławskiego, który w finale rywalizacji juniorów ważących powy-
żej 94 kilogramów nie poradził sobie z zielonogórzaninem Mate-
uszem Kaczanowskim.
Brązowe medale zdobyli:  Piotr Hinc wśród zawodników do 79 
kg oraz Juliusz Jeneralski walczący jedną kategorię wagową niżej. 
W tym gronie kickbokserów startował także Adrian Muchewicz.
W dniach 23-24.03.2019 r. kolejne zmagania zawodniczek i za-
wodników z klubu AW Team Obrowo na MP Polski w kickboxin-
gu, kadetów młodszych i starszych, light contact w Węgrowie.
Tym razem na dziesięciu uczestników: Klaudia Kot, Marysia Ryć, 
Julia Szyjkowska, Natalia Maćkiewicz, Jakub Muchewicz, Piotr 
Iwan, Paweł Olszewski, Michał Olszewski, Borys Damrath, Paweł 
Perlik, troje z Nich zdobyło medale.
Najwyżej uplasowała się Julia Szyjkowska, która zajęła drugie 
miejsce i zdobiła srebrny medal MP. Trzecie miejsca na MP 
w swoich kategoriach zajęli i zdobi brązowe medale: Natalia 
Maćkiewicz i Borys Damrath.
Wielkie brawa dla Wszystkich uczestników i dla medalistów oraz 
dla Trenera Andrzeja Maciusiewicza.
Ogromne podziękowania dla Gminy Obrowo za zapewnienie 
transportu i umożliwienie poprzez dotacje startów w MP.
 Reprezentanci klubu A&W Team Obrowo po raz kolejny potwier-
dzili, że należą do krajowej czołówki. Sukcesy juniorskie w przy-
szłości powinny przełożyć się na medale wśród seniorów. 

Dariusz Jeneralski Prezes 
A&W Team Obrowo
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W dniach od 12 do 15 lutego 2019 r. na zaproszenie Obrowskiego 
Stowarzyszenia „Nasza Szkoła”, Szkołę Podstawową im. Jana Paw-
ła II w Obrowie odwiedzili niezwykli goście - Yennyfer Rodriguez 
Lemus z Kolumbii oraz Andika Eka Putra z Indonezji - wolonta-
riusze, którzy przyjechali do nas w ramach współpracy szkoły z Eu-
ropejskim Forum Młodzieżowym, od lat zajmującym się wymianą 
wolontariuszy z całego świata, organizowaniem obozów szkolenio-
wych Euroweek "Szkoła liderów" oraz wizyt wolontariuszy w szko-
łach na terenie całej Polski.
Zwyczajny, szkolny tydzień zamienił się w międzynarodowy mara-
ton pełen atrakcji, spontaniczności, ciekawostek, niezapomnianych 
wrażeń, radości, a przede wszystkim ogromnej dawki żywego języ-
ka angielskiego, którego znajomością uczniowie mogli się chwalić 
i cieszyć. Spotkanie z YeYe i Andy było lekcją tolerancji i poszano-
wania odmienności ludzi innych narodowości, budziło ciekawość 
i chęć poznawania świata, innych ras i kultur.
Wolontariusze bardzo chętnie integrowali się z uczniami, a ucznio-
wie pokonywali swoje ograniczenia, bariery językowe, nieśmiałość, 
by tylko osobiście móc porozmawiać z gośćmi. Wizyta ta miała na 
celu uświadomienie młodzieży, że komunikatywna znajomość ję-
zyka angielskiego pozwala dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy 
na co dzień mieszkają tysiące kilometrów od nas, na innych kon-
tynentach.
Wolontariusze przedstawiali również ciekawe prezentacje swoich 
krajów. Uczyli zwrotów we własnych językach narodowych, po an-
gielsku opowiadali o ciekawostkach historycznych, geograficznych, 
kulturowych, edukacji czy tradycyjnych specjałach kulinarnych. 
Pokazywali tradycyjne stroje i muzykę oraz uczyli piosenek, zara-
żając uśmiechem, otwartością i radością z możliwości wspólnego 
spędzenia czasu.
Na zakończenie podziękowaliśmy wolontariuszom drobnymi upo-
minkami. Pożegnanie z naszymi przemiłymi gośćmi nie obyło się 
też bez chwil pełnych wzruszeń. Mamy nadzieję, że będziemy jesz-
cze gościć wolontariuszy Euroweek w kolejnych latach, ponieważ 
były to niezapomniane chwile.
Wizyta wolontariuszy była możliwa dzięki projektowi „Wielki 
świat na wyciągnięcie ręki”, napisanemu przez obrowskich nauczy-
cieli i finansowemu wsparciu przez Fundację Orlen Dar Serca.

Prezes Stowarzyszenia, Przemysław Piotrowski

„Wielki świat na wyciągnięcie ręki”

26 lutego 2019 r. Szkoła Podstawowa w Łążynie II obchodziła swo-
je święto. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia poświęcona 
Mikołajowi Kopernikowi - patronowi placówki. Astronom 19 lute-
go obchodził 543 rocznicę urodzin. Cała społeczność szkolna oraz 
zaproszeni goście wysłuchali krótkiej biografii słynnego toruńczy-
ka, a następnie mogli podziwiać przygotowany przez uczniów klas 
IV-VIII barwny taniec, przedstawiający układ słoneczny. 
Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła jak ważne jest 
by czerpać wzór z wybitnego naukowca poprzez rozwijanie swoich 
pasji i zainteresowań oraz bronić własnych przekonań i wartości. 
Uroczysty apel przygotowany pod kierunkiem pani Marzeny Ziół-
kowskiej oraz pani Elżbiety Zbąskiej pozwolił nam przez chwilę 
oderwać się od ziemi i oczami wyobraźni popatrzeć w niebo.

Święto szkoły  
w Łążynie II

Kurier Obrowa
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2 marca 2019 r. w osieckiej remizie strażackiej odbył się już V Bal 
Charytatywny zorganizowany przez parafię NSPJ oraz OSP Osiek 
nad Wisłą. Pomysłodawcą był ksiądz proboszcz Rafał Bogus. Bal był 
wspaniałym akcentem na zakończenie karnawału, a jednocześnie rewe-
lacyjną zabawą połączoną ze szczytnym celem. W trakcie balu została 
przeprowadzona licytacja na rzecz remontu naszej pięknej świątyni. Bal 
odbył się w stylu PRL. Przebrania to dodatkowa atrakcja zabawy kar-
nawałowej. Staliśmy w kolejce po swojski smalec... Czego, jak czego, 
ale papieru toaletowego nie zabrakło, o który było tak ciężko w cza-
sach PRLu. Tańce trwały do białego rana. Już po raz kolejny świetną 
oprawę muzyczną zapewnił zespół, w składzie: Karol Kosik – wokal, 
instrumenty klawiszowe, Leszek Czenkusz – akordeon, wokal, Wie-
sław Mekka – saksofon. Stoły „uginały się” od pyszności. Wszyscy są 
zgodni, że to kolejny, udany Bal Charytatywny w Osieku nad Wisłą.

Ewelina Mytlewska, fot. Renata Kwiatkowska

V Bal Charytatywny  
w Osieku nad Wisłą

W dniu 22 marca 2019 r. w remizie OSP w Kawęczynie odbyła się 
uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. 
W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wójt Andrzej Wieczyń-
ski wręczył medale Państwu Agnieszce i Ryszardowi Malanowskim 
z Silna, którzy na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu.
Pociechą i chlubą Państwa Agnieszki i Ryszarda Malanowskich jest 
czwórka dzieci, jedenaścioro wnucząt i ośmioro prawnucząt.
Wójt Andrzej Wieczyński wręczył również medale za długoletnie po-
zycie małżeńskie Państwu Halinie i Stefanowi Dulkiewiczom z Są-
sieczna, którzy na ślubnym kobiercu stanęli 51 lat temu. W spotka-
niu w Kawęczynie nie mógł uczestniczyć Pan Stefan, z uwagi na swój 
stan zdrowia, ale po uroczystości Pan Wójt Andrzej Wieczyński wraz 
z Panią Redaktor Naczelną „Kuriera Obrowa” Marzeną Słupczewską 
odwiedzili Państwa Dulkiewiczów w domu i osobiście pogratulowa-
li obojgu małżonkom długoletniego pożycia małżeńskiego, życząc 
zwłaszcza Panu Stefanowi powrotu do zdrowia i długich lat życia.
Państwo Halina i Stefan Dulkiewiczowie nie doczekali się dzieci, ale 
ich dobre serca biją i są ostoją dla dalszej rodziny, a także dla znajo-
mych, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. 
Gratulujemy obu parom tego wspaniałego jubileuszu i życzymy ko-
lejnych oraz wielu miłych chwil spędzanych w dobrym zdrowiu i ro-
dzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie

 Fot. Marzena Słupczewska

Rozdano medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Zakończyła się kolejna edycja Konkursu Przedmiotowego z Mate-
matyki dla szkół podstawowych i gimnazjów organizowanego przez 
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Łążynie II uczestniczą w tym konkur-
sie od kilku lat i odnoszą sukcesy. W bieżącym roku szkolnym, 
po raz pierwszy, do konkursu przystąpili uczniowie klasy VIII. 
Przygotowane zadania wymagały od uczestników rozległej wiedzy 
matematycznej, twórczego myślenia i umiejętności rozwiązywania 
trudnych zadań problemowych. Konkurs przebiegał w trzech eta-
pach: szkolnym, rejonowym i wojewódzkim. Do pierwszego etapu, 
który odbył się 22 października 2018 roku, przystąpiło 12 uczniów 
naszej szkoły. Najlepsze wyniki (powyżej 80% punktów) osiągnęli 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
chłopcy z klasy VIII (Iwan Paweł, Nagórka Hubert, Puszakowski 
Sebastian) i zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Drugi etap 
konkursu odbył się 8 grudnia 2018 roku w Toruniu, podczas któ-
rego uczniowie rozwiązywali pięć zadań rozszerzonej odpowiedzi. 
Do etapu wojewódzkiego awansował Iwan Paweł uzyskując 90% 
punktów. Ostatni etap konkursu odbył się 23 lutego 2019 roku 
w Bydgoszczy i był na bardzo wysokim poziomie. Arkusz zawierał 
10 zadań krótkiej odpowiedzi i cztery zadania rozszerzonej odpo-
wiedzi. Uczeń naszej szkoły Iwan Paweł poradził sobie z zadaniami 
i został Finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki. Wszystkim uczestnikom gratulujemy uzyskanych 
wyników i życzymy kolejnych sukcesów.

Wanda Falkiewicz – nauczyciel matematyki
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Z okazji gminnych obchodów Dnia Kobiet, Osiecka Grupa Te-
atralno-Wokalna przygotowała spektakl, pt. „Gdzie ci mężczyź-
ni...?”. W programie znalazły się zabawne piosenki oraz skecze ka-
baretowe. Przedstawienie zostało serdecznie przyjęte przez widzów. 
Grupa zagrała w Zawałach, Łążynie, Osieku nad Wisłą, Obrowie, 
Zębowie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy Fundacji 
im. Brata Alberta w Toruniu.
Dziękuję całej grupie za zaangażowanie! Dziękujemy wójtowi An-
drzejowi Wieczyńskiemu i Przewodniczącemu Rady Gminy Ro-
manowi Skórskiemu za przybycie, życzenia, słodkie niespodzianki 
i podtrzymywanie tradycji obchodów Dnia Kobiet na terenie gmi-
ny, a ks. proboszczowi Rafałowi Bogusowi za pomoc w organizacji 
Dnia Kobiet w Osieku nad Wisłą. Naszemu sołtysowi Tomaszowi 
Wieczyńskiemu dziękujemy za organizację uroczystości w Osieku 
oraz finansowe wsparcie, które zostało przeznaczone na elementy 
kostiumów i scenografii. 

Ewelina Mytlewska, fot. Marek Rabiasz, Mariusz Kwiatkowski

Dzień Kobiet z Osiecką Grupą  
Teatralno-Wokalną

Zgodnie z założeniami kolejnej edycji „Erasmus +” pod hasłem 
„Dziel się przyjaźnią” SP im. Mikołaja Kopernika z Łążyna II zawi-
tała do Hadżdimowa w Bułgarii.
Czas spędzony w bułgarskiej szkole był bardzo pracowity i owocny. 
Uczniowie uczestniczyli w różnych rodzajach gier i zabaw towarzy-
skich oraz wzięli udział w warsztatach plastycznych. Podczas kilku-
dniowego pobytu mogli poznać i posmakować tradycyjne potrawy 
bułgarskie. Podziwiali również piękne widoki. Zwiedzali Monastyr 
Rilski, Bansko i Błagojewgrod. Monastyr Rilski usytuowany jest 
w kotlinie górskiego masywu Rita. Jest symbolem odrodzenia na-
rodowego w XVIII i XVIX wieku.
Jednak nasza podróż do Bułgarii nie skończyła się. Tak naprawdę 
pozostała w naszych głowach i sercach. Poznaliśmy fantastycznych 
ludzi – uczniów i nauczycieli z różnych stron Europy. Mieliśmy 
okazję poznać ich z bliska, porozmawiać z nimi, wspólnie bawić 
się, pracować, podróżować, spędzić ze sobą kilka dni. To były nieza-
pomniane chwile. Już wiosną spotkamy się z naszymi przyjaciółmi 
w Macedonii.

Hanna Kłosowska

Wizyta uczniów ze SP w Łążynie w Bułgarii

Kurier Obrowa
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11 lutego 2019 r. pięciolatki i sześciolatki z przedszkola z Dobrzeje-
wic spotkały się ze swoimi koleżankami i kolegami z Torunia. Dzie-
ci z Przedszkola "Mały Światek" przyjechały do nas z przestawie-
niem pt. "Let's go to the zoo". Po pięknym występie przenieśliśmy 
się na herbatkę do królowej Elżbiety - w końcu to dzień z językiem 
angielskim!
Po herbatce i ciasteczkach nadszedł czas na wspólną zabawę animo-
waną przez uczennice szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu 
Szkół w Dobrzejewicach.
A to jeszcze nie koniec wrażeń. Dzień zakończyliśmy zajęciami z ję-
zyka angielskiego, które zostały przygotowane przez nasze kreatyw-
ne uczennice i ich nauczycielkę angielskiego - it was FUN!
Wspólna nauka i zabawa zostały zorganizowane przez panie: Ka-
tarzynę Rytkę, Danutę Ott i Monikę Stawską oraz panią Jolantę 
Tomczak z Przedszkola "Mały Światek".

Monika Stawska, ZS Dobrzejewice

A VISIT FULL OF FUN!

W imieniu społeczności strażackiej OSP Dobrzejewice i OSP Szem-
bekowo, składam serdeczne podziękowania dla wszystkich uczest-
ników szkoleń komputerowych z „Systemów Geoinformatycznych 
w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych przestrzennych” z wyko-
rzystaniem dronów, dzięki którym dla powyższych jednostek firma 
szkoląca tj. Baza – Akademia Kompetencji Sp. z o.o. z Warszawy 
podarowała nieodpłatnie dwa drony o wartości 4.649,00 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 przysłu-
guje bonus w postaci darowizny drona mającego na celu podniesienie 
uniwersalnych umiejętności cyfrowych wskazanych w projekcie okre-
ślonym przez Baza – Akademia Kompetencji. Od grudnia 2018 r. 
do lutego 2019 r. udało się wyszkolić ponad 140 osób z terenu gminy 
Obrowo, co umożliwiło przekazanie 22 marca 2019 r. dwóch dronów, 
które jestem pewien posłużą strażakom podczas wykonywania ich ra-
towniczo-gaśniczych czynności – podkreśla Jarosław Politowski, ko-
ordynator firmy szkolącej.
Mamy nadzieję, że zainteresowanie szkoleniami będzie nadal duże 
i uda nam się pozyskać drony dla jednostek OSP: w Kawęczynie, 
Zawałach, czy Osieku nad Wisłą.
Serdecznie zapraszamy osoby, które:
• ukończyły 25 lat i mają maksymalnie średnie wykształcenie,
• ukończyły 50 lat niezależnie od wykształcenia,
• mają ukończone 25 lat i są osobami niepełnosprawnymi,
do wzięcia udziału w szkoleniu komputerowym z wykorzystaniem 
drona do pozyskiwania danych przestrzennych. 
Uwaga! W szkoleniach nie mogą brać udział osoby, które mają wpis 
do CEIDG.

Marzena Słupczewska

Podziękowanie dla mieszkańców  
gminy Obrowo i okolic
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Młodzież z Osieka nad Wisłą i okolic chętnie bierze udział w kon-
kursach recytatorskich. 22 marca 2019 r. w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Toruniu odbył się półfinał Konkursu „Wiersze, które lu-
bimy”. Wzięli w nim udział: Wojciech Szymański oraz Maksymilian 
Mytlewski. Reprezentowali ZS w Osieku nad Wisłą. Maksymilian 
Mytlewski przeszedł do finału, który odbędzie się 19 maja br.
W sobotę, 23 marca 2019 r. odbył się XIII Regionalny Konkurs 
Recytatorski Twórców Ziemi Dobrzyńskiej, pt. „Dobrze, ziemio”. 
Uczennica Szkoły Podstawowej w Obrowie Nina Jabłońska oraz 
uczeń ZS w Osieku nad Wisłą Maksymilian Mytlewski zdobyli Na-
grodę Dyrektora.
29 marca 2019 r. w Gronowie odbył się VIII Powiatowy Konkurs 
Recytatorski „Poetycka podróż z mistrzami humoru i satyry po 
krainie polskiej poezji minionego stulecia”. Reprezentanci Szko-
ły Podstawowej w Obrowie oraz Osieckiego Klubu Kultury godnie 
reprezentowali naszą gminę. W konkursie wzięli udział uczniowie p. 
Joanny Karczewskiej, p. Moniki Bibersztajn oraz podopieczne Ewe-
liny Mytlewskiej: Marta Pietruszyńska, Wiktoria Cichoracka, Jakub 
Gerc, Marcelina Mazur, Oliwia Kowalska, Martyna Foksińska oraz 
Zuzanna Mytlewska. W konkursie wzięło udział 36 recytatorów ze 
szkół z powiatu toruńskiego.
Martyna Foksińska za swoją interpretację wiersza J. Tuwima, pt. 
„Karta z dziejów ludzkości” zdobyła WYRÓŻNIENIE.
Zuzanna Mytlewska za interpretację wiersza K. I. Gałczyńskiego, pt. 
„Strasna zaba (wiersz dla sepleniących)” zdobyła GRAND PRIX.
Wszystkim recytatorom gratulujemy wytrwałości w przygotowa-
niach do konkursu i dziękujemy za godne reprezentowanie gminy 
Obrowo.
Podczas występu mieliśmy okazję podziwiać piękne występy grupy 
wokalnej z Brzozówki oraz uczennic szkoły w Gronowie, przygoto-
wanych przez p. Beatę Musiałę.

Ewelina Mytlewska

Poezja „gra” w duszach młodych ludzi

W dniu 9 marca 2019 r. w Osieku nad Wisłą odbył się turniej 
karate. Organizatorem był Polski Związek Karate, Komisja Karate 
Tradycyjne i Fudokan wraz z Akademią Karate Tradycyjnego Budo 
z Obrowa.
W zawodach brało udział 9 klubów PZK z terenu całej Polski. 
Około 160 zawodników i zawodniczek. Z województwa Ku-
jawsko Pomorskiego startowały dwa kluby. Z Torunia Akade-
micki Klub Karate Tradycyjnego i z Obrowa Akademia Karate 
Budo. Wyniki przedstawiamy na stronach klubów i na stronie  
www.obrowo.pl.

Jarosław Mejer Prezes Akademii Karate Tradycyjnego "BUDO"

III Ogólnopolski Puchar Gminy Obrowo - AWAR CUP 2019

Kurier Obrowa
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W dniu 20 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie myśliwych Koła 
Łowieckiego „Zlot” kolegów Piotra Kowalskiego i Andrzeja Kło-
sowskiego z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad 
Wisłą. Od kilku już lat tradycyjnie w przedświątecznej atmosferze 
spotykamy się na zaproszenie Pani Wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Osieku nad Wisłą Aleksandry Nasierowskiej w celu omówienia 
jesiennej zbiórki żołędzi oraz prac plastycznych przygotowanych 
przez dzieci na konkurs tematyczny.
W tym roku dzieci zgromadziły ponad 100 kilogramów żołędzi, 
zebranych głównie w  parkach, zagrodach przydomowych, gdzie 
zwierzęta leśne nie mają dostępu. Pozyskane w ten sposób owoce 
lasu zostały następnie wyłożone w osieckich lasach w miesiącach 
zimowych, szczególnie trudnych dla jeleni i saren. Ponadto zebrane 
jesienią materiały posłużyły dzieciom do wykonania prac plastycz-
nych na konkurs pod hasłem „Portret leśnego zwierzęcia w scenerii 
zimowej”. Każda z ośmiu grup przedszkolnych: „Biedronki”, „Gu-
misie”, „Gwiazdeczki”, „Motylki”, „Mróweczki”, „Pszczółki”, „Sło-
neczka” i „Żabki”, miała za zadanie przygotowanie prac poświęco-
nych jednemu gatunkowi zwierząt bytującej w okolicznych lasach 
(jeleń, sarna, dzik, wilk, lis, zając, bażant i kaczka). Z powierzonego 
zadania dzieci wywiązały się nad wyraz sumiennie i w zgodnej oce-
nie gremium konkursowego wszystkie prace zasłużyły na nagrodę. 
Prace były ciekawe, wizjonerskie, momentami zabawne po prostu 
młode pokolenie przemówiło.
Wychodząc, więc naprzeciw oczekiwaniom dzieci i wychowawców 
Koło Łowieckie „Zlot” ufundowało dla przedszkola profesjonalny, 
wielofunkcyjny zestaw muzyczny, który może posłużyć do wystę-
pów dzieci takich jak teatrzyki czy karaoke.
W trakcie spotkania myśliwi omówili każdy z gatunków zwierząt 
pojawiających się w tematyce prac, ze szczególnym uwzględnie-
niem warunków życia i roli, jaką pełnią w ekosystemie. Powyższe 
działania wpisują się w realizowany od lat przez naszych myśliwych 
program edukacji łowiecko-przyrodniczej wśród dzieci i młodzie-
ży, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie merytorycznej 
wiedzy na temat szeroko pojętej biologii zwierząt dziko żyjących 
w Polsce.
Piotr Kowalski, Członek Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu

Edukacja przyrodnicza we współpracy z Kołem 
Łowieckiem ZLOT z Torunia

Za nami szósty już cykl Ferii z Feniksem organizowanych przez 
UKS Feniks Obrowo.W tym roku aktywnie spędziliśmy trzy dni. 
Pierwszego dnia dzieci i młodzież odwiedziły Aqupark Olender. 
Zabawy w wodzie to jedna z najlepszych atrakcji dla młodych spor-
towców. Po wizycie w auaparku udaliśmy się na pyszną pizzę do 
Montenegro, bo jak wiadomo woda wzmaga apetyt.
Drugi dzień ferii to dzień przepełniony treningami piłkarskimi 
i grą w piłkę nożną. W przerwach pomiędzy treningami była oka-
zja pograć w planszówki i wziąć udział w konkursie plastycznym 
pod nazwą "Mój Trener". Wykonane prace plastyczne okazały się 
bardzo interesujące. Ostatni dzień spędziliśmy na świetnej zabawie 
w Kinder Parku. Wspinaczki, trampoliny, tunele i zjeżdżalnie to 
raj dla wszystkich dzieci i tych młodszych i tych trochę starszych. 
Oczywiście w tym dniu nie mogło zabraknąć także wizyty w Mc-
Donald's. To były fantastyczne trzy dni, w ciągu których nie zabra-
kło zabawy, ale także doskonalenia umiejętności piłkarskich i co 
najważniejsze okazja do integracji dzieci, młodzieży i trenerów. Do 
zobaczenia w przyszłym roku!
Bardzo dziękujemy Pani Sekretarz Mirosławie Kłosińskiej, Panu 
Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz Panu Sławkowi Lewan-
dowskiemu, za pomoc w organizacji Ferii z Feniksem.

Agnieszka Ott

FERIE Z FENIKSEM 2019
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Od 21 lutego do 24 marca br. w 21 sołectwach gminy odbyły się zebrania, na których w większości 
wybierano nowych przedstawicieli społeczności lokalnej. Poniżej prezentujemy wybór mieszkańców 
w poszczególnych sołectwach.

W gminie Obrowo wybrano sołtysów i rady 
sołeckie na lata 2019 – 2024

Sołtys Sołectwo Skład Rady Sołeckiej Skład Komisji Rewizyjnej

1. Raciniewski Wiesław sołectwo: Bartoszewo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: 
przebywanie na łonie natury, 
spacery i jazda na rowerze
kadencja nr: IV

Skład Rady Sołeckiej:
1. Winiarski Tomasz - 
Przewodniczący
2. Gawarkiewicz Robert
3. Kozakiewicz Anna

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Gawarkiewicz Stanisław
2. Gawarkiewicz Jan
3. Celmer Stanisław

2. Morawska Maria sołectwo: Brzozówka
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: pedagogiczne 
SWP
zainteresowanie, hobby: 
astronomia, muzyka, podróże 
i sport
kadencja nr: I 

Skład Rady Sołeckiej:
1. Popławska Beata - 
Przewodnicząca
2. Dobrowolska Dorota
3. Piekański Bernard
4. Zając Jan
5. Socha Krystian

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Tybuszewski Janusz
2. Balina Teresa
3. Chaciński Roman

3. Sadowska Jolanta sołectwo: Dobrzejewice
stan cywilny: wdowa
wykształcenie: wyższe
zainteresowanie, hobby: 
kino, dobra książka, muzyka
kadencja nr: IV

Skład Rady Sołeckiej:
1. Sławkowska Barbara- 
Przewodnicząca
2. Drzewiecki Tomasz
3. Ramlau Michał

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Lewin Wiesława
2. Kowalska Małgorzata
3. Lisicki Radosław

4. Sokołowski Włodzimierz sołectwo: Dzikowo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: wyższe 
plastyczno-pedagogiczne
zainteresowanie, hobby: 
plastyka, sztuka, muzyka, 
ogród, otwarty na współpracę 
i integrację społeczności lokalnej 
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Biel Katarzyna - 
Przewodnicząca
2. Fidos Beata
3. Depczyński Leszek
4. Makowski Marian
5. Szkutnik Brygida

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Pilewski Marcel
2. Wojciechowska Agnieszka
3. Wojciechowska Marta

5. Jeżewski Jan sołectwo: Głogowo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: techniczne
zainteresowanie, hobby: 
sport, obcowanie z przyrodą, 
pomocny i otwarty na pracę 
na rzecz społeczności lokalnej
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Szarszewski Jacek - 
Przewodniczący
2. Smolińska Marzena
3. Zakrzewska Gabriela
4. Kusiorska Monika
5. Kuliga Ilona

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Brzustewicz Melania
2. Szczęśniewicz Bernadetta
3. Błońska Hanna

Kurier Obrowa
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6. Kowalska Zofia sołectwo: Kawęczyn
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: 
praca w ogrodzie, dobry film, 
ciekawa książka 
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Lewandowski Janusz - 
Przewodniczący
2. Politowska Marlena
3. Krzywdzińska Maria
4. Bogdalski Kazimierz
5. Zielińska Karolina

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Lewandowski Sławomir
2. Stefaniak Dariusz
3. Politowski Janusz

7. Duszkiewicz Sławomir sołectwo: Kazimierzewo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: średnie
zainteresowanie, hobby: 
dobry film
kadencja nr: II

Skład Rady Sołeckiej:
1. Rygielska Maria - 
Przewodnicząca
2. Bogusz Ewa
3. Gawarkiewicz Jarosław

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Syrocka Anna
2. Rygielski Piotr
3. Kowalski Wojciech

8. Kłosińska Barbara sołectwo: Łążyn II
stan cywilny: mężatka 
wykształcenie: średnie
zainteresowanie, hobby: 
ogród, dobra książka, ciekawy 
film, piłka ręczna
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Milewicz Beata - 
Przewodnicząca
2. Karpińska Magdalena
3. Zielińska Agnieszka
4. Migdalski Krzysztof
5. Czarnecki Sylwester

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Bartkowska Anna
2. Fałkowski Karol
3. Sztramkowska Karolina

9. Lemański Roman sołectwo: Łążynek
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: zawodowe 
zainteresowanie, hobby: 
sport zwłaszcza żużel
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Lesiński Sławomir - 
Przewodniczący
2. Jurkiewicz Michał
3. Jurkiewicz Zuzanna
4. Kosobudzki Stanisław
5. Burak Małgorzata

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Lewandowski Przemysław
2. Konczalski Janusz
3. Marcinkowska Barbara

10. Walczyk Lucyna sołectwo: Obory
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: średnie 
techniczne
zainteresowanie, hobby: 
praca w ogrodzie, czytanie 
książek, spacery, robótki ręczne
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Maresz Teresa - 
Przewodnicząca
2. Tomaszewska Bożena
3. Bujalski Andrzej
4. Domagalska Anna
5. Guziałowski Mirosław

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Stogowski Łukasz
2. Kruszewska Monika
3. Boniecki-Agyei Krzysztof

11. Wojtylewski Piotr sołectwo: Obrowo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: średnie 
techniczne
zainteresowanie, hobby: piłka 
siatkowa
kadencja nr: II

Skład Rady Sołeckiej:
1. Wierzbicki Andrzej - 
Przewodniczący
2. Kowalski Marian
3. Florkiewicz Dorota
4. Pietras Jolanta
5. Górski Piotr

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Kasprzak Teresa
2. Mazurkiewicz Gabriel
3. Dobrosielski Mirosław

12. Wieczyński Tomasz sołectwo: Osiek nad Wisłą
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: średnie
zainteresowanie, hobby: 
hodowla gołębi pocztowych, 
strażak OSP w Osieku nad 
Wisłą
kadencja nr: II

Skład Rady Sołeckiej:
1. Balewski Krzysztof - 
Przewodniczący
2. Cymer Joanna
3. Murawski Andrzej
4. Byblewska Bożena
5. Linda-Kozak Beata

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Kwiatkowski Paweł
2. Kwiatkowska Renata
3. Gurtowska Bernadeta
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13. Kolowca Magdalena sołectwo: Silno
stan cywilny: panna
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: lubi 
kino, muzykę, taniec oraz 
spacery 
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Grobelniak Małgorzata - 
Przewodnicząca
2. Moczkowska Regina
3. Bolińska Maria
4. Karpiński Ewa
5. Wodzicka Krystyna

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Kaczorowska Marzanna
2. Fijałkowska Aleksandra
3. Wawrzyniuk Małgorzata

14. Rafacz Małgorzata sołectwo: Sąsieczno
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: zawodowe 
zainteresowanie, hobby: 
praca w ogrodzie, rękodzieło
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Jarkiewicz-Tretyn Joanna - 
Przewodnicząca
2. Bejgier Barbara
3. Kowalewski Piotr
4. Paluszkiewicz Jakub
5. Późniak Maciej

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Rygielska Angelika
2. Grodzińska Monika
3. Podlaszewska Jolanta

15. Słomczewska Karolina sołectwo: Skrzypkowo
stan cywilny: mężatka 
wykształcenie: średnie, 
technik hotelarstwa
zainteresowanie, hobby: 
podróże, sport, dobra książka
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Maćkiewicz Joanna - 
Przewodnicząca
2. Parkitna Karolina
3. Boniecki Dawid
4. Krasucki Grzegorz
5. Kończalski Marek

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Stanisławski Radosław
2. Podlaszewska Magdalena
3. Iwaniuk Mirosław

16. Krajewska Jolanta sołectwo: Smogorzewiec
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: średnie 
techniczne
zainteresowanie, hobby: 
dobra książka, muzyka, 
aktywny tryb życia
kadencja nr: II

Skład Rady Sołeckiej:
1. Krajewski Waldemar - 
Przewodniczący
2. Dulkiewicz Grażyna
3. Jaskuła Agnieszka

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Młynarczyk Jan
2. Musiałowski Kazimierz
3. Jaskuła Rafał

17. Niemczewska 
Marzenna

sołectwo: Stajenczynki 
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: absolwentka  
MSZ w Poznaniu
zainteresowanie, hobby: 
wycieczki rowerowe 
i krajoznawcze, dobra książka
kadencja nr: II

Skład Rady Sołeckiej:
1. Cichocki Jacek - 
Przewodniczący
2. Guz Roman
3. Maćkiewicz Radosław
4. Ciechacki Bogusław
5. Strzelecki Krzysztof

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Arkuszewska Wanda 
Barbara
2. Pakulski Marek
3. Bury Andrzej

18. Witkowski Wojciech sołectwo: Szembekowo
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: 
turystyka
kadencja nr: VIII

Skład Rady Sołeckiej:
1. Narkiewicz Agnieszka - 
Przewodnicząca
2. Jurkiewicz Zofia
3. Konczalski Tomasz
4. Mytlewska Barbara
5. Tecmer Sławomir

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Myszkowska Agnieszka
2. Przybyło Mateusz
3. Piekalski Jan

Kurier Obrowa
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29 stycznia 2019 r. radni Rady Gminy Obrowo uchwalili budżet 
na 2019 r. Jak podkreśla wójt Andrzej Wieczyński, jest to budżet 
dynamiczny, ponieważ gmina Obrowo rozwija się bardzo szybko, 
co widać gołym okiem. 
Wydatki budżetu gminy Obrowo po wprowadzonych w marcu 
zmianach zaplanowano na poziomie 80,7 mln zł i zostaną one wy-
datkowane m.in. na:

1. infrastrukturę wodociągowo-sanitarną – 770 tys. zł, w tym na: 
• rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Silnie,
• rozbudowę magistrali wodociągowej w Brzozówce, Głogowo;
2. inwestycje drogowe – 4,1 mln zł, w tym na:
• wykonanie nawierzchni asfaltowych i częściowej podbudowy 

dróg gminnych,
• przebudowę dróg gminnych w miejscowości: Głogowo, Szem-

bekowo, Kawęczyn – Obrowo, Obory-Kopanino;
• budowę drogi rowerowej Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny 

Zdrój – Czernikowo – Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa;
3. rewaloryzację parku dworskiego przy budynku Urzędu Gminy 

w Obrowie – ponad 700 tys. zł przy udziale środków unijnych;
4. oświatę i wychowanie – 28,6 mln zł, w tym na dokumentację 

dotyczącą rozbudowy budynku ZS w Brzozówce oraz rozbu-
dowy SP w Obrowie wraz z termomodernizacją budynku;

5.  kulturę fizyczną i sport – 1,8 mln zł, tj. m. in. na budowę: bo-
isk wielofunkcyjnych wraz z oświetleniem w miejscowościach: 
Silno i Łążyn II, zaplecza sportowego przy stadionie w Głogo-
wie, a także na dotacje dla klubów sportowych i stowarzyszeń 
wyłonionych w otwartym konkursie;

Rada Gminy Obrowo przyjęła budżet na 2019 rok
6. pomoc społeczną – 20,6 mln zł, w tym m.in. świadczenia ro-

dzinne oraz świadczenie wychowawcze 500+.

W budżecie gminy Obrowo na 2019 r. zabezpieczono także środki 
związane z zapewnieniem mieszkańcom komunikacji publicznej 
(MZK), jak również środki finansowe na dotacje na oczyszczalnie 
przydomowe, kolektory słoneczne oraz pompy ciepła. 
Dochody budżetu gminy w 2019 r. planowane są w wysokości 78,1 
mln zł i stanowić będą m. in. dochody z dotacji unijnych na zada-
nia bieżące i inwestycyjne, podatki, subwencje przyznane gminie 
przez Ministerstwo Finansów, a także dotacje na realizację zadań 
związanych m.in. z pomocą społeczną.

 Joanna Faleńska – Skarbnik Gminy

Joanna Myszkowska

19. Tarkowska Alicja sołectwo: Zawały
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: wyższe
zainteresowanie, hobby: 
podróże, fotografia
kadencja nr: III

Skład Rady Sołeckiej:
1. Domagalska Patrycja - 
Przewodnicząca
2. Kawczyńska Maria
3. Gajewski Emil
4. Lewandowska Julia
5. Nass Lidia

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Tomaszewska Ewelina
2. Paurowski Roman
3. Wierzbowski Wojciech

20. Łańcucka Anna sołectwo: Zębowo
stan cywilny: mężatka
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: 
podróże, dobra książka
kadencja nr: I

Skład Rady Sołeckiej:
1. Sobieraj Małgorzata - 
Przewodnicząca
2. Falkiewicz Janusz
3. Kaźmierkiewicz Elżbieta

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Strzelecki Stanisław
2. Strzelecka Anna
3. Przewięźlikowska 
Małgorzata

21. Lewandowski 
Stanisław

sołectwo: Zębówiec
stan cywilny: żonaty
wykształcenie: zawodowe
zainteresowanie, hobby: 
praca na działce
kadencja nr: III

Skład Rady Sołeckiej:
1. Madej Paweł - 
Przewodniczący
2. Wiśniewska Mariola
3. Urbańska Wioletta

Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Madej Sławomir
2. Ott Agnieszka
3. Celmer Aleksandra
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Zgodnie z obietnicą, poniżej publikujemy wiersz Pani Ewy 
Wolf, która w konkursie z okazji 10-lecia kwartalnika „Kurier 
Obrowa” zdobyła III zaszczytne miejsce za wiersz pt.

„Gmina Obrowo”
„Przywędrowałam tu z zachodu kraju,
lecz dopiero teraz żyję jak w raju.
Mieszkam tu niedługo, zaledwie 15 lat,
jednak w moim średnim wieku to jest czasu szmat. 
Nie piszę po to, żeby Was chołubić,
 ale naszej gminy nie da się nie lubić.
I chociaż różne poglądy ludzie na to mają,
to są głównie tacy co tu zawsze mieszkają.
Nie mają porównania na tak proste rzeczy,
ja jednak wiem swoje i nikt mi nie zaprzeczy.
W starej gminie załatwić coś było wyzwaniem,
a tu - poradzą sobie z każdym zadaniem.
Same gbury, nie uprzejmi urzędnicy tam byli,
chyba za karę tam pracowali i byli nie mili.
Tu każdy pracownik miły i uśmiechnięty,
a nie jakiś gbur nadęty.
Mamy 10-lecie Kuriera Obrowskiego,
Pani Marzenka napisze coś zawsze dla każdego,
opisze ważne tematy miesiąca i dnia,
dlatego Kurier Obrowa każdy dobrze zna.
Żeby Was nie nudzić tym moim pisaniem,
życzę Wam wytrwałości przed ludzi gadaniem.
Życzę dalszych sukcesów pracownikom gminy,
życzenia składa mieszkaniec życzliwy”.

Pani Ewa zrobiła też redakcji Kuriera Obrowo prezent świąteczny 
i napisała kolejny wiersz pt. 

„Wielkanoc”
„Już chluba brzozowa w wazonie liście puściła,
Już rosa trawkę na łące zrosiła,
Już ciasta pachnące i chlebek upieczony
I każdy człowiek bardziej zadowolony.
Kiedy już koszyczek ze święconką przyniesiemy
I do śniadania Wielkanocnego zasiądziemy,
Dzieląc się pokarmem - pomyślcie tak szczerze,
Czy robię to w co naprawdę wierze?
To jajko święcone to nowe jest życie!
Z tymi co skłóceni pogodzić się zdążycie?!
Wielkiej Nocy wam życzę w zdrowiu i radości,
Smacznego święconego jajka, może nowych znajomości.
Wesołego Alleluja, wesołego przecie,
Bo od nas zależy dobroć, radość na świecie.
Jak stary zwyczaj karze odłóżmy smartfony, telefony 
I bierzcie kochani kubeł zimnej wody.
Lany poniedziałek niech będzie udany
I każdy człowiek niech będzie oblany.
To nasza tradycja przodkowie tak nauczyli,
Ale jest era komputera wszyscy zawalili,
Więc moi kochani żeby nie zanudzić -
Miejcie swoją tradycję, przestańcie marudzić.
Zgodnie z tradycją życzę smacznego jajeczka,
Zdrowia i Śmigusie Dyngusie zlanego każdego człowieka”.

Serdecznie dziękujemy Pani Ewie za piękne wiersze i namawiamy 
do dalszego tworzenia.

Marzena Słupczewska

W wyniku rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” wójt Andrzej Wie-
czyński zarządzeniem nr 8/2019 z dnia 01.03.2019 r., powierzył w 2019 r. realizację zadań publicznych dotyczących rozwoju sportu 
i upowszechniania kultury fizycznej następującym klubom i stowarzyszeniom sportowym:

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w gminie Obrowo w 2019 roku

Marzena Słupczewska

Nr 
oferty Podmiot Nazwa zadania Kwota przyznanej 

dotacji w zł

1 Klub Sportowy „ORZEŁ” Głogowo „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej przez klub sportowy „ORZEŁ” Głogowo” 48.000,00

2 Akademia Karate Tradycyjnego  
„BUDO” Kawęczyn „Organizacja, szkolenie i udział dzieci i młodzieży w imprezach sportowych w 2019 roku” 4.200,00

3
Uczniowski Klub Sportowy  
„KOMETA” Obrowo

„Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie UKS Kometa Obrowo oraz udział 
we współzawodnictwie sportowym” 32.700,00

4 Toruński Klub KARATE  
– DO „RONIN”

„1. Zakup sprzętu sportowego; 2. Organizacja VIII Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej 
o puchar Wójta Gminy Obrowo” 5.500,00

5 UKS A&W TEAM Obrowo „Upowszechnianie kultury fizycznej i rozwój sportu” 35.300,00

7 Uczniowski Klub Sportowy  
„FENIKS OBROWO”

„Akademia Młodego Piłkarza – szkolenie sportowe z elementami piłki nożnej wraz ze 
zgrupowaniem piłkarskim” 7.500,00

8 Stowarzyszenie „Nasze Silno” „Gminna Liga Tenisa Stołowego oraz cykl rajdów Nordic Walking dla mieszkańców gminy 
Obrowo” 2.300,00

9 Klub Sportowy „Tygrysy” Głogowo „Integracja społeczno-sportowa jako sposób na spędzanie czasu wolnego i uprawianie 
sportu” 1.000,00

10
Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Edukacja i Przyszłość”  
w Brąchnówku

„Razem do Wolności Dobrzejewice 2019. Przełajowe biegi dla wszystkich - edycja VII” 1.000,00

11
Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu 
„Nasza Szkoła”

„W duecie zawsze raźniej” 2.500,00

Łączna kwota dofinansowania 140.000,00


