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Święto Pani Basi
1 sierpnia 2017 r. Pani Barbara Krupa, po 41 latach pracy w Urzędzie Gminy Obrowo i ponad 45-letnim stażem pracy przeszła na zasłużoną 
emeryturę. Barbara Krupa pełniła obowiązki na następujących stanowiskach inspektora ds. obsługi rady narodowej, inspektora ds. obsługi 
Rady Gminy i jej organów, inspektora ds. gospodarki komunalnej i dróg gminnych, ochrony środowiska, po inspektora ds. działalności 
gospodarczej i handlu.
Tradycyjnie, osoby które wkraczają na nową drogę życia emeryta, pragną się pożegnać z koleżankami i kolegami z pracy. Tak też było 
w przypadku koleżanki Basi, 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, sowitej emerytury i samych radosnych chwil na nowej drodze życia.

Koleżanki i koledzy z UG Obrowo

POŻEGNANIE LATA
W sobotę 16 września 2017 r. na niezwykle malowniczym TARASIE 
WIDOKOWYM im. M. Kokota w Łęgu-Osieku odbyła się impreza, 
pt. „Pożegnanie lata”. To właśnie, Michał Kokot zachwycał się pięknem 
tego niesamowitego miejsca, niestety nie ma go już wśród nas. Wspo-
minając Michała Kokota, społeczność lokalna organizuje „tarasowania”.
Podczas imprezy można było spróbować wiejskich przysmaków przygo-
towanych przez Koło Gospodyń Wiejskich, czy też zjeść kiełbaskę z gril-
la. Czas spędzany na świeżym powietrzu, umilały występy: Osieckiej 
Kapeli Ludowej im. Kamińskich, „Kawęczynianek”, dzieci i młodzież 
z OSIECKIEJ GRUPY WOKALNEJ oraz po raz pierwszy na Tarasie 
– zaprezentował się Klub Seniora „Sami-Swoi” z Obrowa. Nie zabrakło 
także atrakcji dla dzieci: malowanie „buziek” oraz zaplatania kolorowych 
warkoczyków. Wieczorem do tańca przygrywał DJ BUNIEK.
Organizatorami „Pożegnania lata” byli: GMINA OBROWO, KGW 
STAJENCZYNKI, KS „WISŁA”, OSP OSIEK NAD WISŁĄ, 
OSIECKA GRUPA TEATRALNO-WOKALNA. Warto wspomnieć, 
że „motorem” imprez na Tarasie Widokowym jest Krzysztof Balewski, 
druh OSP oraz lokalny społecznik.Zapraszamy na kolejne „tarasowanie” 
wiosną 2018 r.

Ewelina Mytlewska

W dniu 1 września 2017 r. w Delegaturze Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego we Włocławku Wicewojewoda Józef Ramlau przekazał na ręce 
Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego umowę na dofinansowanie za-
dania inwestycyjnego realizowanego przez gminę polegającego na nadbudowie 
i przebudowie budynku Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.
Dynamiczny rozwój Gminy Obrowo, a w szczególności miejscowości: Osiek 
nad Wisłą, Dzikowo, Sąsieczno i Silno (teren z którego dzieci uczęszczają do 
szkoły w Osieku nad Wisłą) spowodował wzrost liczby mieszkańców powyż-
szych wsi na przestrzeni 10 lat o 100%. W roku 2007 liczba mieszkańców tych 
miejscowości wynosiła 1.677 osób, zaś w 2016 roku już 3.368 osób.
Wprowadzona reforma oświaty przyśpieszyła decyzję nadbudowy i przebudo-
wy istniejącego budynku ZS w Osieku nad Wisłą, podkreśla Wójt Andrzej 
Wieczyński, który chcąc sprawnie i możliwie szybko zrealizować kosztowną 
inwestycję wystąpił o środki finansowe z budżetu państwa. Łatwo nie było, 
relacjonuje Andrzej Wieczyński, ale się udało i dofinansowanie na przebudowę 
szkoły w Osieku nad Wisłą otrzymaliśmy.

W roku 2017 zaplanowaliśmy realizację zadania na kwotę 1.771.100,37 zł, 
z czego 885.550,00 zł stanowi dotacja z budżetu państwa, a 885.550,37 zł 
stanowią środki własne Gminy Obrowo. Łączny koszt inwestycji wyniesie 
2.083.648,62 zł.

Dzięki wsparciu środków z dotacji celowej państwa, realizacja powyższej in-
westycji została wpisana do budżetu gminy Obrowo na dwa lata, czyli 2017 

Dotacja celowa z budżetu państwa na 
dofinansowanie nadbudowy i przebudowy 
budynku ZS w Osieku nad Wisłą

i 2018. W ramach nadbudowy i przebudowy budyn-
ku powstanie między innymi 9 sal lekcyjnych, 1 sala 
wielofunkcyjna, gabinet logopedy, gabinet terapii in-
dywidualnej, pokój nauczycielski, węzeł sanitarny dla 
uczniów oraz węzeł sanitarny dla pracowników.
Korzyści z realizacji inwestycji są duże, nie tylko 
znacznie podniesie się komfort warunków nauki dla 
uczniów, jak również pracy nauczycieli, ale także pozy-
skane dodatkowe sale lekcyjne pozwolą na wyelimino-
wanie dwuzmianowości prowadzenia zajęć co wpłynie 
na poprawę bezpieczeństwa uczniów jak również efek-
tywność ich pracy na zajęciach. Natomiast jednozmia-
nowość prowadzonych zajęć pozwoli dzieciom rozwijać 
swoje pasje i zainteresowania, podkreśla Katarzyna Wa-
chowska Dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą.
Należy jednocześnie dodać, że szkoła w Osieku nad 
Wisłą jest otwarta na uczniów niepełnosprawnych 
(w bieżącym roku szkolnym 2017/2018 prowadzony 
jest 1 oddział specjalny). W 2017 roku szkoła otrzy-
mała ogólnopolski certyfikat jako placówka wspierająca 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Re-
alizacja przedmiotowej inwestycji, w ramach której za-
instalowana będzie m.in. winda pozwoli uczniom nie-
pełnosprawnym na pokonywanie barier, samodzielność 
i niezależność, dodaje Wójt Andrzej Wieczyński.
W związku z powstałymi utrudnieniami, które powsta-
ły na skutek przeprowadzanej obecnie inwestycji, ape-
luję o wyrozumiałość i cierpliwość zwłaszcza uczniów, 
ale także rodziców i całego grona pedagogicznego. Pra-
ca i nauka w warunkach budowy jest trudna, ale robi-
my wszystko, aby utrudnienia trwały tyle na ile jest to 
konieczne, a jednocześnie żeby prowadzone roboty były 
wykonywane solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną, 
podkreślają Wójt Andrzej Wieczyński i Marek Paszyń-
ski - wykonawca budowy, właściciel firmy „BUDMAX” 
z Fabianek.

Marzena Słupczewska
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W dniu 5 sierpnia 2017 r. odbył się X Przegląd Tra-
dycyjnych Kapel Weselnych w Osieku nad Wisłą. Na 
zaproszenie wójta Andrzeja Wieczyńskiego odpowie-
działo sześć kapel, które kultywują muzykę ludową i tra-
dycyjne brzmienie instrumentów dętych. W bieżącym 
roku, z uwagi na nadbudowę budynku ZS w Osieku 
nad Wisłą, impreza odbyła się na placu przy kościele.
Każdy kto lubi muzykę ludową, czyli tradycyjne polki, 
oberki, mazurki, odnalazł coś dla siebie, albowiem ka-
pele biorące udział w przeglądzie zaprezentowały boga-
ty repertuar pieśni i przyśpiewek ludowych w starszych 
i najnowszych aranżacjach.
Do muzycznej prezentacji zgłosiły się: Kapela „Echo 
Kujaw” z Wierzbinka, Osiecka Kapela Ludowa im. 
Kamińskich, Kapela „Chłopaki do wzięcia” z Kikoła, 
Kapela „Dolina Drwęcy” z Lubicza, Kapela „Młodzie-
żowa Piotra z Morgowa”, a także Kapela „Sami Swoi” 
z Rypina. Trzeba dodać, że wielu uczestników od lat 
kultywuje tradycje ludowe, występując na dożynkach 
i imprezach plenerowych oraz różnych uroczystościach 
regionalnych, czy też festiwalach folklorystycznych.
„Cieszy me serce, jak widzę na scenie młodych mu-
zyków, którzy z dumą kontynuują tradycje muzycz-
ne swych przodków”, podkreśla wójt gminy Obrowo 

X Przegląd Tradycyjnych Kapel 
Weselnych w Osieku nad Wisłą

Andrzej Wieczyński, który podziwiał umiejętności muzyczne 
m.in. członków Kapel: „Echo Kujaw”, Piotra z Morgowa, czy 
Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich.
Kapele weselne przyciągnęły do wspólnej zabawy nie tylko 
mieszkańców pobliskich okolic Osieka nad Wisła, ale również 
gości i turystów, wypoczywających na terenie gminy Obrowo.
Gościnnie wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta z Dobrzejewic, 
Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, Chór Klubu Seniora „Sami-
-Swoi” z Obrowa, a także Chór „Wspomnienie” z Małej Nie-
szawki oraz Osiecka Grupa Wokalno – Dziecięca. Wspólna 
zabawa trwała do późnych godzin nocnych.
Serdeczne podziękowania od organizatorów kierowane są do: 
Firmy „Ekotom” Tomasza Nocnego i Andrzeja Rególskiego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Osieka nad Wisłą, Straży Gmin-
nej z Obrowa oraz Policji z Lubicza, za zaangażowanie i pomoc 
przy organizacji powyższej imprezy.

Marzena Słupczewska, Paulina Florkowska

Struktura 
organizacyjna szkół na 
terenie Gminy Obrowo 
od 1 września 2017 r.
1. Zespół Szkół w Brzozówce – Dyrektor mgr Anna Koźlikowska
- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 
-Przedszkole Samorządowe
2. Zespół Szkół w Dobrzejewicach – Dyrektor mgr Janusz Iwański
- Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego
- Liceum Ogólnokształcące im. Prymasa Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego
3. Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II – 
Dyrektor mgr Hanna Affelt
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Obrowie – 
Dyrektor mgr Artur Affelt
5. Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – 
Dyrektor mgr Katarzyna Wachowska
- Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego 
- Przedszkole Samorządowe
6. Publiczna Szkoła Muzyczna I St. w Osieku nad Wisłą – 
Dyrektor mgr Mariola Majrowska.

Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęło w gminie Obrowo 1286 
uczniów szkół podstawowych z Brzozówki, Dobrzejewic, Łążyna 
II, Obrowa i Osieka nad Wisłą, 312 uczniów II i III klas gimna-
zjalnych w Obrowie i Dobrzejewicach, a także 30 uczniów Liceum 
Ogólnokształcącego w Dobrzejewicach i 91 uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Osieku nad Wisłą. Łącznie wszyst-
kich uczniów w roku szkolnym 2017/2018 jest 1719, czyli o 50 
uczniów więcej niż rok wcześniej. Ponadto od 1 września 2017 r. 
do przedszkoli samorządowych w Osieku nad Wisłą  Brzozówce 
uczęszcza 310 dzieci, do punktu przedszkolnego w Łążynie II - 38 
dzieci, a do klas „O” na terenie gminy uczęszcza 159 dzieci. Łącznie 
obecnie mamy 507 przedszkolaków, tj. o 46 dzieci więcej niż rok 
wcześniej. 
Wzrost liczby uczniów w szkołach na terenie gminy Obrowo spo-
wodował wzrost zatrudnienia kadry pedagogicznej o 8,38 etatu. 
W roku szkolnym 2016/2017 mieliśmy 207,10 etatu nauczyciel-
skiego, a obecnie mamy 215,48 etatu, dodaje wójt Andrzej Wie-
czyński.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 14 października kie-
rujemy w stronę szkół i nauczycieli oraz wspierających ich 
pracowników administracji i obsługi serdeczne podzięko-
wania oraz słowa uznania za wytrwałość i wyrozumiałość 
w wychowanie i edukację młodego pokolenia.
Niech efektom wychowawczym, a także efektywnej współ-
pracy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunku uczniów towarzy-
szy Państwa spełnienie zawodowe, jak również przyjemność  
z codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Obrowo  

Andrzej Wieczyński
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Nietypowe hobby 
gimnazjalistki 
z Obrowa
Z Sarą Orzeł, uczennicą III klasy Gimnazjum nr 1 w Obrowie 
– malarką, autorką kolekcji ikon, rozmawia dyrektor szkoły 
w Obrowie Artur Affelt.

Artur Affelt: W swoim mieszkaniu mam kilka albumów prawo-
sławnych ikon, kilka reprodukcji. W pamięci zaś fantastyczne zbio-
ry muzeów ikon, które oglądałem w Moskwie, Kijowie czy Sofii. 
Gdy dowiedziałem się, że jedna z naszych uczennic maluje ikony, 
bardzo mnie to zaintrygowało…
Sara Orzeł: Tak, od roku maluję właśnie ikony, choć rysunek i ma-
larstwo pasjonowało mnie już od wczesnych lat dziecięcych, zawsze 
uwielbiałam rysować i malować.
A.A.: Plastyka, grafika to pasja wielu młodych ludzi, ale zastana-
wiam się, skąd wziął się u Ciebie pociąg do ikon – religijnych ob-
razów prawosławnego wschodniego chrześcijaństwa, w dodatku 
otaczanych religijną czcią?
S.O.: Zaczęło się od tego, że z bogato ilustrowanych reprodukcjami 
wydawnictw, które przynosiła do domu mama wypatrywałam tych 
dotyczących sztuki. Najpierw oczarowało mnie wzornictwo sztuki 
ludowej, malowałam więc przeróżne koguciki itp. Później zaintry-
gowały mnie reprodukcje ikon. Odkryciem było dla mnie to, że 
malowane są na deskach. Niezwykłość tego faktu wzbudziła moją 
fascynację tą sztuką, pochłonęło mnie malowanie właśnie takich 
niezwykłych obrazów.
A.A.: Czy ktoś Cię w tym wspierał, uczył ?
S.O.: Zawsze wspierała mnie moja mama, ona pierwsza dostrze-
gła moje zdolności plastyczne i cały czas życzliwie recenzuje moje 
prace. Podobnie jak prababcia, pasjonatka sztuki, czynna malarka 
i kolekcjonerka dzieł sztuki. Pierwsze moje ikony oglądali również 
nasi goście, sąsiedzi, rodzina, od nich również miałam wsparcie.
A.A.: Masz swój kącik do tworzenia?
S.O.: Tak, mama wygospodarowała jeden pokój, który pełni rolę 
mojej pracowni malarskiej.
A.A.: A na czym malujesz?

144 maraton w życiu…
15 sierpnia 2017 roku odbył się XXIII Maraton Solidarności. Trasa 
wiodła z Gdyni od Pomnika Poległych Stoczniowców do Gdańska 
-Długi Targ obok Neptuna. Gminę Obrowo reprezentował Kazi-
mierz Musiałowski ze Smogorzewca.
Startowało kilkuset maratończyków z Polski i z zagranicy, dodaje 
Pan Kazimierz, dla którego powyższy maraton był 144 w życiu.
Życzymy dalszych sportowych wyzwań i sukcesów.

OSP Dobrzejewice będzie 
miała nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy
W dniu 11.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Obrowo w obec-
ności wójta Andrzeja Wieczyńskiego została podpisana umowa 
pomiędzy Ochotniczą Strażą Pożarną w Dobrzejewicach, repre-
zentowaną przez prezesa OSP dh Wiesława Rygielskiego, a Firmą 
„WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. Sp. k.” z Bielsko-Białej, reprezen-
towaną przez Roberta Fiałka, na dostawę ciężkiego samochodu po-
żarniczego z funkcją ograniczania stref skażeń dla OSP Dobrzeje-
wice.
Całkowity koszt zakupu samochodu wyniesie 870.000,00 zł brutto, 
w tym 351.000,00 zł stanowi dofinansowanie z Komendy Głównej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a 519.000,00 zł stanowi 
pożyczka pozyskana przez gminę Obrowo z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Planowany termin dostawy samochodu określono na 15.10.2017 r.

Sławomir Lewandowski

Już niebawem 
ponownie 
wyruszymy w daleki 
świat!
Rumunia, Macedonia, Włochy i Bułgaria stoją otworem przed 
uczniami oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Łążynie II. 
Właśnie ogłoszono wyniki naboru w kolejnej edycji programu 
Erasmus+. W czołówce wniosków znalazł się projekt „Przyjaźń”, 
który łążyńska szkoła będzie realizowała przez najbliższe dwa lata ze 
szkołami w Bacau, Marshal Tito, Bosa, Caska oraz Hadzhidimovo.
Dwuletni projekt rozpoczyna się już na początku października 
2017 r. wyjazdem do Rumunii. W trakcie tego spotkania zostaną 
omówione kolejne wyjazdy oraz założenia projektu.

Marta Frygier

S.O.: Zgodnie ze starą tradycją maluję na lipowych deskach. Ma-
teriał pochodzi od życzliwych ludzi z osieckiej stolarni. Gorzej jest 
z farbami, bo np.: farba o złotym kolorze, niezbędna w tworzeniu 
ikon jest bardzo droga…
A.A.: Ile ikon wyszło spod Twoich pędzli?
S.O.: W domu mam ich około 40, ale część wywędrowała do zna-
jomych, którym moje prace bardzo się podobały. Myślę, że nama-
lowałam już ponad 50 ikon.
A.A.: Szkoła gimnazjalna pomaga czy przeszkadza w tworzeniu?
S.O.: Pomaga, nauczyciel muzyki i plastyki p. Janusz Lewandowski 
mobilizuje mnie do pracy, motywuje, stawiając wysokie wymagania 
na ocenę celującą.
A.A.: Co będzie dalej z Twoją nietypową malarską pasją ?
S.O.: Na razie dużo maluję, uwielbiam to. Co będzie później, zoba-
czymy. Może będzie to moje hobby po pracy zawodowej lub źródło 
dodatkowego zarobku? Zobaczymy.
A.A.: Cały czas podczas naszej rozmowy nurtuje mnie pytanie: dla-
czego akurat wizerunki Jezusa Chrystusa i świętych prawosławia 
stanowią główny motyw Twoich prac?
S.O.: Jestem osobą religijną, więc malowanie wizerunków świętych 
jest dla mnie przeżyciem duchowym, jestem wtedy bliżej świętości.
A.A.: Czy miałaś już jakieś publiczne wystawy?
S.O.: Na razie jedną na terenie szkoły w Obrowie.
A.A.: Życzę zatem wielu udanych wystaw i rozwoju plastycznego 
talentu.
S.O.: Dziękuję.

GABINET 
PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY 
„SOWA”
Beata Modrzyk-Dobrzyńska

ul. Radiowa 18, Toruń
(Stawki za mostem)
umawianie wizyt telefonicznie 
pod numerem 502 045 966

REKLA
M

A

www.terapiasowa.pl

„Euro Week
– Szkoła Liderów”
Dnia 27.09.2017 r. Szkoła Podstawowa w Łążynie II rozpoczęła 
przygodę z programem ,,Euro Week – Szkoła Liderów” w Długo-
polu Dolnym. W programie wzięło udział 18 uczniów. Pierwszego 
dnia odbyły się warsztaty integracyjne prowadzone przez wolonta-
riuszy m.in. z Nepalu, Urugwaju, Tajwanu, Ugandy. Nasi ucznio-
wie aktywnie uczestniczyli w powitaniu, relacjonuje Hanna Affelt 
dyrektor szkoły w Łążynie II. W kolejnych dniach Euro Weeku 
uczestniczyliśmy w zabawach językowych, przygotowywaliśmy 
autoprezentację. Poznaliśmy wiele ciekawych krajów... Indonezję, 
Indie, Wietnam, Dominikanę, Ekwador, Nepal i Kenię. Dużo spa-
cerowaliśmy, udało się nam nawet trochę potańczyć. Przed nami 
jeszcze Kraje UE, Debata Oxfordzka oraz kilka podstaw asertywno-
ści. Oczywiście wszystko w języku angielskim. Taki bogaty program 
daje wiele satysfakcji i rozwija nowe umiejętności.
Bardzo dziękujemy Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu za 
udostępnienie nam busa dzięki, któremu mogliśmy uczestniczyć 
w niekonwencjonalnym programie.

Hanna Affelt

fot. A. Strzelecka

fot. A. Strzelecka
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Podczas wakacji grupa wolontariuszy z Osieka nad Wi-
słą tj.: dziewczęta z młodzieżowego zespołu „Katharsis”, 
druhowie z OSP, lokalni artyści, fotograf oraz aktorzy 
z osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej wzięli udział 
w porządkowaniu terenu wokół zabytkowego, drew-
nianego budynku w centrum wsi. Poświęcili swój czasu 
pracując na rzecz społeczności lokalnej.
Kolejna grupa wolontariuszy doskonale spisała się pod-
czas sobotniego Festynu Charytatywnego, który odbył 
się w dniu 9 września 2017 r. na stadionie w Głogowie. 
Zbiórka pieniędzy na rzecz mieszkańców Gminy Go-
stycyn, którzy ucierpieli w trakcie nawałnicy z 11 na 12 
sierpnia bieżącego roku.
Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Obrowie prowadzili zbiórkę najpotrzeb-
niejszych rzeczy dla tych poszkodowanych oraz roz-
prowadzali wraz z druhami z OSP Kawęczyn cegiełki, 
z których dochód został przeznaczony dla poszkodowa-
nych w nawałnicy. Wolontariusze – uczniowie Gimna-
zjum i LO z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach pod nie-
zawodnym okiem swoich opiekunów przeprowadzili 
zbiórkę do puszek.
Wolontariat ma wszędzie podobne zadania, a dla osób 
w niego zaangażowanych jest to wielka przygoda, która 
umożliwia rozwój i poznanie fantastycznych ludzi.

Pracownicy socjalni GOPS w Obrowie

Wolontariat na terenie Gminy Obrowo

Osiecki 
artysta wśród 
wyróżnionych
9 czerwca 2017 r. w Galerii Spotkań Wojewódzkiego 
Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, odbył się XXVI 
Finał Konkursu Konfrontacji Amatorskiej Twórczości 
Artystycznej Regionu – KATAR Fotografia 2017 r. 
pod hasłem „Czas jak rzeka – w Roku Rzeki Wisły”.  
W powyższym, wojewódzkim konkursie wziął udział 
Jacek Melerski z Osieka nad Wisłą, któremu jury przy-
znało wyróżnienie. To już kolejna nagroda Jacka w kon-
kursie fotograficznym. Osiecki artysta na zdjęciach pro-
muje piękne, wręcz urokliwe zakole rzeki Wisły w Łęgu 
– Osieku oraz otaczającą gminę Obrowo przyrodę.
Gratulujemy wyróżnienia 
i życzymy dalszych sukcesów.

Marzena Słupczewska, Fot. Stanisław Jasiński

Konkurs „Tysiąc 
powodów by czytać”
27 września 2017 roku w Osieckim Klubie Kultury dzieci z klasy V A wraz 
z wychowawczynią panią Agnieszką Sowińską wykonały okładkę do książki pt: 
”Pipi Langstrumpf”.
Dzieci wykonały przepiękne tło, przebrały się za postacie z książki i zaaranżo-
wały scenkę, gdzie zostały wykonane zdjęcia na konkurs.
Konkurs zorganizowany jest przez EMPIK, skierowany do wszystkich publicz-
nych i społecznych szkół podstawowych z całej Polski . To element szeroko 
zakrojonego programu wspierania czytelnictwa wśród dzieci i ma na celu wcią-
ganie najmłodszych w fascynujący świat literatury. Dziesięciu bibliotekom, 
wyłonionym w głosowaniu internetowym, Empik podaruje po 1000 książek.
Szkolna biblioteka to miejsce, w którym dzieci zaczynają swoją przygodę z czy-
taniem. To tam odkrywają fascynujące przygody „Dzieci z Bullerbyn” i dzięki 
nim uczą się jak ważna jest przyjaźń, tam zaczynają poszukiwania magicznego 
błękitnego koralika ze świata „Karolci”, czy podpatrują figle „Mikołajka”.
Zwycięzców w konkursie „Tysiąc powodów by czytać” wybiorą internauci 
w głosowaniu, dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania.

Emilia Zakrzewska

Spotkanie z poezją 
w Osieku nad Wisłą
23 sierpnia 2017 r. w dniu urodzin śp. Michała Kokota na Tarasie 
Widokowym Jego imienia, odbyło się „SPOTKANIE Z POEZJĄ”. 
Znajomi, przyjaciele oraz rodzina Michała Kokota spotkała się przy 
ognisku, żeby wspólnym czytaniem wierszy, śpiewem i wspomnie-
niami uczcić pamięć o artyście, którego od trzech lat nie ma już 
wśród nas.
Mam nadzieję, że „SPOTKANIE Z POEZJĄ” wpisze się na stałe 
w kalendarz osieckich wydarzeń kulturalnych.

Ewelina Mytlewska, fot. Jacek Melerski

Piękna Zagroda 2017
W tegorocznym konkursie „Piękna Zagroda” na szczeblu gminnym 
w wyniku dokonanych wizji w terenie, wyłoniono laureatów w ka-
tegoriach: gospodarstwo rolne i działka siedliskowa. 
W kategorii na najbardziej zadbaną zagrodę wiejską I miejsce 
zdobyło gospodarstwo rolne położone w miejscowości Głogowo – 
Pani Ireny Piłat-Ruszkiewicz. Na terenie gospodarstwa znajduje 
się drewniany kącik wypoczynkowy wśród pięknie ukwieconego 
miejsca, a nieopodal są posadzone różne drzewa i krzewy, a dooko-
ła domu wyłożona jest kostka brukowa. Gospodarstwo wyróżnia 
się porządkiem i czystością w całym obejściu. II miejsce zdobyło 
gospodarstwo położone w miejscowości Kawęczyn Pani Marii Le-
wandowskiej. Posesja jest pięknie ukwiecona różnorodnymi kwia-
tami i bylinami, posadzone są drzewa i krzewy. W gospodarstwie 
panuje porządek i ład w całym obejściu. III miejsce zdobyło gospo-
darstwo rolne położone w miejscowości Kawęczyn Pani Barbary 
Poniewskiej. Na posesji posadzone są drzewa i kwiaty, znajduje się 
także kącik wypoczynkowy. W gospodarstwie panuje porządek i ład 
w całym obejściu.
W kategorii na najbardziej zadbaną działkę siedliskową I miej-
sce zajęła działka położona w miejscowości Sąsieczno Pani Sławo-
miry Nowak. Na działce występują bardzo ciekawe gatunki drzew, 
krzewów oraz różnorodne kwiaty i byliny, a także fontanna z ma-
łym oczkiem wodnym i pomostem oraz drewniana studnia. Dział-
ka ta jest bardzo duża i zagospodarowana w niezwykły sposób.

II miejsce zajęła działka położona w miejscowości Sąsieczno Pani 
Wirginii Śliwińskiej. Na posesji posadzone są krzewy i różnorod-
ne kwiaty, a także występuje oczko wodne, drewniany domek z po-
mostem oraz niezwykle pięknie uformowane i przycięte drzewa.
III miejsce ex aequo zajęła działka położona w miejscowości Osiek 
nad Wisłą Pani Anety Drozdowskiej. Działka ta jest zagospoda-
rowana nie tylko kwiatami, ale również drzewami. Występuje też 
oczko wodne z pomostem, a dookoła niego są wyłożone kamienie. 
Działka jest niewielka, panuje na niej ład i porządek.
III miejsce zajęła również działka położona w miejscowości Osiek 
nad Wisłą Państwa Ewy i Wiesława Kurkowskich. – Znajduje się 
tu murowany grill, oczko z rybkami, skalniak z kamieni i drewnia-
ny budynek gospodarczy. Działka charakteryzuje się porządkiem 
i czystością w całym obejściu.
Wyróżnione wyżej osoby zostały nagrodzone dyplomami i upomin-
kami, które zostały wręczone uroczyście przez wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego na Dożynkach gminnych w Osieku nad Wisłą. Warto 
podkreślić, że wszyscy uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie 
„Piękna zagroda 2017” tj.: Bożena Rybicka z Brzozówki, Ewa Wit-
kowska i Roman Sadowski z Głogowa, Urszula Dudek i Jadwiga 
Politowska z Kawęczyna, Alina Słupczewska z Osieka nad Wisłą, 
Marek Myszkowski z Obrowa, Angelika Nowakowska, Bogusła-
wa Lewicka i Beata Nalikowska z Sąsieczna oraz Beata Cichocka 
ze Stajenczynek – zostali docenieni i uhonorowani upominkami, 
albowiem zależy nam na tym, żeby nasze małe ojczyzny pięknia-
ły i przykuwały wzrok nie tylko poprzez porządek dookoła posesji 
w każdej miejscowości, ale też paletami barw różnorodnych kwia-
tów, krzewów i drzew, koiły zmysły i umilały ludziom codzienne 
życie na wsi, podkreśla Sylwia Knyszyńska, referent ds. rolnictwa 
UG Obrowo, odpowiedzialna za przeprowadzenie powyższego 
konkursu. 
Gratulujemy wygranych i życzymy dalszych sukcesów w dbaniu 
o estetykę i piękny wygląd naszej gminy.
     Marzena Słupczewska

Do redakcji Kuriera Obrowa wpłynęło podziękowanie dla Pana Wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego i Pani Sylwii Knyszyńskiej za trud i zaanga-
żowanie w przygotowanie konkursu „Piękna zagroda 2017”, a także 
za ufundowane przez Urząd Gminy w Obrowie cenne nagrody, które 
przydadzą się w codziennej pracy w ogrodach, czy sadach. 
Pielęgnacja roślin na klombach i rabatach wymaga wysiłku, ale daje 
nam, osobom które codziennie dbamy o przydomowe posesje, dużo sa-
tysfakcji. Cieszymy się, że władze gminy Obrowo zauważają otaczają-
cą nas przyrodę i piękno budowane przez miłośników ogrodów, którzy 
z wielką pasją i zaangażowaniem dbają o każdy kwiat, czy źdźbło 
trawy, aby wszystkim nam żyło się lepiej i kolorowo w Naszych Małych 
Ojczyznach. 
Serdecznie dziękujemy.Uczestnicy Konkursu Piękna Zagroda 2017fot. S. Knyszyńska

fot. P. Florkowska
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INWESTYCJE GMINNE ZREALIZOWANE 
W I POŁOWIE 2017 r.

Gmina 
Obrowo 
pozyskała 
środki 
unijne na 
następujące 
inwestycje:
1. „Termomodernizację budynku połą-

czona z wymianą źródła ciepła w Szko-
le Podstawowej w miejscowości Łążyn 
II” w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT) ujętych w Regio-
nalnym Programie Operacyjnym (RPO) 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 
• koszt przedsięwzięcia – 673 924,05 zł
• koszt dofinansowania – 527 000,00 zł
• termin realizacji – 01.09.2017 – 

31.08.2018
2. „Budowę kanalizacji sanitarnej w miej-

scowości Silno” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
na lata 2014-2020
• koszt przedsięwzięcia – 1 107 988,17 zł
• koszt dofinansowania – 705 012,00 zł
• termin realizacji – 15.09.2017 – 

30.06.2018 
W trakcie weryfikacji o dofinansowanie 
unijne są kolejne wnioski złożone przez 
Gminę Obrowo, a mianowicie na:
1. „Rewaloryzację parku dworskiego 

przy budynku Urzędu Gminy w Obro-
wie” w ramach ZIT
• koszt przedsięwzięcia – 1 200 000 zł
• koszt dofinansowania – 693 079,68 zł
• termin realizacji – 2018-2019

2. „Remont i rozbudowę budynku świe-
tlicy wiejskiej w Obrowie” w ramach 
ZIT
• koszt przedsięwzięcia – 1 538 389,84 zł
• koszt dofinansowania – 732 957,98 zł
• termin realizacji – 2018

3. „Termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Dobrzeje-
wice” w ramach ZIT
• koszt przedsięwzięcia – 505 789,13 zł
• koszt dofinansowania – 349 359,07 zł
• termin realizacji – 2018-2019

Anna Mazur

Remont klatki schodowej w budynku 
ośrodka zdrowia w Zębowie
W terminie od 4 do 18 kwietnia 2017 r. w budynku gminnym w Zębowie (siedzibie ośrod-
ka zdrowia), firma „MA-BUD” Michael Boniecki-Agyei z Brzozówki na zlecenie wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego wykonywała remont klatki schodowej polegający na malowaniu 
ścian i sufitów farbą lateksową, malowaniu lamperii, grzejników i balustrady schodowej,  
a także obsadzeniu ościeżnicy i montażu drzwi do piwnicy. 
Łączny koszt inwestycji to 8.200 zł brutto.

Michał Ramlau

Projekty budowlane
Biuro Projektów Budowlanych Anna Grenda-Wołkow z Chełmży wykonało na zlecenie 
Urzędu Gminy w Obrowie projekty budowlane na: 
1) budowę chodnika w Silnie przy drodze wojewódzkiej nr 258 (w km od 1+909 do 
2+501 strona lewa). Wykonana została pełna dokumentacja wraz uzgodnieniami i ma-
pami niezbędnymi do realizacji inwestycji. Koszt projektu 15.000,00 zł brutto;
2) budowę zaplecza sportowego w Głogowie (dz. nr 72/7) obok stadionu sportowego. 
Wykonana została pełna dokumentacja wraz z uzgodnieniami i mapami niezbędnymi 
do realizacji inwestycji. Koszt projektu 33.398,81 zł brutto.

Wymiana pokrycia dachowego nad częścią parterową 
budynku gminnego w Zębowie
Od 6 do 28 września 2017 r. trwała naprawa pokrycia dachowego nad częścią parterową 
budynku gminnego w miejscowości Zębowo (dz. nr 247/14). Przedsiębiorstwo Handlo-
wo Usługowe FASTERM Grażyny Majkowskiej z Głogowa na zlecenie Urzędu Gminy 
w Obrowie wykonało wymianę pokrycia dachowego, czyli papy na nową, ponadto na-
prawiono tynki, orynnowanie oraz instalację odgromową.
Całkowity koszt inwestycji oszacowano na ok. 39.000 zł brutto.

Inwestycje drogowe wykonane w 2017 r.
W pierwszym półroczu 2017 r. wykonano podbudowy następują-
cych dróg gminnych: 
1. Brzozówka, ul. Okrężna i ul. Szkolna – około 500 m. Koszt ma-

teriału wyniósł 25.000,00 zł, robocizna we własnym zakresie.
2. Brzozówka, ul. Wierzbowa – około 700 m. Koszt robocizny 

i materiału wyniósł 69.762,80 zł.
3. Głogowo, ul. Leszczynowa – około 95 m. Koszt robocizny 

i materiału 16.518,90 zł.
4. Kawęczyn (objazd drogi do przedszkola) około 340 m. Koszt 

materiału 86.640,00 zł, robocizna we własnym zakresie.
5. Szembekowo, ul. Szembeka – około 450 m. Koszt materiału 

32.718,00 zł. Podbudowę wykonano we własnym zakresie.
6. Zębowo – Łążynek – około 1100 m. Koszt materiału 86.961,00 zł
7. Łążyn – około 125 m. Koszt materiału i robocizny 19.000,00 zł.
8. Zawały (od figurki do granicy z Kawęczynem) – 450 m pod-

budowa, wykonano także 1430 m asfaltu dofinansowanego 
w 80%, czyli w kwocie 276.211,00 zł przez Wojewódzkie Cen-
trum Zarządzania Kryzysowego. Koszt całej inwestycji wyniósł 
ponad 400.000 zł brutto.

Kanalizacja
Firma Rollstick z Torunia, wykonała w Brzozówce na ul. Okrężnej 
682 mb sieci kanalizacyjnej i 29 przyłączy kanalizacyjnych, a na 
ul. Szkolnej, Agrestowej, Porzeczkowej, Winogronowej, Aroniowej 
i Jagodowej wykonano 990 mb sieci i 55 przyłączy kanalizacyjnych.

Oświetlenie uliczne
W maju 2017 r. oddano do użytkowania oświetlenie uliczne 
w Brzozówce na ul. Szkolnej. Zamontowano 10 słupów i 11 no-
wych opraw LED (60W). Łączny koszt inwestycji wraz z doku-
mentacją wyniósł 75.000,00 zł brutto.

Na fotografii droga w Zawałach

fot. J. Pawlicki

fot. K. Myszkowski

fot. K. Myszkowski
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Ponad 40 łodzi, niemal 150 żeglarzy z całej Polski i Europy, a także ponad 6 tys. gości. 
Festiwal Wisły zrobił na mieszkańcach nadwiślańskich okolic i turystach naszego regionu 
ogromne wrażenie.
Od 12 do 15 sierpnia Festiwal Wisły odwiedził Włocławek, Nieszawę, Ciechocinek, Łęg-
-Osiek i Toruń. – Idea tego festiwalu przeszczepiona została z Francji – tłumaczył Marcin 
Karasiński z Kujawsko-Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, dyrektor festiwalu. Festi-
wal Wisły był wzorowany na Festiwalu Loary w Orleanie, imprezie prezentującej trady-
cyjne żeglarstwo rzeczne z terenu całej Europy. Gośćmi wydarzenia były rekonstrukcje 
tradycyjnych jednostek przed wiekami pływających na Wiśle, od tratw po łodzie wikingów.
Cztery dni z Królową Polskich Rzek, wśród tradycji, przygód, zabaw, koncertów, pokazów 
rzemiosła i bogactw smaków, sprawiły, że zapomniana rzeka Wisła wróciła do łask. 
Jednym z przystanków dla gości przepływających rzekę Wisłę na trasie Włocławek – 
Toruń był Taras Widokowy im. Michała Kokota w Łęgu-Osieku. 
14 sierpnia lokalne zespoły gminy Obrowo, tj. Osiecka Kapela Ludowa im. „Kamińskich” 
oraz Zespół Ludowy „Kawęczynianki” przywitały żeglarzy, flisaków oraz gości muzyką. 
Przyśpiewkom lokalnym oraz piosenkom żeglarskim przy wspólnej biesiadzie z żeglarzami 
nie było końca. W spotkaniu uczestniczyli również: sekretarz gminy Mirosława Kłosińska 
oraz wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, który wziął udział w spływie rzeką Wisłą. 

Festiwal Wisły

Festiwal Wisły to niezwykła okazja do spotkania z tą magicz-
ną rzeką, z tradycją nadrzeczną, z ludźmi, którzy rekonstruują 
dawne drewniane jednostki – większe szkuty, galary i baty, któ-
rymi kiedyś spławiano Wisłą towary, a także mniejsze łodzie 
służące głównie do połowu ryb, czyli zwinne lejtaki i miej-
scowe nieszawki oraz przygotowane specjalnie na festiwal 
tzw. dłubanki topolowe. Festiwal Wisły to także prezentacja 
nadwiślańskich smaków. Od nalewek, po tradycyjny chleb, 
sery, powidła, przetwory i wszelakie mięsne przysmaki. Panie 
z koła Gospodyń Wiejskich z Osieka nad Wisłą i Stajenczynek 
przygotowały pyszne słodkości, ciasta, ciasteczka, a także tra-
dycyjny chleb ze smalcem i ogórkiem kiszonym, a do „popitki” 
kawę, herbatę i nalewki z owoców.
Wszyscy, biorący udział w Festiwalu Wisły jednomyślnie 
stwierdzili, że „wyspy z ostojami dzikiej przyrody, malownicze 
ruiny średniowiecznych zamków, tajemnicze wraki, tętniące 
nadwiślańską tradycją i kulturą miasta oraz urocze wsie zwią-
zane od wieków z tą wyjątkową rzeką, tworzą swoisty nowy 
rozdział na tej rzece”, który może zaowocuje kolejnymi tego 
typu wydarzeniami w przyszłości.

Marzena Słupczewska
fot. A. Strzelecka, M. Słupczewska

Nowy budynek 
przedszkola 
w Osieku nad Wisłą
Od września br. 175 przedszkolaków uczęszcza do nowego 
budynku przedszkola w Osieku nad Wisłą na ul. Wiślanej.

na Wisłą
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Tradycyjnie święto plonów rozpoczęło się korowodem, który 
wyruszył z centrum wsi na plac przy osieckim kościele, gdzie 
ksiądz proboszcz Rafał Bogus odprawił uroczystą Mszę Świętą.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Pani Hanna Michalska 
i Pan Robert Błahyj.
Pani Hanna Michalska wraz z mężem Krzysztofem prowadzi 
gospodarstwo rolne położone w miejscowości Silno. Państwo Mi-
chalscy prowadzą hodowlę krów mlecznych i bydła mięsnego oraz 
produkcję rolną. Na 70 hektarach ziemi, uprawiają: rzepak, pszeni-
cę, kukurydzę na kiszonkę i na ziarno. Pani Hanna Michalska jest 
mamą trzech synów, pomaga mężowi w gospodarstwie oraz dba 
o dom i ogród.
Pan Robert Błahyj wraz z małżonką Lucyną prowadzi gospodar-
stwo rolne położone w miejscowości Dzikowo. Gospodarstwo Pań-
stwa Błahyj prowadzone jest na 35 hektarach i ukierunkowane jest 
na hodowlę brojlera kurzego w ilości średniorocznej milion dwie-
ście tysięcy sztuk. Ferma drobiu kierowana przez Pana Roberta od 
kilku lat skupuje od okolicznych producentów rolnych mokrą ku-
kurydzę oraz pszenicę. Pan Robert Błahyj jest ojcem trójki dzieci, 
ceni sobie uczciwość wobec kontrahentów z którymi współpracuje 
na co dzień. 
Swoją obecnością uroczystość dożynkową zaszczycili: Krystyna 
i Michał Zalescy, Józef Ramlau, Mirosław Graczyk, Jan Krzysztof 
Ardanowski, Przemysław Przybylski, Tomasz Zakrzewski, a także 
radni Rady Gminy i Powiatu oraz sołtysi, na których ręce trafiły 
podziękowania od Wójta Andrzeja Wieczyńskiego dla rolników za 
trudną i mozolną pracę na roli. Wójt podziękował także młodym 
sportowcom za promowanie zdrowego stylu życia i reprezentowa-
nie gminy Obrowo w kraju i za granicą oraz życząc im dalszych 
sukcesów wręczył zasłużone nagrody. Podczas dożynek wręczono 
także nagrody zwycięzcom i uczestnikom konkursu „Piękna zagro-
da 2017”.
Po wystąpieniach Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego 
oraz przybyłych gości nastąpiło uroczyste podzielenie się chlebem 
dożynkowym i przyniesionymi owocami. Następnie na scenie 

Dożynki Gminne
Dożynki gminne, czyli tradycyjne święto dziękczynienia Bogu za zebrane 
plony, odbyły się 3 września 2017 r. w Osieku nad Wisłą.

zaprezentowały się: Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, 
Osiecka Kapela Ludowa im. „Kamińskich”, Orkiestra 
Dęta Gminy Obrowo, Osiecka Grupa Wokalno- 
Teatralna dzieci i dorosłych, klub Seniora „Sami Swoi” 
z Obrowa, Zespół taneczny z Głogowa, Kapela „Sami 
Swoi” z Rypina. Dzieciom szczególną frajdę sprawił 
darmowy plac zabaw, gdzie można było pozjeżdżać 
z dmuchanych zjeżdżalni oraz pobawić się klockami 
w kąciku edukacyjnym, czy na innych specjalnie 
przygotowanych stanowiskach. Dla dorosłych 
przygotowano kulinarne smakołyki, czyli m. in. 
darmowe kiełbaski i kaszanki z grilla, grochówkę 
i pyszne ciasta.
Na tegorocznych dożynkach wśród gwiazd muzyki ta-
necznej był Zespół „Soleo” oraz Teresa Werner. Osiec-
kie dożynki zakończyła zabawa taneczna pod gwiazda-
mi z Zespołem Applause oraz Zespołem Sky.
Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom oraz Po-
licji, Straży Gminnej, Strażakom, KGW z Osieka nad 
Wisłą i Stajenczynek oraz wolontariuszom za pomoc 
przy realizacji imprezy dożynkowej. W przyszłym roku 
zapraszamy na dożynki gminne do Głogowa.

Anna Strzelecka, Marzena Słupczewska
fot. P. Florkowska, M. Słupczewska
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9 września 2017 r. w Głogowie  odbył się Festyn Charytatywny 
„JESTEŚMY Z WAMI” na rzecz mieszkańców gminy Gostycyn, 
którzy ucierpieli w nawałnicy z 11 na 12 sierpnia bieżącego roku, 
tracąc domy i gospodarstwa.
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz z sekretarz gminy 
Mirosławą Kłosińską zorganizowali całe przedsięwzięcie przy bezin-
teresownej współpracy i ogromnym zaangażowaniu wielu osób. Po-
mysłodawcą imprezy był Pan Mariusz Gajek – SAMSOLO, miesz-
kaniec Głogowa, który udostępnił scenę i umilał swymi występami 
artystycznymi czas zebranym na festynie ludziom. Klub Sportowy 
Orzeł Głogowo przygotował obiekt sportowy, zasponsorował kosze 
przepięknych róż i cały dochód ze sprzedaży przeznaczył na pomoc 
potrzebującym. Nagłośnieniem zajęli się niezastąpieni w takich 
sytuacjach Krzysztof Boniecki i Michał Ziółkowski. Radna Rady 
Gminy w Obrowie Anita Słomkowska znalazła uzdolnione kulinar-
nie mieszkanki Głogowa, Kawęczyna i Lubicza, które upiekły prze-
pyszne ciasta i wraz z nimi częstowała wszystkich przybyłych gości. 
Przepyszną grochówkę ugotowały kucharki z Zespołu Szkół w Do-
brzejewicach, a kiełbaski i kaszanki na grillu piekli strażacy z OSP 
z Zawał pod dowództwem Radnej-druhny Alicji Tarkowskiej.
Niezastąpiona Fundacja TRYBIK prowadziła stoisko, w którym 
dzieci mogły korzystać z różnego rodzaju atrakcji jak malowanie 
twarzy, puszczanie baniek mydlanych, tworzenie kukiełek, skrę-
canie baloników. Pani prezes fundacji Barbara Mońko-Juraszek 
również sprawdziła się w roli konferansjera, którą dzieliła z Ewe-
liną Mytlewską z Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej. Na dzieci 
czekały zamki dmuchane, zjeżdżalnie i trampoliny, a na dorosłych 
zaplecze gastronomiczne.
Pracownicy socjalni z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Obrowie prowadzili zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla po-
szkodowanych i rozprowadzali wraz z druhami z OSP Kawęczyn 
cegiełki, z których dochód zostanie przeznaczony na remont do-
mów w Gostycynie. Wspaniale spisała się grupa wolontariuszy, 
uczniów z Gimnazjum i LO z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 
pod niezawodnym okiem swoich opiekunów – nauczycieli – zajęli 

Festyn Charytatywny 
w Głogowie

się zbiórką pieniędzy do puszek. Mimo, że to był ich pierwszy raz 
doskonale się spisali.
Nie zawiedli znakomici artyści, którzy umilali czas wszystkim 
przybyłym gościom – zawsze chętni do bezinteresownej pomocy 
Kapela SAMI SWOI z Rypina, Klub seniora SAMI SWOI z Obro-
wa, Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna, SYNTATA z Torunia oraz 
gwiazdy wieczoru, które porwały zgromadzonych do wspólnej za-
bawy KATIUSZA, M-POVER, SAMSOLO, Zespół SKY z Kazi-
mierzewa i oczywiście ETNA.
Suma zebranych do puszek środków pieniężnych podczas fe-
stynu wyniosła 8.011,22 zł. Wszystkim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.
(Zbiórka publiczna NR 2017/3896/ KS) zbiórka do puszek trwała 
do 15 września 2017 r. w siedzibie Gminy Obrowo pokój nr 12.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, wolontariuszom, strażakom, ochro-
nie, policji, straży gminnej, pracownikom Urzędu Gminy i Gminnego 
Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za bezinte-
resowną pomoc i ogromny wkład w organizację festynu.

Renata Kwiatkowska, fot. Paulina Florkowska
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Dożynki parafialne 
w Obrowie i zbiórka 
pieniędzy na 
rozbudowę kościoła
10 września 2017 r. w Kościele p.w. Miłosierdzia Bożego w Obro-
wie odbyły się dożynki parafialne i dziękczynienie za 21 lat istnienia 
parafii, połączone ze zbiórką na rozbudowę kościoła. Tegoroczny-
mi organizatorami uroczystości byli: ksiądz proboszcz Tadeusz Le-
wandowski, Radni Obrowa oraz Sołtysi wraz z Radami Sołeckimi. 
W obchodach święta rolników wzięli udział mieszkańcy Obrowa 
oraz goście z pozostałych miejscowości gminy.
Uroczystość rozpoczęła się oficjalnie – mszą świętą po czym zgroma-
dzeni wyruszyli w uroczystym korowodzie z parafialnego kościoła 
na boisko sportowe. Wieniec dożynkowy – w postaci makiety roz-
budowującego się kościoła (wykonany przez Franciszka Urbańskie-
go i rodzinę Wojtylewskich), chleb oraz kosze z owocami niesione 
przez delegacje miały być wyrazem dziękczynienia za zbiory. Koro-
wód prowadziły lokalne zespoły: Zespół Ludowy „Kawęczynianki”, 
Osiecka kapela Ludowa im. Kamińskich oraz Chór Seniora „Sami 
Swoi” z Obrowo. Rady sołeckie złożyły chleby, które następnie 
wraz z sołtysami pokroili i podzielili się nim ze wszystkimi uczest-
nikami dożynkowego święta. Uroczystości dożynkowe uświetniły 
występy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Obrowie, a tak-
że występ Osieckiej Grupy Teatralno – Wokalnej i koncert Tomasza 
Kamińskiego.
  Na boisku mieszkańcy mogli spróbować kiełbasek, grochów-
ki, a także pysznego ciasta. Dla dzieci była dostępna zjeżdżalnia, 
dmuchany zamek, konkursy z nagrodami, słodycze. Oko cieszyły 
uśmiechnięte pomalowane buźki najmłodszych pociech. Dożynki 
zakończyły się zabawą z zespołem „Samsolo” oraz „Sky”.
Suma zebranych datków na rozbudowę kościoła wyniosła 10.000 
zł. Dużą część tej sumy zebrali strażacy rozprowadzając cegiełki 
na rozbudowę. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania dożynek parafialnych: wolontariuszom, strażakom, 
pracownikom Szkoły w Obrowie i pracownikom Urzędu Gminy 
w Obrowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury, a w szczególności: 
Księdzu Proboszczowi, Wójtowi gminy Obrowo Andrzejowi Wie-
czyńskiemu, Mirosławie Kłosińskiej, Marii Lewandowskiej, Wie-
sławowi Raciniewskiemu, Wiesławowi Popławskiemu, Andrzejowi 
Wierzbickiemu, Stanisławowi Lewandowskiemu, Piotrowi Wojty-
lewskiemu, Dorocie i Zbigniewowi Zażyckim, właścicielom sklepu 
PICO – Marzannie i Jarosławowi Przystalskim, Agrotrans Obro-
wo – Dariuszowi Piętce, Elżbiecie Celmer, Anecie i Pawłowi Zien-
tarskim, Zajazdowi Rytkówka – Katarzynie i Robertowi Rytkom, 
Mirosławie i Pawłowi Lisińskim, Cel-Trans – Marii i Dominiko-
wi Celmer, Stadninie Koni Caruso, Piekarni Głogowo – Barbarze 
i Krzysztofowi Rumińskim, Masarni Miliszewy – Helenie i Stefa-
nowi Romanowskim, Masarni Witowąż – Piotrowi Lisińskiemu, 
Grażynie i Markowi Ziółkowskim, Lidii i Mirosławowi Szymbor-
skim, Annie i Piotrowi Perlik, Emilii Leśniewskiej, Annie i Mar-
cinowi Zych, Zespołowi „Weris” – Romanowi Osfalt, Tomaszowi 
Kamińskiemu, „Samsolo”– Mariuszowi Gajek, Stihl Toruń, Etpol 
Toruń, Auto Mar Toruń, Hodowli Papug u Edka Toruń, Trakt –
Gigant Toruń, Automar wozy pożarnicze Toruń, Automar wypoży-
czalnia limuzyn, Zamew Toruń.

Anna Strzelecka

SPRZĄTANIE ŚWIATA 
2017 „Nie ma śmieci 
– są surowce” 
Pomysł sprzątania rzeki Drwęcy narodził się w umysłach młodzieży 
uczęszczającej do SP w Obrowie już w 2016 roku podczas realizacji 
projektów z zakresu turystyki i krajoznawstwa „Drwęca – z biegiem 
natury” oraz „Szlakiem trzech rzek” współfinansowanych przez Sta-
rostwo Powiatowe w Toruniu w oparciu o środki unijne. 
Okazało się wtedy, że rzeka zaliczana do dwudziestu najpiękniej-
szych szlaków kajakowych Polski, najdłuższy rezerwat ichtiolo-
giczny w Polsce, ostoja ptactwa o randze europejskiej po każdym 
sezonie turystyczno – wędkarskim jest wciąż narażona na zanie-
czyszczanie opakowaniami z tworzywa PET oraz aluminium.
Korzystając z okazji udziału w ogólnopolskiej akcji Sprzątania 
Świata, przy nieocenionej pomocy dyrektora SP w Obrowie oraz 
przy sprzyjającej aurze blisko dwudziestoosobowa grupa uczniów 
uprzątnęła koryto rzeki na odcinku Lubicz – Złotoria. Ten nieco-
dzienny wrześniowy spływ to mały, ale znaczący wpływ na świa-
domość nie tylko uczestników, ale wszystkich tych, którzy mieli 
okazję zobaczyć, co zostawia człowiek podczas swojej bytności na 
łonie natury i ile potrzeba trudu, aby to naprawić. 
Nasza ekologiczno-kajakowa przygoda znalazła finał w przystani 
„Wygoda” w podtoruńskiej Złotorii, gdzie utrudzeni uczniowie 
mogli zregenerować siły podczas podsumowania w formie wspól-
nego ogniska oraz pieczenia kiełbasek.
Oby więcej podobnych inicjatyw uczniowskich oraz więcej rozsąd-
ku wśród tych, którzy odwiedzają piękne miejsca naszego regionu. 

koordynator akcji: Paweł Adamski
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Okres składania wniosków na świadczenia: 
Rodzinne, Wychowawcze „500+”, Fundusz 
Alimentacyjny a czas na wydanie decyzji i wypłaty:

Jednocześnie informujemy, że jeżeli wnioskodawca lub inny dorosły 
członek rodziny wnioskodawcy wpisany w skład rodziny: pracuje, 
prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub jest delegowany 
przez polskiego pracodawcę poza granicę Rzeczypospolitej 
Polskiej – Wójt Gminy Obrowo ma obowiązek skierować sprawę 
do rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Toruniu. Ze względu na możliwość zachodzenia 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego powyższe sprawy 
mogą być rozpatrywane w dłuższym terminie.

Należy rozróżnić stary i nowy okres świadczeniowy - zasiłkowy.
Wnioski można składać najpóźniej do dnia obowiązywania wg rozpiski:

STARY OKRES składania wniosków tj. 2016/2017 obowiązuje:
Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2017r.
Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.09.2017r.
Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2017r.
NOWY OKRES składania wniosków tj. 2017/2018 obowiązuje:

Świadczenia rodzinne: od dnia 01.11.2017r. do dnia 31.10.2018r.
Świadczenia wychowawcze „500+”: od dnia 01.10.2017r. do dnia 
30.09.2018r.
Fundusz Alimentacyjny: od dnia 01.10.2017r. do dnia 30.09.2018r.
Na podstawie przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci oraz o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów czas na wydanie decyzji i jednocześnie wypłatę świadczeń 
wg poniższej rozpiski:
Wnioski na Fundusz alimentacyjny i świadczenia wychowawcze 
„500+” złożone:
a) do dnia 31.08.2017r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 

31.10.2017r.
b) od dnia 01.09.2017r. do dnia 30.09.2017r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 30.11.2017r.
c) od dnia 01.10.2017r. do dnia 31.10.2017r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.12.2017r.
d) od dnia 01.11.2017r. do dnia 30.11.2017r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.01.2018r.
e) od dnia 01.12.2017r. do dnia 31.01.2018r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 28.02.2018r.
Wnioski na świadczenia rodzinne złożone:
a) do dnia 31.08.2017r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 

30.11.2017r.
b) od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.10.2017r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 31.12.2017r.
c) od dnia 01.11.2017r. do dnia 31.12.2017r. decyzja i wypłata 

najpóźniej do dnia 28.02.2018r.
Przykłady: wnioski złożone na fundusz alimentacyjny i świadczenie 
wychowawcze „500+”:
1. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenie wychowawcze 

i/lub fundusz alimentacyjny w miesiącu SIERPNIU 2017r.: 
to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej do dnia 31 
PAŹDZIERNIKA 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych 
nastąpi 25 PAŹDZIERNIKA 2017r., a funduszu alimentacyjnego  
27 PAŹDZIERNIKA 2017r.

2. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenie wychowawcze i/
lub fundusz alimentacyjny w miesiącu WRZEŚNIU 2017r.: 
to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej do dnia 30 
LISTOPADA 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych 
nastąpi 24 listopada 2017r., a funduszu alimentacyjnego  
27 listopada 2017r.

3. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenie wychowawcze 
i/lub fundusz alimentacyjny w miesiącu PAŹDZIERNIKU 
2017r.: to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej do dnia 
31 GRUDNIA 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych 
nastąpi 19 GRUDNIA 2017r., a funduszu alimentacyjnego  
21 GRUDNIA 2017r.

4. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenie wychowawcze 
i/lub fundusz alimentacyjny w miesiącu LISTOPADZIE 
2017r.: to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej do dnia 
31 STYCZNIA 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych 
nastąpi 19 GRUDNIA 2017r., a funduszu alimentacyjnego  
21 GRUDNIA 2017r.

5. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenie wychowawcze i/lub 
fundusz alimentacyjny w miesiącu GRUDNIU 2017r. lub STYCZNIU 
2018r.: to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej do dnia  
28 LUTEGO 2017r. wypłata świadczeń wychowawczych nastąpi 
23 LUTEGO 2018r., a funduszu alimentacyjnego 26 LUTEGO 
2018r.

Przykłady: wnioski złożone na świadczenia rodzinne:

1. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenia rodzinne w miesiącu 
SIERPNIU 2017r.: to decyzja powinna zostać wydana najpóźniej 
do dnia 30 LISTOPADA 2017r. wypłata świadczeń rodzinnych 
nastąpi 27 LISTOPADA 2017r.

2. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenia rodzinne w miesiącu 
WRZEŚNIU lub PAŹDZIERNIKU 2017r.: to decyzja powinna 
zostać wydana najpóźniej do dnia 31 GRUDNIA 2017r. wypłata 
świadczeń rodzinnych nastąpi 20 GRUDNIA 2017r.

3. Jeżeli Pan/i X złożył/a wniosek na: świadczenia rodzinne w miesiącu 
LISTOPADZIE lub GRUDNIU 2017r.: to decyzja powinna 
zostać wydana najpóźniej do dnia 28 LUTEGO 2018r. wypłata 
świadczeń rodzinnych nastąpi 26 LUTEGO 2018r.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OBROWO 
KORZYSTAJĄCYCH 
Z NASTĘPUJĄCYCH ŚWIADCZEŃ:
1. Świadczenia wychowawczego „500+” – terminy wypłat:
WRZESIEŃ 2017r. – 25 września 2017r.
PAŹDZIERNIK 2017r. – 25 października 2017r.
LISTOPAD 2017r. – 24 listopada 2017r.
GRUDZIEŃ 2017r. – 19 grudnia 2017r.
STYCZEŃ 2018r. – 25 stycznia 2018r.
LUTY 2018r. – 23 lutego 2018r.
2. Świadczenia rodzinnego – terminy wypłat:
WRZESIEŃ 2017r. – 28 września 2017r.
PAŹDZIERNIK 2017r. – 27 października 2017r.
LISTOPAD 2017r. – 27 listopada 2017r.
GRUDZIEŃ 2017r. – 20 grudnia 2017r.
STYCZEŃ 2018r. – 26 stycznia 2018r.
LUTY 2018r. – 26 lutego 2018r.
3. Funduszu alimentacyjnego – terminy wypłat:
WRZESIEŃ 2017r. – 28 września 2017r.
PAŹDZIERNIK 2017r. – 27 października 2017r.
LISTOPAD 2017r. – 27 listopada 2017r.
GRUDZIEŃ 2017r. – 21 grudnia 2017r.
STYCZEŃ 2018r. – 26 stycznia 2018r.
LUTY 2018r. – 26 lutego 2018r.
W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do Państwa 
dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, ko-
mórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bezpośrednio w go-
dzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewi-
cach 54 A.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

Kurier Obrowa


