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„OBROWO”
Kraina mojej młodości.
Tu siem wychował, zaznał miłości.
Wraz z historią kujawskiej gminy, 
W krajobrazie nastąpiły duże odmiany,
Tak, tak – Ja rówieśnik powojennej elektryczności.
Oj dużo się, działo w lokalnej społeczności.
Historia gminy tworzona w bólu, układach – z Gromadzkich Rad.
Na pierwszą siedzibę Kawęczyn wyznaczył delegatów wsi skład.
Potem na Obrowo przyszedł czas na prosperitę. 
W pałacyku, z duchem Chopina – ma siedzibę.
Kto pamięta?  Niedzielne seanse filmowe, było przytulnie, miło
W remizie strażackiej co tydzień światowe kino.
Wówczas kronika filmowa, okno na świat, dużo radości.
Teraz telewizor, komórka, Internet w każdej zagrodzie gości.
Na wsiach bywały częste spontaniczne majówki,
Chodzili starzy czy młodzi na potańcówki.
W gminie z biegiem lat duże zmiany,
Przybywa mieszkańców, domów, powstają nowe plany.
Kto by pomyślał przed wielu laty,
Że do gminy zawitają topowi Artyści, Ministry, Premiery,
Oj wiele na tych ziemiach się słyszało, działo.
Nie ukrywajmy – biedę, też się widziało.
Latami zmieniali się naczelnicy, nastąpili wójtowie.
Ale za rządów aktualnego wszystko jest zarządzane z głową.
Z nostalgią wspominam ówczesne odpusty, 
Z karuzelą na dobrzejewickim skwerze.
Gromady kóz pasących się przy drogach,
Czy jazdę w konika polną drogą z Osieka, przez Silno do Miasta.
Na tym koło się zamyka – nie trójkąty.
Na starość wracam zamieszkać w młodzieńcze kąty.
Żyjący kiedyś w „D” „MANIEK” czy „Kennedy”
Wstając dziś z grobu – krzyknęli by o rety – „Ameryka”.

Janusz Tybuszewski

Laureat I miejsca w konkursie na wiersz z okazji 10-lecia gazety 
Kurier Obrowa wraz z redaktor naczelną i wójtem gminy Obrowo.

W tym roku nasza gazeta 
obchodzi okrągłą rocznicę... 

więcej na str. 2
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Obchody 10-lecia kwartalnika „Kurier Obrowa”
W dniu 26 września 2018 r. w budynku Urzędu Gminy w 
Obrowie odbyło się uroczyste spotkanie związane z rozstrzy-
gnięciem konkursu, ogłoszonego w czerwcowym wydaniu gaze-
ty na wierszowane rymowanki o tematyce dotyczącej gminy, z 
okazji 10-lecia kwartalnika „Kurier Obrowa”. 
Początkowo zainteresowanie konkursem było słabe. Pomyślałam 
wówczas - wakacyjny czas sprzyja wypoczynkowi, nie sprzyja pisa-
niu wierszy. Trzeba poczekać do września. Jak możecie się Państwo 
domyśleć, na mieszkańców gminy Obrowo zawsze można liczyć. 
Końcówka sierpnia i początek września przyniosły nadzieję i spra-

wiły uśmiech na mojej twarzy, albowiem z dnia na dzień wierszy 
przybywało, a ich różnorodny charakter ujmował nie tylko moje 
serce, ale wszystkich członków Jury tj. wójta Andrzeja Wieczyń-
skiego i pisarza z Silna – Heinricha Kasprowicza, do głębi. Po 
przeanalizowaniu siedmiu wierszy, które wpłynęły w terminie do 
5 września, Jury w powyższym składzie, postanowiło przyznać trzy 
wyróżnienia, dwa - III miejsca, II i I miejsce. 
Wyróżnienia otrzymały Panie:
- Barbara Mońko – Juraszek za wiersz pt. „Do Kuriera!”
- Irena Szymecka za wiersz pt. „Moje miejsce”
- Hanna Stroińska za wiersz pt. „Ziemio Ojczysta”. Panie zostały 
nagrodzone m. in. gadżetami promocyjnymi firmy Zott.
III miejsca zajęły Panie:
- Ewa Wolf za wiersz pt. „Gmina Obrowo”
- Joanna Karczewska za wiersz pt. „Moje Obrowo”. Panie zostały 
nagrodzone m.in. bonami podarunkowymi do drogerii o wartości 
50 zł każdy, kubkami firmowymi.
II miejsce zajęła Pani Alina Żebrowska za wiersz pt. „W Obro-
wie”. Pani Alina otrzymała m.in. zestaw długopis i ołówek w etui 
Parkera o wartości 92,25 zł, bon podarunkowy do drogerii o war-
tości 50 zł, książkę „Podróże marzeń-świat” o wartości 99,95 zł. 

I miejsce zajął Pan Janusz Tybuszewski za wiersz pt. „Obrowo”. 
Autor zauroczył Jury rymowanym opisem ciekawych wątków hi-
storii gminy Obrowo. Tego wiersza nie da się czytać jednym tchem, 
trzeba chwilę pomyśleć, odwołać się do przeszłości i czytać dalej. 
Laureat I miejsca otrzymał m.in. nagrodę pieniężną w wysokości 
200 zł i zestaw piór w etui Parkera o wartości 184,50 zł.
Ponadto wszyscy autorzy wierszy biorący udział w konkursie otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy, książkę o gminie Obrowo oraz gadżety 
gminne.
Chciałabym podkreślić, że Jury nagrodziło nie tylko pisarski ta-
lent autorów, ale też trafne przemyślenia dotyczące historii gminy 
Obrowo, uchwycenia ulotnych chwil, opis pięknej przyrody naszej 
gminy i za odwagę przesłania tekstów do redakcji. Jak podkreślali 
nasi pisarze podczas spotkania, warto się odważyć, przelać na papier 
swoje myśli, które zostaną dla pokoleń. Takie podejście cieszy i my-
ślę, że na 20-lecie kwartalnika, to spokojnie będziemy mogli wydać 
tomik wierszy o różnorodnej tematyce. 

Kurier Obrowa

2



Sklep zakładowy 
– już otwarty

87-123 Głogowo
ul. Warszawska 16

Czynny od: 
Pn-Pt 7.30 – 17.00
Sobota 7.30 – 15.00

Zapraszamy 

nasze marki

REKLAMA

Na pierwszej stronie został zamieszczony wiersz Pana Janusza Ty-
buszewskiego, a teksty pozostałych laureatów będą się ukazywały 
na łamach kolejnych wydań kwartalnika „Kurier Obrowa”.
Składam raz jeszcze gratulacje wszystkim laureatom i życzę dal-
szych twórczych sukcesów. 
Serdeczne podziękowania składam na ręce sponsorów nagród, a 
mianowicie: Firmie Zott z Głogowa, Tomaszowi Wierzbickiemu 
Firma Vestum z Obrowa, Robertowi Jahnka – Usługi stolarskie 
Kawęczyn, Mikołajowi Kwiatkowskiemu Prezesowi Spółki Mak z 
Torunia, Jackowi Maciejewskiemu Przedstawicielowi Handlowe-
mu KumaMed Books.
Dziękuję także Państwu Barbarze i Krzysztofowi Rumińskim wła-
ścicielom Piekarnio-Cukierni z Głogowa za ufundowanie pysznego 
torcika na spotkanie z okazji 10-lecia „Kuriera Obrowa”.
Chciałabym także złożyć serdeczne podziękowania koleżankom: 
Joannie, Ewie, Kamili, Justynie, Marcie, Anecie z referatu organi-
zacyjno-oświatowego UG Obrowa za pomoc przy organizacji kon-
kursu i 10-lecia gazety. 
Przy okazji 10-lecia redagowania gazety chciałabym również po-
dziękować wszystkim osobom, które przysyłali i przysyłają mate-
riały do gazety, dzielą się informacjami i zdjęciami, a także Panu 
Jarosławowi Pawlickiemu właścicielowi Firmy „PNEUMA” z Za-
wał za dotychczasową współpracę przy składzie i wydruku gazety. 
Mam nadzieję, że nadal mogę liczyć na Państwa życzliwość i wspól-
ne tworzenie gminnej gazety, którą czyta coraz więcej mieszkańców 
gminy Obrowo i nie tylko.

Marzena Słupczewska, Redaktor Naczelna „Kuriera Obrowa”
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27 lipca 2018 r. Pani Urszula Słupczewska, po 40 latach 
pracy w Urzędzie Gminy Obrowo przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Ulka Słupczewska pełniła obowiązki na na-
stępujących stanowiskach: od inspektora ds. rolnictwa, 
inspektora ds. zaopatrzenia emerytalnego rolników i 
działalności gospodarczej, zdrowia i oświaty, po inspek-
tora ds. oświaty, ochrony zdrowia, bezrobocia, kultury i 
sportu, zastępcy kierownika USC, kierownika Referatu 
Rozwoju Gospodarczego. Jednak żywiołem naszej Ur-
szuli była oświata, z którą przez niemalże ćwierć wieku, 
nierozłącznie, było związane Jej stanowisko pracy. Tra-
dycyjnie, osoby które wkraczają na nową drogę życia 
emeryta, pragną się pożegnać z koleżankami i kolegami 
z pracy. Tak też było w przypadku koleżanki Ulki, która 
zrobiła wszystkim urzędnikom miłą i niepowtarzalną 
niespodziankę, zapraszając nas na wspólną biesiadę. 
Nie zabrakło życzeń i prezentów dla emerytki, a także 
tańców oraz pamiątkowych zdjęć i wspomnień, których 
nie było końca.
Życzymy naszej „młodej” emerytce dużo zdrowia, so-
witej emerytury i samych radosnych chwil na nowej 
drodze życia.

Koleżanki i koledzy z UG Obrowo

Święto Pani Ulki

W Polce prowadzona jest kampania informacyjna „Bezpieczny 
Przejazd”. Przez teren naszej gminy przebiega szlak kolejowy, na 
którym umiejscowione są przejazdy kolejowe. 
Każdy punkt, na którym znajduje się znak „Krzyż Świętego An-
drzeja” jest dodatkowo oznakowany na wewnętrznej stronie (od 
strony torów) indywidualnym numerem skrzyżowania. Jeśli prze-
jazd jest zamykany przez rogatki nr ten widnieje również na we-
wnętrznej stronie szlabanów. 
W sytuacji, w której np. zepsuje się samochód na przejeździe kole-
jowym należy odszukać nr skrzyżowania i zadzwonić na 112, aby 

Bezpieczny przejazd kolejowy

jak najszybciej zatrzymać ruch na torach. Droga hamowania składu 
towarowego może sięgać nawet kilkuset metrów. 
Dyspozytor z numeru alarmowego przekaże informację o takim 
zdarzeniu do odpowiednich służb, co może z pewnością uratować 
komuś życie lub mienie.

Sławomir Lewandowski

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października myśli i życzenia kierujemy 
w stronę szkół i nauczycieli. 
W tym świątecznym Dniu proszę wszystkich nauczycieli z obrow-
skich szkół i przedszkoli oraz wspierających ich pracowni-
ków administracji i obsługi o przyjęcie słów uznania za 
wytrwałość i wyrozumiałość w wychowanie i edukację 
młodego pokolenia.
Niech efektom wychowawczym, a także efektywnej 
współpracy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunku 
uczniów towarzyszy Państwa spełnienie zawo-
dowe, jak również przyjemność z codziennej 
pracy z dziećmi i młodzieżą.
Z wyrazami szacunku
Wójt Andrzej Wieczyński

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy,  
Pracownicy Administracji i Obsługi Szkół Gminy Obrowo

Kurier Obrowa
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30 samorządów w województwie kujawsko-pomorskim, w tym 
gmina Obrowo, przystąpiła do elitarnego grona odpowiedzialnych 
samorządów, stawiających sobie za cel rozwój edukacji dzieci i mło-
dzieży. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wypracowaniu we współ-
pracy z doradcą Lokalnego Planu Podnoszenia Jakości Oświaty. 
Plan dotyczyć będzie kompetencji kluczowych uczniów. Przedsta-
wiciele gmin i powiatów uczestniczyli w intensywnym 5 m-cznym 
kursie przygotowującym struktury oświatowe w samorządach do 
wdrażania działań rozwojowych w obszarze oświaty.
Wszystkie działania realizowane były w ramach projektu „Rozwi-
janie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i  doradztwo 
dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” koordynowanym 
przez bydgoskie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. 
W projekcie tym znajduje się:
- 30 Jednostek Samorządu Terytorialnego zaangażowanych 
w opracowanie Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświa-
ty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych 
uczniów;
- 92 placówki oświatowe zgłoszone do wdrożenia procesu wspar-
cia kompetencji kluczowych uczniów;
- 85 uczestników szkoleń - przedstawicieli gmin i powiatów za-
angażowanych w działalność oświatową uczestniczących w cyklu 
szkoleniowym od maja do września 2018 r.; 
- 30 Lokalnych Planów Podnoszenia Jakości Oświaty oraz wspo-
magania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.
Każdy samorząd poza wsparciem szkoleniowym i doradczym miał 

Gmina Obrowo znalazła się wśród 30 samorządów 
województwa kujawsko-pomorskiego, które kreują 
elitarne grono pionierów rozwoju oświaty w samorządach

możliwość włączenia się w prace sieci współpracy, w ramach któ-
rych były rozwijane wątki tematyczne związane z rozwijaniem 
kompetencji kluczowych, przywództwem w oświacie, systemem 
oceny – zmiany do września 2018 r., nadzorem pedagogicznym, 
procesem wspomagania i stosownie do zapotrzebowania zgłasza-
nego przez uczestników. Planowanych było 18 spotkań szkolenio-
wych 1-dniowych poświęconych wybranym tematom – wcześniej 
przedyskutowanym w sieci wirtualnej.
Uruchomionych zostało 6 sieci tematycznych, początek działalno-
ści sieci to wrzesień 2018 r. Sieci poświęcone są tematyce: przy-
wództwa, procesu wspomagania, integracji środowiska oświaty 
w kujawsko-pomorskim, strategiom oświatowym i zarządzaniu 
oświatą, udostępniony zostanie również bank dobrych praktyk. 
Projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia 
i doradztwo dla JST w województwie kujawsko-pomorskim” re-
alizowany jest zgodzie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji 
(ORE) w oparciu o dofinasowanie ze środków unijnych program 
POWER 2014-2020 współfinasowanego ze środków EFS. Wartość 
projektu 1.335.589,92 zł, dofinasowanie ze środków europejskich 
wynosi 1.125.635,18 zł. 

Koordynatorem projektu jest: Aneta Pierzchała-Tolak z Kujawsko
-Pomorskiego Biura FRDL w Bydgoszczy  
http://www.bydgoszcz-frdl.pl/.

W poniedziałkowy poranek, 20 sierpnia 2018 r. dzieci z Osieka nad Wisłą i po-
bliskich okolic wybrały się do „Baja Pomorskiego” w Toruniu na spektakl, pt. „Li-
terkowo”. 
„Zaczarowaną Szafę” odwiedzili „milusińscy” w wieku 3-7 lat. Spektakl zachwy-
cił wspaniałą grą aktorek w literkowym, kolorowym świecie. Widzowie nie tylko 
obserwowali, ale też aktywnie brali udział w przedstawieniu. Dzieci odwiedziły 
również „bajowy” ogród. W imieniu dzieci i rodziców składam serdeczne podzię-
kowania Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz Pani Sekretarz Mirosła-
wie Kłosińskiej za zapewnienie transportu.

Ewelina Mytlewska

Wakacyjny wyjazd do teatru „Baj Pomorski”

REKLAMA
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26 lipca 2018 r. przy okazji obchodów Święta Policji nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowego Komisariatu Policji w Dobrzejewi-
cach zlokalizowanego nieopodal drogi krajowej nr 10. 
Uroczystość otwarcia komisariatu, sprowadziła do Dobrzejewic 
znamienitych gości, reprezentujących środowiska policji, wojska, 
parlamentu, władz samorządowych oraz duchowieństwa. 
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, podkreślił na otwar-
ciu komisariatu, że dobra lokalizacja, jak i nowocześnie wyposażony 
budynek wpłynie nie tylko na poprawę warunków pracy policjantów, 
ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców trzech gmin: Obrowa, Lubicza i Czernikowa, podkreślił na 
otwarciu komisariatu wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
który jest w pełni usatysfakcjonowany, że udało się sfinalizować 
inwestycję, pomimo przeciwności, jakie pojawiły się w trakcie jej 
realizacji. 
Dla gminy Obrowo to bardzo duży prestiż, mówił wójt Wieczyński.
W nowoczesnej, policyjnej placówce pracuje 54 policjantów oraz 
kilka osób cywilnych. Została także przeniesiona z Torunia baza 
kynologiczna (Ogniwo Przewodników Psów Służbowych Wydziału 
prewencji Komendy Miejskiej Policji w Toruniu), zatrudniająca 8 
przewodników psów. 
Całkowita powierzchnia nowego obiektu (łącznie z bazą kynolo-
giczną i powierzchnią garażową) wynosi prawie 2 tysiące metrów 
kwadratowych. W obiekcie znajduje się siłownia, szatnie z zaple-
czem sanitarnym dla policjantów, a także pomieszczenia specjali-
styczne do obsługi psów policyjnych – 18 boksów oraz wybieg do 
ćwiczeń i tor przeszkód. 
— Komisariat w Lubiczu mieścił się tak naprawdę w kilku miejscach 
— relacjonuje Monika Chlebicz, rzecznik prasowy Komendanta 
Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. — Stanowiło to dla nas duże 
wyzwanie logistyczne i organizacyjne. W tej chwili wszyscy policjanci 
będą pracowali w jednym miejscu, co jest z pewnością łatwiejsze i dużo 
bardziej ekonomiczne. Do tego będą pracowali w pięknej, nowej sie-
dzibie. Wójtowie wszystkich gmin, które komisariat będzie obsługiwał, 
również nie mieli nic przeciwko.
Przeciwności, było sporo, podkreślała rzecznik policji - Monika 
Chlebicz. Projekt jednak wreszcie udało się sfinalizować. Wreszcie, 
bo pierwsze ważne ruchy z nim związane miały miejsce już w 2013 
roku. To wtedy gmina Obrowo w postaci darowizny przekazała pod 
budowę nowego komisariatu działkę o powierzchni 0,5 ha, a Staro-
stwo Powiatowe w Toruniu przeznaczyło około 100 tys. złotych na 

Otwarcie nowego Komisariatu Policji 
w Dobrzejewicach

dokumentację projektu. Pozostawało tylko czekać na pozwolenie 
na budowę. To uzyskano w kwietniu 2015 roku. Wówczas wyda-
wało się, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Budowa ruszyła 12 
października tego samego roku. Koniec robót planowany był na 
październik 2017 roku. Wszystko szło zgodnie z planem do cza-
su, gdy wykonawca bez podania powodu porzucił inwestycję. 
— Pewnego dnia pracownicy po prostu przestali przychodzić do pracy. 
Próby skontaktowania się z firmą nie dały żadnych rezultatów — mó-
wiła na otwarciu Monika Chlebicz. Policja odstąpiła od umowy 
z wykonawcą i ogłosiła przetarg na dokończenie inwestycji, który 
wygrało konsorcjum firm Eltop z Torunia oraz Nik-Nat z Golubia 
Dobrzynia. 
Koszt budowy placówki miał wynieść około 8,3 mln złotych, lecz 
z uwagi na wspomniane wyżej problemy, w tym zmianę wyko-
nawcy, koszty wzrosły do około 11,1 mln. Część kosztów budo-
wy pokryła Policja, a część “Program modernizacji Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu 
w latach 2017-2020”. 
Komisariat policji w Dobrzejewicach jest nadzorowany przez Ko-
mendę Miejską Policji w Toruniu. 
Komendantem nowego komisariatu został podinspektor Ire-
neusz Lewandowski, dotychczasowy komendant komisariatu 
policji w Lubiczu.

Marzena Słupczewska, Fot. Marta Cąbrowska

Kurier Obrowa
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31 sierpnia 2018 roku odbyło się uroczyste rozpoczę-
cie roku szkolnego 2018/2019 oraz otwarcie nowego 
piętra Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą. 

Wśród zaproszonych gości byli m. in. Minister Rolnictwa Jan 
Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Jó-
zef Ramlau, Kujawsko – Pomorski Wicekurator Oświaty Maria 
Mazurkiewicz, Starszy Wizytator Delegatury w Toruniu Jolanta 
Gruchlik, Radny Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Przemysław Przybylski, Radni Powiatu Toruńskiego, radni Gmi-
ny Obrowo na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Obrowo 
Krzysztofem Michalskim, Sekretarz Gminy Mirosława Kłosińska, 
Skarbnik Gminy Joanna Faleńska, Kierownik Referatu Organiza-
cyjno-Oświatowego UG Obrowo, inspektor ds. oświaty i sportu 
Justyna Wiśniewska, Komendant komisariatu Policji w Dobrzeje-
wicach podinsp. Ireneusz Lewandowski, dyrektorzy i wicedyrekto-
rzy szkół gminy Obrowo, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieku nad Wisłą, Rada Rodziców Zespołu Szkół w Osieku nad 
Wisłą, sołtysi miejscowości, w których mieszkają nasi uczniowie, 
rodzice, nauczyciele, emeryci, mieszkańcy Osieka nad Wisłą, przy-
jaciele szkoły. 
Po mszy świętej w kościele parafialnym celebrowanej przez ks. Ra-
fała Bogusa, wszyscy uczestnicy przeszli do szkoły. Tam nastąpiło 
poświęcenie nowej części szkoły i uroczyste przecięcie wstęgi przez 
przedstawicieli dzieci, a także zaproszonych gości, pana wójta An-
drzeja Wieczyńskiego i dyrektor szkoły – Katarzynę Wachowską. 
Szkoła po rozbudowie zyskała 9 sal dydaktycznych, salę muzyczno – 
ruchową, kącik relaksacyjny dla uczniów. Dzięki nadbudowie poja-
wiła się możliwość przeorganizowania pracy na parterze budynku. 
W starej części szkoły przebywają uczniowie klas I – III, na pierwszym 
piętrze uczniowie klas IV – VIII, natomiast parter przy wejściu głów-
nym to część administracyjna ze świetlicą, biblioteką, stołówką, pra-
cownią komputerową i całym zapleczem sportowym, mówiła podczas 
uroczystości Katarzyna Wachowska Dyrektor ZS w Osieku nad 
Wisłą, która skierowała słowa podziękowań przede wszystkim do 
władz gminy Obrowo na ręce wójta Andrzeja Wieczyńskiego, za 
ogromne zaangażowanie w pozyskiwanie środków na przyspiesze-
nie zakończenia rozbudowy szkoły (planowano zakończyć realiza-
cję przedmiotu umowy 31.07.2019 r., a udało się wszystkie prace 
budowlane wykonać rok wcześniej) oraz na wyposażenie pracowni 
przedmiotowych. 
Koszt nadbudowy i przebudowy budynku ZS w Osieku nad Wi-
słą wyniósł ponad 2,3 mln. zł, z czego 885.550,00 zł stanowiła 
dotacja z budżetu państwa, a pozostała kwota to środki wła-
sne z budżetu gminy Obrowo. Ponadto 105.000,00 zł władze 
gminy pozyskały z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej 
z ministerstwa finansów na wyposażenie pracowni przedmio-
towych w nowopowstałych pomieszczeniach szkoły w Osieku 
nad Wisłą. 
W roku szkolnym 2018/2019 na terenie gminy Obrowo zasiadło 
w ławkach szkolnych 1831 uczniów i 309 wychowanków, a w roku 
szkolny 2017/2018 było 1733 uczniów i 658 wychowanków. 1 
września 2018 r. pracę w szkołach rozpoczęło - 250 nauczycieli, 
a rok wcześniej pracowało 215 nauczycieli.
Życzymy wszystkim uczniom i wychowankom z terenu całej gminy 
Obrowo sukcesów w nauce w nowym roku szkolnym 2018/2019, 
a całemu gronu pedagogicznemu cierpliwości, wytrwałości i moty-
wacji do twórczej pracy z dziećmi i młodzieżą. 

Marzena Słupczewska

Rozpoczęcie roku szkolnego i uroczyste otwarcie 
nowego piętra SP w Osieku nad Wisłą

Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo, numer 3 (43) 2018 www.obrowo.pl
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W dniu 2 września 2018 r. rolnicy i mieszkańcy gminy Obrowo wspólnie świętowali Dożynki Gminne 
w Głogowie. Dożynki, czyli coroczne święto połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw 
i prac polowych, rozpoczęło się przemarszem korowodu prowadzonego przez Orkiestrę Dętą i konną brycz-
kę ze starostami dożynek. 

Gminne Dożynki w Głogowie

Barwny korowód zaprowadził gości na pięknie przy-
strojone boisko sportowe w Głogowie, gdzie odprawio-
na została Msza Święta. Po uroczystej homilii zostały 
wygłoszone okolicznościowe przemówienia. Głos zabrał 
m.in. Wójt Andrzej Wieczyński. W swoim przemówie-
niu podkreślił, jak ważną rolę w kraju pełnią rolnicy. 
Podziękował rolnikom za trud ich codziennej pracy:
„Dożynki mają piękną i długą tradycję. Są świętem 
rolników oraz świętem polskiej wsi. To wyraz podzię-
kowania za plony, radości z owoców ciężkiej pracy, 
wyraz szacunku dla tradycji i dla chleba. Uświada-
miają nam, jaką wartością w naszym życiu była i jest 
praca rolnika, jak cenny w naszym życiu jest chleb 
powszedni. Dlatego też życzę Państwu, aby nigdy na 
Waszych stołach nie zabrakło tego najważniejszego 
symbolu dożynek – chleba. Symbolu dostatku, obfi-
tości i sytości. Szanujmy go i szanujmy tych, dzięki 
którym go mamy”, podkreślił wójt Wieczyński.

Starostami tegorocznych dożynek gminnych byli: 
Agnieszka Rafalska i Jacek Szarszewski z Głogowa.

Pani Agnieszka Rafalska wraz z mężem Jarosławem 
i dziećmi prowadzi gospodarstwo rolne położone w Głogo-
wie o powierzchni 70 ha (45 ha własnych i 25 ha dzier-
żawionych). Gospodarstwo Państwa Rafalskich ukierun-
kowane jest na produkcję roślinną. 

Pan Jacek Szarszewski wraz z  żoną Anną 
i synem Dariuszem prowadzi gospodarstwo rolne  
w miejscowości Głogowo o powierzchni 150 ha (50 ha 
własnych i 100 ha dzierżawionych). Gospodarstwo Pań-
stwa Szarszewskich ukierunkowane jest na produkcję mle-
ka. 

Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęły się występy 
artystyczne. Dla gości zagrali: Orkiestra Dęta Gminy 
Obrowo, Osiecka Grupa Wokalna - Dziecięca, Zespół 
Ludowy „Kawęczynianki”, Kapela Sami-Swoi z Rypina, 
Osiecka Kapela Ludowa im. „Kamińskich”, Klub Se-
niora Sami-Swoi z Obrowa, Osiecka Grupa Teatralno 
- Wokalna.
Zgromadzona publiczność miała również okazję po-
słuchać utworów Zbigniewa Wodeckiego, które zapre-
zentował skrzypek-wirtuoz Andrzej Koziński. Poza mu-
zyką, zostały także przybliżone fakty z życia niedawno 
zmarłego artysty.
Po tych atrakcjach na scenę weszła gwiazda tegorocz-
nych dożynek, legendarny Zespół „Kombii”. Koncert 
bardzo przypadł gościom do gustu. Pod sceną zgroma-
dziły się tłumy. Publiczność wspólnie z grupą odśpiewa-
ła takie hity jak: „Słodkiego miłego życia”, „Black and 
White”, „Pokolenie” i inne.

Kurier Obrowa
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Warto podkreślić, że tegoroczne dożynki gminne były połą-
czone z Patrolem historycznym, tj. projektem finansowanym 
ze środków unijnych przez Stowarzyszenie LGD „Podgrodzie 
Toruńskie”. Na przybyłych na dożynki w Głogowie czekało wiele 
atrakcji, m. in. udział w pokazach, próba swoich sił w jeździe kon-
nej, czy zaprzęgu konnym. Wszyscy byli włączani w żywe lekcje 
historii, poprzez możliwość przymierzenia stroi lub zbroi, posma-
kowania dawnych potraw i napojów, popróbowania wykonania 
własnoręcznej podkowy, kartki papieru, czy garnka.
Dla najmłodszych LGD przygotowało kolorowanki związane z Pa-
trolem historycznym, było malowanie twarzy oraz bańki xxl.

Święto Plonów zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadziła 
grupa „Applause”. To oni, rozruszali i „porwali” do tańca całe ze-
brane towarzystwo, które bawiło się do późnych godzin nocnych.
Dziękujemy wszystkim za tak liczne przybycie, a pracownikom: 
Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, Urzędu Gminy Obrowo, Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Obrowie, strażakom ochotnikom, straż-
nikom gminnym, policji, ochronie, a także sponsorom składamy 
serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji dożynek.
Już dziś zapraszamy wszystkich na przyszłoroczne Dożynki Gmin-
ne w Obrowie.

Anna Strzelecka, Marzena Słupczewska
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Zakończyła się realizacja:
„Termomodernizacji budynku połączona z wymianą 
źródła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości 
Łążyn II” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia -  920 477,61 zł
koszt dofinansowania  -  527 000,00 zł
termin realizacji –  do  30.11.2018 r.

„Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej 
w miejscowości Dobrzejewice”  w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia -  506 014,19 zł
koszt dofinansowania  -    334 181,37 zł
termin realizacji  -  do 15.12.2018 r.

W trakcie realizacji są następujące inwestycje:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sil-
no” w ramach PROW
koszt przedsięwzięcia -  1 931 100,00 zł
koszt dofinansowania  -  705 012,00 zł
termin realizacji  -  do 30.05.2019 r.

„Remont i rozbudowa  budynku świetlicy wiejskiej 
w Obrowie” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia - 1 022 969,00 zł
koszt dofinansowania  -    697 378,53  zł
termin realizacji  -  do 28.12.2018 r.

„Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku 
Urzędu Gminy w Obrowie” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia -  785 610,28 zł
koszt dofinansowania  - 667 559,00 zł
termin realizacji  -  do 19.04.2019 r.

„Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Zębowo”
koszt przedsięwzięcia -  88 413,86 zł
koszt dofinansowania  - 56 257,00 zł
termin realizacji  -  do 30.09.2019 r.

„Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Sil-
no” w ramach LGD „Podgrodzie Toruńskie”
koszt przedsięwzięcia -  405  900,00 zł, z czego 63% 
stanowi dofinansowanie ze środków UE
termin realizacji  -  do 30.04.2019 r.

„Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach: 
Głogowo, Osiek nad Wisłą, Szembekowo, Dobrze-
jewice, Brzozówka” – w ramach LGD „Podgrodzie 
Toruńskie”
koszt przedsięwzięcia -  99 000,00 zł, z czego 63% sta-
nowi dofinansowanie ze środków UE.

W trakcie weryfikacji wniosek na:
1. „Przebudowę drogi gminnej nr G101007C w 
miejscowości Zębowo, gmina Obrowo”
koszt przedsięwzięcia -  835 483,90 zł
koszt dofinansowania  - 531 618,00 zł
termin realizacji  -  do 30.03.2019 r.

Anna Mazur, Iwona Malcan-Maj

Realizacja inwestycji gminnych współfinansowanych 
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018 r.

Budynek SP w Łążynie II po termomodernizacji

Budynek SP w Dobrzejewicach po termomodernizacji

Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie - czerwiec 2018

Kurier Obrowa
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Rewaloryzacja parku przy budynku UG Obrowo - cz. południowa

Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obrowie  
- październik 2018

Rewaloryzacja parku przy budynku UG w Obrowie - cz. północna

Budowa zaplecza 
sportowego  
przy stadionie  
w Głogowie
21 sierpnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Gminy  w 
Obrowie wójt Andrzej Wieczyński wraz ze skarbnikiem 
gminy - Joanną Faleńską podpisali umowę z Markiem 
Paszyńskim właścicielem firmy „BUDMAX” z Fabia-
nek na budowę zaplecza sportowego przy stadionie w 
miejscowości Głogowo. Wartość umowy została okre-
ślona na kwotę 1.284.404,45 zł brutto. 
W chwili obecnej trwają prace geodezyjne. Zakończe-
nie robót budowlanych zaplanowano na kwiecień 2020 
roku.

Podsumowanie 
zakończenia budowy 
magistrali wodociągowej 
i kolektora tłocznego z 
Torunia do Obrowa – etap I
W dniu 12 sierpnia 2018 r. w Zajeździe Rytkówka w 
Obrowie odbyło się uroczyste podsumowanie zakoń-
czenia budowy magistrali wodociągowej i kolektora 
tłocznego z Torunia do Obrowa – Etap I.
Gmina Obrowo za sprawą Toruńskich Wodociągów zo-
stała włączona do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Problemy, które do tej pory miały miejsce w naszej gmi-
nie w związku z ilością wody jak i jej ciśnieniem zostały 
rozwiązane, podkreślił na spotkaniu wójt Andrzej Wie-
czyński, a  prezydent Torunia – Michał Zaleski dodał, 
że problemy gminy Obrowo w pełni zostaną rozwią-
zane, jak wiosną 2019 roku zakończony się realizacja 
II etapu inwestycji i zostanie uruchomiona tłocznia 
ścieków w Silnie, która będzie tłoczyła nieczystości z 
Osieka nad Wisłą, Dzikowa i Silna do Torunia.

Krzysztof Myszkowski
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3 września 2018 roku Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad 
Wisłą rozpoczęła nowy rok szkolny 2018/2019. W budynku szkoły, przy ulicy 
Leśnej 2 zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Galę zaszczycili swą 
obecnością Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Kierownik Referatu 
Organizacyjno – Oświatowego UG Obrowo Marzena Słupczewska oraz Dy-
rektor Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą Katarzyna Wachowska. 
Wszystkich zgromadzonych gości powitała Dyrektor Szkoły Muzycznej Ma-
riola Majrowska. Opowiedziała o budynku, w którym działa szkoła muzycz-
na, o przebudowie i modernizacji wnętrza. Szkoła przejęła ten budynek po 
dawnym, gminnym przedszkolu. Słowa podziękowań zostały skierowane do 
władz gminy Obrowo na ręce Wójta Andrzeja Wieczyńskiego, za pozytywne 
zaopiniowanie niniejszego remontu i zagwarantowanie środków finansowych 
w budżecie gminy, a także do Państwa Pawła i Mileny Popławskich za ufundo-
wanie tablicy z nazwą logo szkoły we wewnątrz budynku oraz tabliczek infor-
macyjnych na drzwiach klas. Pani Dyrektor przekazała także podziękowanie 
pracownikom Administracji i Obsług szkoły, którzy dołożyli wszelkich starań 
by nowy rok szkolny powitać w pięknym i odświeżonym budynku szkolnym. 
Odrębne podziękowania zostały też skierowane dla absolwentki szkoły Mar-
ty Bezrudczyk, która wykonała malowidło ścienne wewnątrz przy wejściu do 
szkoły. 
Pani Dyrektor przedstawiła nauczycieli pracujących w szkole muzycznej. 
W roku szkolnym 2018/2019 do grona pedagogicznego dołączyli:
1. Miryna Susmarska – fortepian
2. Beata Wierzbicka – flet poprzeczny
3. Marcela Dębowska – kształcenie słuchu, audycje muzyczne
4. Magdalena Hydzik – gitara
5. Robert Matusiak – fortepian
W nowym, muzycznym roku szkolnym naukę będzie pobierać 90 uczniów, 
których edukować będzie 18 nauczycieli. 
Podczas gali głos zabrał również Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Muzycznej  
I Stopnia w Osieku nad Wisłą

który wręczył Pani Marioli Majrowskiej nominację na 
kolejną kadencję na stanowisko Dyrektora. Powołanie 
obejmuje okres pięciu lat, od 1 września 2018 r. do 31 
sierpnia 2023 r.
Tradycją stała się oprawa muzyczna uroczystości rozpo-
częcia roku szkolnego, którą uświetnili nowi nauczy-
ciele naszej szkoły: M. Hydzik – gitara, B. Wierzbicka 
– flet poprzeczny przy akompaniamencie M. Susmar-
skiej i R. Matusiak – fortepian. Wszech rozległa cisza 
wśród publiczności podczas koncertu, a potem gromkie 
oklaski świadczyły tylko o tym, że koncert podobał się 
bardzo wszystkim słuchającym.
Wszystkim życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym! 

Beata Wierzbicka

W dniu 29 sierpnia 2018 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kawęczynie został wręczony Ochotniczym Strażom Pożar-
nym z terenu gminy Obrowo sprzęt współfinansowany ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister 
Sprawiedliwości. Uroczystego przekazania sprzętu dokonali: Wójt 
Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, przedstawiciel Komendy 
Miejskiej PSP w Toruniu - Adam Robaczewski oraz członek Zarzą-
du Powiatowego Związku OSP RP - Bogusław Kashyna. 
Strażacy wzbogacili się m.in. o defibrylatory; zestaw ratownictwa 
PSP R1 (razem z deską ortopedyczną, szynami Kramera); pilarki do 
drewna; latarki; detektory napięcia prądu przemiennego. 
Jest to krok milowy w ratownictwie na terenie gminy Obrowo. Od 
dziś strażacy w Dobrzejewicach, Kawęczynie, Osieku nad Wisłą 
oraz Szembekowie posiadają defibrylatory, które mogą być uży-
wane w nagłych stanach zagrożenia życia u osoby nieprzytomnej, 
u której wystąpiło nagłe zatrzymanie pracy serca. 
Każdy zakup nowoczesnych narzędzi ratowniczych cieszy straża-
ków, władze gminne, podkreśla Wójta Andrzej Wieczyński. 
Z Funduszu Sprawiedliwości pozyskano 99% dotacji, a z bu-
dżetu Gminy Obrowo 1% wartości. Całkowity koszt zakupu 
wyniósł ponad 44 tysiące złotych.

Sławomir Lewandowski

Sprzęt od Ministra Sprawiedliwości dla 
strażaków z terenu gminy Obrowo

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

Na dzień 21.09.2018 r. rozpatrzono 1797 wniosków 
na świadczenie Dobry start (złożono 1828) Przyznano 
świadczenia na 2712 dzieci i wypłacono kwotę 
813.600,00 zł.

Wnioski na wyżej wymienione świadczenia 
w celu kontynuacji wypłaty świadczeń 

należy składać:

STARY OKRES składania wniosków tj. 2017/2018 
obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2018 r.
Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.09.2018 r.
Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2018 r.
Dobry Start: do dnia 30.11.2018 r. – wypłata jednorazowa

NOWY OKRES składania wniosków tj. 2018/2019 
obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 
31.10.2019 r.
Świadczenia wychowawcze „500+”: od dnia 01.10.2018r. do 
dnia 30.09.2019 r.
Fundusz Alimentacyjny: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 
30.09.2019 r.

Czas na wydanie decyzji i jednocześnie 
wypłatę świadczeń wg rozpiski:

Wnioski na Fundusz alimentacyjny i świadczenia 
wychowawcze „500+” złożone:
a) do dnia 31.08.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do 

dnia 31.10.2018r.

b) od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.

c) od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.

d) od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2019 r.

e) od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Wnioski na świadczenia rodzinne złożone:
a) do dnia 31.08.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do 

dnia 30.11.2018 r.
b) od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.10.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.
c) od dnia 01.11.2018r. do dnia 31.12.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Wnioski na świadczenie Dobry start złożone:
a) do dnia 31.08.2018 r. informacja i wypłata do dnia 

30.09.2018r. 
b) do dnia 30.09.2018 r. informacja i wypłata do dnia 

30.11.2018r.
c) do dnia 31.10.2018 r. informacja i wypłata do dnia 

31.12.2018r.
d) do dnia 30.11.2018 r. informacja i wypłata do dnia 

31.01.2019r.

Ponadto zmianie ulegają:
1. wysokość przeciętnego dochodu z gospodarstwa rolnego 

w 2017 r. podana przez GUS – 3.399,00 zł z 1 ha

2. wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

a) od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.10.2019 r. – 
184,42 zł

b) od dnia 01.11.2019 r. – 215,84 zł

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

Beata Modrzyk - Dobrzyńska

12 września 2018 r. pożegnaliśmy śp. dh Kazimierza Stanczewskiego. 
Wieloletniego członka zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Wisłą, wielkiego 
społecznika, a także sołtysa wsi Osiek nad Wisłą w latach 90-tych XX wieku. 
Pan Kazimierz dał się poznać jako tzw. „złota rączka” i żadne prace budowlane nie były mu 
straszne. Jako strażak ochotnik osieckiej jednostki zawsze zabiegał wraz z innymi członkami 
zarządu o sprzęt dla jednostki i dbał o strażnicę, która wypiękniała dzięki jego fachowej pracy, 
podkreślił na uroczystości pogrzebowej wójt Andrzej Wieczyński, oddając hołd jego pamięci.
Jak pisał ks. Jan Twardowski – „Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”, wierzymy, że Ty 
Kazimierzu będziesz na długo w naszej pamięci.

Druhny i druhowie z OSPw Osieku nad Wisłą

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY 
OBROWO
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8 września 2018 r. odbyło się Święto Pieczonego Ziemniaka 
w Stajenczynkach. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na 
Rzecz Osób Niepełnosprawnych „PODAJ RĘKĘ” działające od 
wielu lat na terenie Gminy Obrowo. Prezes stowarzyszenia Pani 
Daniela Korpalska przywitała wszystkich uczestników oraz zapro-
szonych gości, w tym ks. proboszcza parafii w Osieku nad Wisłą 
Rafała Bogusa.
Słoneczna pogoda sprzyjała różnorakim zabawą na świeżym po-
wietrzu, w pięknych okolicznościach przyrody stajenczyńskiej wsi. 
Suto zastawiony stół wzmagał apetyty uczestników i gości. Pyszne 
placki ziemniaczane, świeżo upieczone, z masłem i solą robiły swo-
istą furrorę. Rodzice niepełnosprawnych uczestników dodatkowo 
przygotowali domowe wypieki. Tata jednej z uczestniczek i jedno-
cześnie świetny muzyk przygrywał na akordeonie. Wszyscy śpiewali 
i bawili się w takt znanych polskich melodii. Cała impreza zakoń-
czyła się ogniskiem z pieczeniem kiełbasek.
Dziękujemy wszystkim za życzliwość i wysiłek włożony w przygo-
towanie spotkania, a uczestnikom za miłą i przyjazną atmosferę.

RK, EK

Święto Pieczonego Ziemniaka w Stajenczynkach

Oferta Osieckiego 
Klubu Kultury
Zajęcia:

•	 Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna (młodzież + 
dorośli)

•	 próby wokalne
•	 próby teatralne
•	 próby łączone
•	 „TEATRZAKI” - dziecięco-młodzieżowa grupa 

teatralna (szkoła podstawowa)
•	 MŁODZIEŻOWA GRUPA TEATRALNA 
•	 warsztaty teatralne
•	 dziecięco-młodzieżowa grupa wokalna
•	 zajęcia plastyczne z artystą plastykiem 6-12 lat
•	 zajęcia muzyczno-ruchowe 6+
•	 SPOTKANIA Z POEZJĄ
•	 Konkurs Recytatorski dla klas IV-VIII  

(koniec października)
•	 Konkurs Recytatorski dla Dorosłych,  

im. Michała Kokota (grudzień)
•	 SPOTKANIA Z CIEKAWYMI LUDŹMI
•	 „RADOSNY SENIOR” – spotkania dla seniorów 
•	 próby Kapeli Ludowej im. Kamińskich
•	 dyżury radnych
•	 organizacja koncertów oraz wyjazdów do teatru i na 

koncerty (Z GRUPĄ TANIEJ!)

KONTAKT: Ewelina Mytlewska – animator kultury, 
tel. 697083076

W dniu 10 lipca 2018 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 następującym parom: Państwu Mariannie 
i Adamowi Więckowskim oraz Państwu Jadwidze i Andrzejowi 
Makowskim z Głogowa, a także Państwu Ewie i Kazimierzowi 
Skibińskim z Osieka nad Wisłą i Państwu Agnieszce i Janowi 
Czarneckim z Łążyna II. Wszystkie pary stanęły na ślubnym ko-
biercu 50 lat temu.
 
Pociechą i chlubą par, jak sami odznaczeni podkreślają, są ich ro-
dziny. Małżonkowie Więckowscy wychowali dwójkę dzieci i docze-
kali się dwojga wnucząt. Państwo Makowscy i Państwo Skibińscy 
również wychowali dwójkę dzieci, ale doczekali się trojga wnucząt. 
Państwo Czarneccy natomiast wychowali czwórkę dzieci i doczekali 
się sześciorga wnucząt oraz jednej prawnuczki. 

Gratulujemy wszystkim parom tego wspaniałego jubileuszu i ży-
czymy kolejnych oraz wielu miłych chwil spędzanych w dobrym 
zdrowiu w rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  
w Obrowie, fot. Anna Strzelecka

Rozdano medale za 
długoletnie pożycie 
małżeńskie

Kurier Obrowa
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 25 sierpnia 2018 r. na Tarasie Widokowym im. Michała Kokota 
w Łęgu - Osieku odbyło się spotkanie z żołnierzami AK oraz sy-
biraczką, celem uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. W spotkaniu uczestniczyli: 
 - porucznik Kazimiera Zańczuk ps. „Kruszynka”
 - podporucznik Edward Trzeciak ps. „Galar”
 - Marta Jatczak – sybiraczka, członek Koła Toruń Światowego 

Związku Żołnierzy AK
 - Joanna Kowalska – prezes Koła Toruń Światowego Związku 

Żołnierzy AK
Zebraliśmy się wszyscy dookoła ogniska, żeby wspólnie pośpiewać 
pieśni patriotyczne. Wysłuchaliśmy również wierszy w wykonaniu: 
Hanny Stroińskiej, Zuzanny Mytlewskiej oraz Pauliny Murawki.
W imieniu pana wójta gminy Obrowo dzieci wręczyły kwiaty na-
szym wspaniałym gościom. Na powitanie, piosenkę o naszej uko-
chanej Polsce zaśpiewały: Marta Cymer, Majka Kopystecka oraz 
Emilka Rabiasz. Akompaniował im Maksymilian Mytlewski.
Nasi goście zachwycili się pięknem malowniczego Tarasu Widoko-
wego im. Michała Kokota. Przybliżyliśmy im patrona tego urokli-
wego miejsca i wspomnieliśmy jego urodziny (23.08.).
Wysłuchaliśmy wspomnień naszych gości. Wszyscy jesteśmy dla 
nich pełni szacunku. To było piękne, wzruszające spotkanie.
Pragnę gorąco podziękować naszym wspaniałym gościom i bohate-
rom. Wszyscy byliśmy zaszczyceni ich obecnością. Obiecali, że we 
wrześniu lub październiku odwiedzą szkołę w Osieku nad Wisłą 
oraz w Obrowie. Ich wspomnienia to dla nas prawdziwa lekcja hi-
storii i patriotyzmu.
Słowa wdzięczności kieruję do pana wójta Andrzeja Wieczyńskiego, 
pani kierownik GOK Anny Strzeleckiej w Obrowie oraz Krzysztofa 
Balewskiego i Andrzeja Mytlewskiego za pomoc w zorganizowaniu 
spotkania. Warto wspomnieć, że Krzysztof Balewski opiekuje się 
Tarasem Widokowym i jest inicjatorem różnych spotkań w tym 
niezwykłym miejscu.
Paniom z KGW Stajenczynki i KGW Osiek nad Wisłą serdecznie 
dziękuję za przygotowanie słodkiego poczęstunku, panu Henryko-
wi Kamińskiemu oraz Kamilowi Kamińskiego za akompaniament 
przy ognisku. 

Ewelina Mytlewska. fot. Renata Kwiatkowska, Marek Rabiasz, Jacek Melerski

Spotkanie z żołnierzami AK na Tarasie Widokowym

Wójt Gminy Obrowo informuje, że od 3 września 2018 roku nastąpiła zmiana dni i godzin otwarcia Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzejewicach, tj. 
- od 1 marca do 31 października, poniedziałek – piątek od godziny 10:00 do 18:00, sobota od godziny 8:00 do 16:00 
- od 1 listopada do 28 lutego, poniedziałek – piątek od godziny 8:00 do 16:00, sobota od godziny 8:00 do 16:00

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY OBROWO
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Zbliża się okres grzewczy i wzrasta ilość pożarów sadzy w kominach. 
Należy pamiętać, że każdy pożar może spowodować pękniecie ko-
mina oraz rozprzestrzenienie się ognia na poddasze, czy w konse-
kwencji pożaru domu. Pożar sadzy powodować może przedosta-
wanie się dymu do wnętrza mieszkania, co może być przyczyną 
zatrucia tlenkiem węgla.
Objawy zatrucia czadem:
•	 Ból głowy
•	 Ogólne zmęczenie
•	 Duszności, trudności z oddychaniem, oddech przyspieszo-

ny, nieregularny
•	 Nudności
•	 Senność
Warto pamiętać, że czadu nie wyczujemy bez specjalistycznych 
urządzeń, gdyż jest bezwonny, bezbarwny, powoduje osłabienie 
i znużenie organizmu, a także zaburzenia orientacji. Jeśli w porę nie 
udzielimy osobie zaczadzonej pierwszej pomocy ona umiera.
Ratowanie polega przede wszystkim na ewakuacji osoby ze strefy 

Uwaga Mieszkańcy Gminy  
Obrowo – Objawy zatrucia 
czadem

zagrożenia w miejsce, gdzie jest dostęp świeżego powietrza. Jeśli po-
szkodowany nie oddycha należy przystąpić do resuscytacji. Szybko 
trzeba powiadomić służby ratownicze: pogotowie ratunkowe 
pod numerem 999, straż pożarną 998 lub 112.
Aby uchronić się przed tlenkiem węgla należy przestrzegać nastę-
pujących zasad:
•	 Zapewnić prawidłową wentylację pomieszczeń
•	 Stosować mikrowentylację okien i drzwi
•	 Nie zasłaniać kratek wentylacyjnych
•	 Dokonywać okresowych przeglądów komina, urządzeń grzew-

czych i instalacji wentylacyjnej
•	 Nie spalać niczego w pomieszczeniach zamkniętych.
Dobrym sposobem na zabezpieczenie się przed zatruciem jest za-
opatrzenie się w czujnik czadu. Koszt zakupu nie jest zbyt wysoki, 
a z pewnością może uratować życie.

Należy też pamiętać o okresowych przeglądach instalacji komi-
nowej i wentylacyjnej. 4 razy w roku należy wykonać czyszcze-
nie kominów, do których przyłączone są piece na paliwa stałe 
oraz 2 razy w roku kominy, przez które odprowadzane są spa-
liny z kotłów gazowych lub na olej opałowy. Niemniej jednak 
corocznie konieczny jest przegląd całej instalacji wentylacyjnej 
i kominowej przeprowadzony przez wykwalifikowanego mi-
strza rzemiosła kominiarskiego. Taki dokument jest wymagany 
przez ubezpieczyciela, gdy staramy się o odszkodowanie.

Sławomir Lewandowski

18 lipca 2018 r. premier Mateusz Morawiecki zagościł u rolnika 
w miejscowości Głogowo w Gminie Obrowo, który specjalizuje się 
w produkcji mleka.
Szef rządu jak i minister rolnictwa - Jan Krzysztof Ardanowski, 
a także Mikołaj Bogdanowicz-wojewoda kujawsko-pomorski i wi-
cewojewoda Józef Ramlau, wójt Andrzej Wieczyński spotkali się 
z rolnikami, przedstawiając ogólnopolski Plan dla Wsi.
Podczas wspólnej konferencji premier Mateusz Morawiecki powie-
dział: „Przedstawiamy plan dla wsi, ponieważ dla nas rolnictwo jest 
tym podstawowym działem gospodarki. Nie wyobrażam sobie silnej 
polskiej gospodarki bez silnego polskiego rolnictwa.”
Mateusz Morawiecki podkreślił, że program dla wsi opiera się na 
trzech filarach tj. na: ochronie, wsparciu i rozwoju, tak żeby polskie 
rolnictwo było efektywniejsze poprzez wprowadzenie nowszych 
technologii, odpowiedniego sprzętu i wysokiej jakości materiałów. 
Premier dużą uwagę poświęcił też klęską żywiołowym. Program 
wsparcia przewiduje bowiem wsparcie dla tych rolników, których 
dotknęła nadprodukcja, czyli tzw. klęska urodzaju, jak i tych, któ-
rych dotknęła klęska suszy.
Prezes Rady Ministrów poruszył jeszcze kwestie gospodarki wod-
nej, nawiązując do tegorocznych podtopień na południu Polski. 
Zwrócił również uwagę na poszerzenie możliwości sprzedaży bez-
pośredniej lokalnych produktów-żywności wysokiej jakości, przede 
wszystkim ekologicznej, tradycyjnej i regionalnej. Podkreślił, że 
ważne jest to, żebyśmy kupowali polskie produkty.
Szef rządu i minister rolnictwa podsumowując wizytę na terenie 
gminy Obrowo, podkreślili, że praca rolników jest ciężka, ale bar-
dzo istotna i bezcenna nie tylko dla tego regionu, ale całego kraju, 
dlatego powinniśmy ją wspierać i szanować.

Marta Cąbrowska, fot. Sławomir Lewandowski

Wizyta premiera Mateusza Morawieckiego 
na terenie gminy Obrowo

Kurier Obrowa
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23 września 2018 r. w Osielsku odbyła się siódma edycja zawodów 
sportowych karate Yamabushi CUP. 
W zawodach uczestniczyło 480 zawodników z całego kraju. Oczy-
wiście na imprezie nie mogło zabraknąć zawodników z Brzozówki, 
którzy należą do Toruńskiego Klubu Karate-Do RONIN i w zawo-
dach zdobyli następujące medale:
•	 złoty medal w konkurencji kata białych - Bartosz Przewięźli-

kowski;
•	 srebrny medal w konkurencji kata - Mateusz Dąbrowski;
•	 srebrny medal w konkurencji kumite open Masters - Sławomir 

Zarembski.
Adam Bandurski

VII Edycja Zawodów 
Karate z udziałem 
zawodników z Brzozówki

W dniu 22 września 2018 r. w Berlinie odbył się Puchar Europy 
International Shotokan Karate Federation (ISKF).
Zawodnicy AKKT Toruń i AKT Budo Kawęczyn w składzie kadry 
narodowej reprezentując Polskę na Pucharze Europy ISKF w karate 
zdobyli:
KATA Drużynowe 
1. Polska - (J.Budzyń, K. Leśniewski, B. Kozlowski)  
AKT Budo Kawęczyn 
2. Izrael 
3. Liban
Kata Ind. 11 lat 
1. Polska - (Łukasza Donczyk) AKKT Toruń 
Kumite Ind. 11 lat 
3 Polska -(Alan Zapalowski ) AKT Budo Kawęczyn 
3 Polska -(Dominik Grzeskowiak) AKKT Toruń
Kumite ind. 13 lat 
3. Polska - (Julian Ligor) AKKT Toruń
Serdeczne Gratulacje !!!

Jarosław Merej

Puchar Europy w Karate Berlin 2018 - Zdobyty

W Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą,  osieckim przedszkolu, Osieckim Klubie 
Kultury oraz Szkole Podstawowej w Obrowie zostały przeprowadzone bezpłat-
ne WARSZTATY TEATRALNE dla poszczególnych grup. W ramach współ-
pracy z „Bajem Pomorskim” oraz uprzejmości dyrektora teatru,  dzieci miały 
możliwość zobaczenia i dotknięcia lalek teatralnych. Zostały one wypożyczone 
na potrzeby warsztatów. Najmłodsi odbiorcy to trzylatki, najstarsi – uczniowie 
IV klasy. Przedszkolaki oraz uczniowie poznali różne rodzaje lalek teatralnych, 
między innymi: kukłę, jawajkę, lalkę czeską, maskę, pacynkę, marionetkę. 
Dowiedzieli jak są zbudowane oraz z jakich materiałów wykonane. Poznały 
sposób animacji poszczególnymi lalkami. Zostały przeprowadzone również 
ćwiczenia oraz zabawy aktorskie na: dobrą dykcję, skupienie, ekspresję oraz 
emocje. Jednak największą atrakcją była możliwość animacji lalki przez dzieci. 
Wspaniale było obserwować, jak uczestnicy warsztatów uruchamiają swoją wy-
obraźnię i ożywiają trzymane w rękach postaci. Dzieci z wielkim entuzjazmem 
wzięły udział w warsztatach. Zajęcia przyniosły im wiele radości. Poprzez za-
bawę zostały przekazane im ciekawe informacje o teatrze. Składam serdeczne 
podziękowania Panu Dyrektorowi Teatru Lalek „Baj Pomorski”, Zbigniewowi 
Lisowskiemu za wypożyczenie lalek teatralnych. Mogły one na nowo „ożyć” w 
rękach dzieci. Dziękuję również Jackowi Melerskiemu za pomoc.

Ewelina Mytlewska – animator kultury

Bezpłatne Warsztaty 
Teatralne
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W dniach 15-23 września 2018 r. czwórka zawodników kickboxin-
gu z Uczniowskiego Klubu Sportowego A&WTeam Obrowo brała 
udział w Mistrzostwach Świata kadetów i juniorów we Włoszech.
Polskę reprezentowali następujący zawodnicy:
1. Natalia Maćkiewicz - Czernikowo,
2. Grzegorz Błotnicki - Kazimierzewo,
3. Michał Błotnicki - Kazimierzewo,
4. Juliusz Jeneralski - Obrowo.
Wszystkich zawodników z całego świata było 3.000, w tym z Polski 
112, a wśród nich wymieniona wyżej czwórka. 
Natalia w Kadetach, startowała w formule walki: light - contact, 
zajęła 3 miejsce i zdobyła brązowy medal.
Grzegorz w Juniorach, startował w dwóch formułach walki: zajął 

Udział zawodników z UKS A&W Team Obrowo 
w Mistrzostwach Świata kadetów i juniorów 
we Włoszech

piąte miejsce w formule light - contact oraz kick - light, zajął dru-
gie miejsce w formule kick - light i zdobył srebrny medal.
Michał w Kadetach, startował w dwóch formułach walki: kick - light 
i light - contact, zajął w obydwóch formułach dziewiąte miejsce.
Juliusz, w Kadetach, startował w formule walki: light - contact, 
zajął trzecie miejsce i zdobył brązowy medal.
Rodzice i Zarząd Klubu A&WTeam Obrowo są bardzo dumni 
z osiągnięć wszystkich czterech zawodników na arenie międzynaro-
dowej oraz z pracy Trenera Andrzeja Maciusiewicza.
Ciężka praca zawodników oraz wielkie serce i poświęcenie Trenera, 
przyniosły tak wspaniałe rezultaty.
Gmina może być również dumna z faktu zrzeszenia takiego Klubu 
w Swojej Gminie, a tym bardziej z takich wspaniałych osiągnięć.

Dariusz Jeneralski

Już po raz kolejny Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie 
wzięła udział w akcji „Dzień Tabliczki Mnożenia”. Uczniowie szko-
ły podstawowej i klasy-III gimnazjum mieli okazję sprawdzić swoją 
wiedzę z tego zakresu matematyki. W tym dniu patrol uczniowski 
składający się z uczniów klasy VIIIa sprawdzał znajomość tabliczki 
mnożenia zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ci, którzy bezbłędnie 
odpowiedzieli na 5 przykładów, otrzymali tytuł „Eksperta Tabliczki 
Mnożenia” i słodki poczęstunek. 
Uczniowie klas IV – VIII i III gimnazjum na lekcjach matematyki 
zmagali się w rywalizacji o tytuł mistrza tabliczki. Ponadto w trak-
cie zajęć rozwiązywali interaktywny test przy pomocy platformy 
Kahoot! Na lekcji informatyki najmłodsi mieli okazję zmierzyć 
się z interaktywnymi zadaniami, a wszyscy uczniowie mogli wziąć 
udział w konkursie plastycznym „Plakat propagujący dzień tablicz-
ki mnożenia”. Najmłodsze dzieci na szkolnym boisku rysowały kre-
dą rysunki i działania związane z tym dniem. 

Radości i zabawie nie było końca. 
Już teraz serdecznie dziękujemy 
wszystkim za udział i mam nadzie-
ję, że każdy z nas jest ”Ekspertem 
tabliczki mnożenia”.

Katarzyna Lubowicz

Dzień Tabliczki Mnożenia w Obrowie

Kurier Obrowa
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W piątkowe popołudnie 31.08.2018 r. Rada Sołecka wsi Zawały 
wraz z sołtysem Alicją Tarkowską postanowiła umilić dzieciom po-
wrót do szkoły i miło zakończyć tegoroczne wakacje. Dzięki uprzej-
mości pana Romana Masalskiego nasze pociechy mogły wyskakać 
się na ogromnej zjeżdżalni oraz porzucać piłkami w dmuchanym 
zamku. 
By tradycji stało się zadość również młodzież oraz dorośli nie mogli 
oprzeć się dmuchańcom i skorzystali z tych atrakcji. Mini weso-
łe miasteczko ROAN  jak zawsze sprawiło, że na twarzach zago-
ścił uśmiech, a zabawa sprawiła że zarówno dzieci, jak i rodzice 
mieli chwilkę wytchnienia. Podczas zabawy na świeżym powietrzu 
wszyscy poczuliśmy chęć skosztowania kiełbaski z grilla, o które za-
troszczyła się pani sekretarz Gminy Obrowo Mirosława Kłosińska. 
Panie Julia i Ewelina dzielnie uwijały się przy ognisku, aby nikt nie 
pozostał głodny. Starsze dzieci również znalazły coś dla siebie -za-
pewnił im to pan Dariusz Motyka, który sprawił iż świat stanął na 
głowie w kolorowych kulach. Z tej atrakcji ciężko było zabrać dzie-
ci bo każdy chciał bawić się dłużej i jeszcze dłużej. Dzieci i rodzice 
mogli również wziąć udział w strzelaniu z łuku. Miękkie piankowe 
tarcze i bezpieczne łuki były ciekawą atrakcją, z której korzystali 
wszyscy bez względu na wiek. Na koniec zabawy zmęczony i szczę-
śliwe dzieciaki z uśmiechem na twarzach wróciły do domu. 
„Kiedy raduje się dziecko, cieszy się cały świat” - to motto towarzy-
szyło nam cały dzień.

Rada Sołecka wsi Zawały

Zakończenie wakacji  
we wsi Zawały

1 września 2018 r. rozegrany został 6. turniej piłki plażowej 
w miejscowości Zawały oraz odbyło się podsumowanie klasy-
fikacji generalnej. Łącznie w całym turnieju mieliśmy okazję 
gościć 13 drużyn z terenu gminy Obrowo. 
Po raz kolejny mieszkańcy Osieka nad Wisłą wywalczyli I i III 
miejsce na podium, natomiast II i IV miejsce należały do dru-
żyn z Zawał.
Turnieje piłki plażowej na stałe wpisały się w harmonogram 
imprez naszego sołectwa i stały się sportową atrakcją, która łą-
czy pokolenia. Dzięki wsparciu pana Wójta gminy Obrowo 
Andrzeja Wieczyńskiego możemy organizować takie przedsię-
wzięcia i zachęcać młodzież do aktywnego spędzania czasu.

Alicja Tarkowska

Turniej piłki plażowej - 
Zawały 2018

16 września 2018 r. w Berlinie odbył się maraton bie-
gowy, w którym uczestniczył Kazimierz Musiałowski, 
mieszkaniec Smogorzewca w gminie Obrowo. Był to 
mój 151 maraton, który przebiegłem rodzinnie z córką 
Magdaleną i zięciem Marcinem, wśród ponad 40 tysięcy 
biegaczek i biegaczy z całego świata, relacjonuje Kazi-
mierz Musiałowski.
Kolejne „kilometry radości” Pan Kazimierz wybiegał 
w 152 maratonie w Warszawie, w dniu 30 września 
2018 roku. W niniejszym maratonie uczestniczyło po-
nad 8 tys. biegaczek i biegaczy. 
Teraz czas na inne wyzwania i głęboki odpoczynek jesien-
no - zimowy..., a później może narty biegowe – podkreśla 
maratończyk Kazimierz Musiałowski.
Życzymy dalszych sportowych wyzwań i sukcesów.

Kilometry 
radości
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13 sierpnia 2018 r. na Tarasie Widokowym im. Micha-
ła Kokota w Osieku nad Wisłą, w piękny, słoneczny, 
wakacyjny dzień, wśród pięknych widoków na królową 
polskich rzek, odbył się Ogólnopolski Przegląd Trady-
cyjnych Kapel Weselnych połączony z Festiwalem Wi-
sły. Celem przeglądu jest popularyzacja dorobku zespo-
łów i upowszechnianie kultury ludowej.
Tegoroczny przegląd niezwykle ciekawie i z humorem 
poprowadził Andrzej Szalkowski, dyrektor Muzeum 
Ziemi   Dobrzyńskiej. Na scenie zaprezentowało się 
dziesięć zespołów: Osiecka Kapela Ludowa im. „Ka-
mińskich”, Kapela im. „Tadeusza Kubiaka” z Leśmie-
rza, Kapela „Chłopaki do wzięcia” z Hornówka, Ka-
pela „Benka” z Golubia Dobrzynia, „Dolina Drwęcy” 
z Lubicza, „Echo Kujaw” z Wierzbinka, Kapela Mło-
dzieżowa Piotra z Morgowa, „Sami Swoi” z Rypina, 
„Zgrywańce”- Kościerzyna-Kaszuby, „Bobrowiacy” z 
Bobrownik.
Ludowe melodie przyciągnęły tłumy ludzi, nie tylko 
miłośników biesiad, ale całe rodziny. Tradycyjna mu-
zyka szybko porwała gości do tańca i wspólnego śpie-
wania. Na osieckiej scenie wystąpili również: Orkiestra 
Dęta gminy Obrowo, Zespół Ludowy „Kawęczynian-
ki”, Chór Seniora „Sami-Swoi” z Obrowa oraz Chór 
„Wspomnienie” z Małej Nieszawki.
Publiczność mogła podziwiać różnorodność koloro-
wych strojów, rękodzieła, których nie brakowało na 
wystawionych stoiskach, gdzie m.in. rzemieślnicy, wi-
kliniarze, hafciarki prezentowały swoje wyroby.  Można 
było także skosztować najróżniejszych smaków m.in. 
miodów, chałw i innych słodkości.
Dla przybyłych był również przygotowany poczęstu-
nek: żurek, kiełbaska z grilla i słodka drożdżówka.
Dzięki flisakom, którzy spłynęli tego dnia do Osieka 
nad Wisłą, można było odbyć darmowy rejs po Wiśle.
Śpiew rozbrzmiewał do późnego wieczora.

Anna Strzelecka, fot. Marta Cąbrowska i Marzena Słupczewska

Ogólnopolski Przegląd Tradycyjnych Kapel 
Weselnych i Festiwal Wisły
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