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30.09.2016 r. Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński odebrał brązową statuetkę Orła Polskiego Samorządu dla Gminy Obro-
wo w kategorii gmina wiejska powyżej 10.000 tys. mieszkańców. Nagrody wyróżnionym samorządom i firmą zostały wręczone 
na Wielkiej Gali Sylwetek i Marek Polskiej Gospodarki w Warszawie. 

Jednocześnie w ramach plebiscytu w dniach 29-30 września  2016 r. Gmina Obrowo miała swoje stoisko na Targach POLISH BRANDS 
EXPO w Warszawie. Gminę reprezentowało Państwo Barbara i Krzysztof Rumińscy ze swoimi wypiekami z Piekarnio – Cukierni w Głogo-
wie oraz Anna Strzelecka i Paulina Florkowska z Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Marzena Słupczewska

Brązową statuetkę Orła Polskiego Samorządu 
przyznano Gminie Obrowo
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„Piękna Zagroda 2016”

W tegorocznym konkursie 
„Piękna Zagroda” na szcze-
blu gminnym w wyniku do-
konanych wizji w terenie, 
wyłoniono laureatów w ka-
tegoriach: gospodarstwo 
rolne i działka siedliskowa.

W kategorii na najbardziej 
zadbaną zagrodę wiejską I 
miejsce zdobyli Państwo 
Anna i Sławomir Duszkie-
wicz z Kazimierzewa, którzy 
prowadzą gospodarstwo rol-
ne nastawione na produkcję 
roślinno - zwierzęcą. Ukwie-
cona posesja państwa Dusz-
kiewicz, a także piękne oczko 
wodne obłożone dookoła 
kamieniami, posadzone róż-
ne gatunki drzew i krzewów 
oraz ustawione rzeźby stano-
wią ciekawy efekt i pięknie 
współgrają z budynkami go-
spodarczymi. Gospodarstwo 

wyróżnia się czystością i po-
rządkiem w całym obejściu.

II miejsce zajęło gospo-
darstwo rolne Państwa 
Romany i Zenona Sztan-
kowskich z  Kawęczyna. 
Ukwiecona posesja, piękne 
gatunki drzew i krzewów 
przyciągają wzrok i radują 
serca nie tylko domowników, 
ale także sąsiadów i przy-
jezdnych osób.

III miejsce zajęło go-
spodarstwo Pani Barbary 
Poniewskiej z Kawęczyna, 
zajmującej się produkcją ro-
ślinno – zwierzęcą. Na po-
sesji posadzone są drzewa 
i kwiaty, znajduje się także 
piękny kącik wypoczynkowy. 
Gospodarstwo wyróżnia się 
czystością i porządkiem w 
całym obejściu.

W kategorii na najbardziej 
zadbaną działkę siedliskową 

I miejsce zajęli Państwo Lu-
cyna i Waldemar Walczyk z 
miejscowości Obory. Działka 
charakteryzuje się czystością 
i porządkiem wokół całej 
posesji. Występują tu cieka-
we gatunki drzew, krzewów 
i kwiatów, a także piękne 
oczko wodne, piwniczka, 
murowany grill oraz wiatrak 
w drewnianym domku. Duży 
obszar działki pozwolił na jej 
zagospodarowanie w nie-
zwykle interesujący sposób.

II miejsce zajął Pan Mar-
cin Robaczewski  - działka 
położona w Osieku nad Wi-
słą. Na posesji posadzone są 
drzewa niezwykle pomysło-
wo przycięte, a także krzewy 
i kwiaty oraz altanka wypo-
czynkowa. Ciekawostką są 
rzeźby z drewna nadające 
działce niezwykły klimat.

II miejsce zajęli także 
Państwo Leszek i Agniesz-
ka Olszewscy z Głogowa. 
Działka niewielka, ale upo-
rządkowana i pięknie ukwie-
cona oraz zagospodarowana 
drzewami. 

III miejsce zajęli Państwo 
Bożena i Jan Zając z Brzo-
zówki. Na posesji posadzone 
są drzewa, krzewy i kwiaty. 
Znajduje się drewniana al-
tanka, mini studnia. Działka 
charakteryzuje się bogatą 
kolorystyką, porządkiem i 
czystością w całym obejściu.

  
Wyróżnienie otrzymała 

pani Ewa Wolf z Głogowa za 
wielką pasję do kwiatów i bo-
gato ukwieconą, różnymi ga-
tunkami kwiatów i krzewów 
działkę siedliskową.

Wyróżnione osoby zosta-
ły nagrodzone dyplomami i 
pamiątkowymi upominkami, 
które zostały wręczone uro-
czyście przez wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego na Dożyn-
kach gminnych w Łążynie II. 

Gratulujemy wygranym i 
życzymy dalszych sukcesów 
w dbaniu o estetykę i piękny 
wygląd naszej gminy.

Sylwia Knyszyńska

Wójt Andrzej Wieczyński wręcza nagrodę Państwu Annie i Sławomirowi 
Duszkiewicz z Kazimierzewa za zajęcie I miejsca w kat. gospodarstwo 

rolne w konkursie gminnym „Piękna Zagroda 2016” 

I miejsce w kategorii gospodarstwo rolne

 I miejsca w kategorii działka siedliskowa
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W dniu 30 lipca 2016 r. odbył się doroczny piknik rodzinny członków i sympatyków Koła Łowieckiego „Zlot” zorganizowany na terenie 
przedszkola Państwa Kamińskich w Kawęczynie.

Popołudniowy piknik uświetnił gościnny występ zespołu „Osiecka Kapela Ludowa” im. Kamińskich oraz pokaz szybkiego reagowania 
druhów z OSP w Kawęczynie.

Piknik w Kawęczynie

Dnia 30 sierpnia 2016 r. sołectwo Zawały przy współpracy Urzędu Gminy w Obrowie zorganizowało wycieczkę do ZOO we Wro-
cławiu dla dzieci i dorosłych mieszkańców Zawał. 

Podróż autobusem była dość długa, ale atrakcje wrocławskiego zoo sprawiły, że zapomnieliśmy o zmęczeniu, dodaje sołtys Zawał 
- Alicja Tarkowska. Wycieczkowicze mieli okazję obejrzeć rzadko spotykane w innych ogrodach zoobotanicznych takie zwierzęta jak 
np. nosorożce, kotiki, pingwiny, wielbłądy, czy różnorodne gatunki ryb. Na terenie obiektu znajdowało się także Afrykarium i specjalne 
pomieszczenia z otwartą przestrzenią, dla zwierząt i roślin z terenu Afryki. Po zwiedzaniu ZOO przyszła pora na posiłek, a następnie 
powrót do domu. Wycieczka zakończyła się w późnych godzinach nocnych, ale mimo długiej podróży wszystkim się bardzo podobało.

Wycieczka do ZOO we Wrocławiu
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Sadzimy drzewa dla 
przyszłych pokoleń
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W dniach 30 września i 4 październi-
ka 2016 r. dzieci i nauczyciele, a także 
dyrektorzy szkół: Renata Nowakow-
ska, Hanna Affelt, Anna Koźlikowska 
i Mariola Nagórka wraz z wójtem An-
drzejem Wieczyńskim i urzędniczkami 
zapoczątkowali akcję sadzenia drzew 
dla przyszłych pokoleń. Pomysłodaw-
czynią i organizatorką akcji była pani 
Sylwia Knyszyńska, zajmująca się rol-
nictwem w referacie rozwoju gospodar-
czego Urzędu Gminy w Obrowie.

Takie akcje sadzenia drzew będziemy 
organizowali cyklicznie, podkreślił wójt 
Andrzej Wieczyński, bo widać, że dzie-

ci mocno się angażują i lepiej dbają o 
drzewka, które same sadzą, podlewają je, 
nadają im imiona i chwalą się nimi wśród 
bliskich i znajomych. Pani Sylwia wpadła 
na super pomysł i myślę, że z roku na rok 
będziemy zachęcali do sadzenia drzew nie 
tylko dzieci i młodzież, ale także sołtysów 
i mieszkańców Naszych Małych Ojczyzn, 
dodał wójt Andrzej Wieczyński, który nie 
tylko objął patronat nad akcją, ale także 
czynnie brał udział w sadzeniu drzewek. 

O środowisko, w którym żyjemy warto 
dbać, a drzewa nie tylko dają nam tlen, ale 
także jak rosną – dają cień w upalne dni 
i cieszą oko, zmieniając się w różnych po-
rach roku. W ciągu dwudniowej akcji po-

sadziliśmy 93 drzewka, dodaje Sylwia Kny-
szyńska, 89 sztuk świerku pospolitego, 2 
lipy zielono listne i 2 klony bordowo listne. 
Drzewka trafiły do SP w Dobrzejewicach 
(6 świerków) i sołectwa Dobrzejewice (6 
świerków), a także do ZS w Łążynie II (20 
świerków), ZS w Brzozówce (17 świerków 
i 2 lipy) oraz do tzw. Małej Szkoły w Zębo-
wie (40 świerków i 2 klony). 

Dziękujemy dzieciom i nauczycielom, 
a także dyrektorom szkół za wspólne sa-
dzenie drzewek i zachęcamy do wzięcia 
udziału w podobnej akcji już za rok.

Marzena Słupczewska
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Trzykrotna laureatka konkursów kuratora –
Dominika Buławska absolwentka Gimnazjum 

nr 1 w Obrowie
Dominika Buławska, uczennica klasy 
III Gimnazjum nr 1 w Obrowie w roku 
szkolnym 2015/2016, to uzdolniona w 
wielu dziedzinach i przy tym bardzo 
pracowita młoda osoba. Przez trzy lata 
nauki w gimnazjum, uczona przez wy-
kwalifikowaną kadrę, dla której kształ-
towanie młodzieży to nie tylko praca, 
ale też życiowa pasja.

Dominika osiągnęła wysokie wyniki w 
nauce i odnosiła sukcesy w konkursach 
przedmiotowych Kujawsko-Pomorskiego 
Kuratora Oświaty. Były to konkursy z histo-
rii i biologii, których została laureatką. Od 
początku nauki w Gimnazjum nr 1 w Obro-
wie uczennica interesowała się historią i 
teraźniejszością swojego regionu, które 
dokładnie poznała, co pozwoliło jej wielo-
krotnie zwyciężać w Regionalnym Konkur-
sie Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej. Funkcjo-
nowanie samorządu terytorialnego nie ma 
przed nią żadnych tajemnic - jest laureatką 
Regionalnego Konkursu o Samorządzie Te-
rytorialnym organizowanego przez Sejmik 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W 
organizowanym corocznie Konkursie Orto-
graficznym o Pióro Starosty Toruńskiego w 
ubiegłym roku szkolnym zajęła zaszczytne 
II miejsce. Była także stypendystką w pro-
jekcie Zdolni na start, współfinansowanym 
ze środków EFS, Budżetu Państwa oraz Bu-
dżetu Województwa.

Jedną z wielu pasji Dominiki jest tury-
styka i przyroda. Uczestniczyła w wyprawie 
w Tatry i Pieniny, gdzie pokonywała trudne 
szlaki górskie. 

Trzeba sobie stawiać ambitne cele
Wywiad z absolwentką Dominiką Bu-

ławską przeprowadzili Maciej Bandrowski i 
Arkadiusz Salwowski – nauczyciele Gimna-
zjum nr 1 w Obrowie.

MB: Wiemy, że lubisz wędrówki po gó-
rach. Jednym z nieodzownych elementów 
turystyki górskiej jest wytrwałość i umiejęt-
ność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 
pokonywanie słabości. Czy wymienione 

powyżej cechy pomocne są w nauce?
DB: Oczywiście, ponieważ dają nam moż-

liwość stawiania i dążenia do określonych, 
często trudnych do zrealizowania celów. 
Przygotowując się do różnych konkursów czy 
też ucząc się z dnia na dzień, musiałam rezy-
gnować z wielu przyjemności, poświęcając 
cały czas nauce.

AS: Jesteś laureatką wielu konkursów. 
Czy mogłabyś opowiedzieć o sposobie 
przygotowywania się do nich?

DB:   Po pierwsze, uważam że najważniej-
sze jest dobre zaplanowanie pracy. Pomocny 
w tym jest kalendarz, w którym zapisuję to, 
co w danym dniu MUSZĘ wykonać. Zdarza-
ły się jednak sytuacje, w których musiałam 
zmienić plany, wówczas materiał trzeba było 
nadrobić. Po drugie, poświęcałam wolny 
czas w weekendy, by popracować. Nauczy-
ciele, którzy mnie przygotowywali do kon-
kursów, nakreślali kierunek moich działań, 
ale przede wszystkim motywowali i dodawa-
li sił. Poświęcali także wiele swojego wolnego 
czasu, organizując dodatkowe zajęcia, wy-
jazdy naukowe.

MB: Dlaczego trzy lata temu zdecydo-
wałaś się rozpocząć naukę w Gimnazjum 
nr 1 w Obrowie?

DB: Przed podjęciem decyzji o wyborze 

szkoły, zapoznałam się z profilem szkoły na 
facebooku, gdzie znalazłam bardzo bogatą 
ofertę i relacje z różnych, ciekawych imprez, 
konkursów czy uroczystości.  Dużym atutem 
szkoły jest na pewno atmosfera w niej pa-
nująca, niewielka liczba uczniów, jedno śro-
dowisko – właściwie wszyscy się znają. Na-
uczyciele w szkole są przyjaźnie nastawieni 
wobec uczniów, chętni do pomocy i otwarci 
na wszelkie inicjatywy uczniowskie. Dyrekcja 
szkoły pomaga uczniom w realizowaniu róż-
norakich działań, służy radą i pomocą. Poza 
tym w szkole jest bardzo spokojnie i bezpiecz-
nie. Dodatkowym plusem jest klasa z rozsze-
rzonym językiem angielskim.

AS:    Jesteś wszechstronnie uzdolniona, 
z jaką dziedziną nauki wiążesz swoją przy-
szłość?

DB: Zamierzam studiować medycynę, 
dlatego od września zamierzam uczyć się 
w Liceum Akademickim w Toruniu w klasie 
o profilu biologiczno-chemicznym. Zawsze 
uważałam, że trzeba sobie wysoko zawie-
szać poprzeczkę, stawiać ambitne cele. Mam 
pewność, że ta szkoła dobrze przygotuje 
mnie do studiów.

AS:   Dziękujemy za rozmowę i życzymy 
sukcesów.

Na Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodzików na torze w Szcze-
cinie zawodnicy Copernicus Toruń 
wygrali złoto w jeździe drużynowej. 
W złotym zespole znalazł się zawod-
nik z naszej gminy Dominik Żebrow-
ski. Gratulacje dla niego i pozosta-
łych członków drużyny. Życzymy 
kolejnych sukcesów.

Złoto dla 
drużyny



7KURIER OBROWA

Drodzy Krwiodawcy!

3 lipca 2016 roku w Obrowie został podstawiony krwiobus, 
przed którym zgromadziło się ponad 60 osób chętnych oddać 
krew, z czego 40 osób mogło krew oddać.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Krwiodawcom, tym którzy 
chcieli oddać krew, ale z różnych przyczyn zostali wykluczeni.

Serdeczne podziękowania dla wójta Andrzeja Wieczyńskiego  
za finansowanie słodkiego poczęstunku dla przybyłych krwio-
dawców.

Po raz kolejny pokazaliście jak wielkie serce ma społeczność 
gminy Obrowo.  Jesteście wspaniałym przykładem na to  jak wiele 
można zrobić dla drugiego człowieka działając wspólnie w szczyt-
nym celu.

DZIĘKUJĘ
Emilia Zakrzewska

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Obrowie – Komórka ds. Realizacji 
Świadczeń Rodzinnych – Filia Dobrze-
jewice 54A wpłynęło ostatecznie 1 625 
wniosków, które podlegają rozpatrze-
niu.

Ogólnie wydano do chwili obecnej 1 
582 decyzje (zarówno przyznających, jak i 
odmawiających świadczenie). 

Należy również dodać, że do Regional-
nego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) 
przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu 
zostały przekazane wnioski przekazane ze 
względu na fakt zatrudnienia lub przeby-
wania jednego z rodziców za granicą kraju, 
podlegające tzw. koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego. Wówczas 
Marszałek jest organem który weryfikuje 
kto ma wypłacić dane świadczenie zagra-
nicą - Marszałek - czy Gmina.

Takich wniosków, które czekają na roz-
patrzenie na chwilę obecną mamy 37, 
dodaje Beata Modrzyk-Dobrzyńska – po-
dinspektor ds. świadczeń rodzinnych i ko-
ordynator komórki ds. świadczeń rodzin-
nych w Fili GOPS w Dobrzejewicach.

Dla 7295 rodzin czyli ok. 2 215 dzieci w 

gminie Obrowo ustalono prawo do świad-
czenia wychowawczego Rodzina 500+. 

Do końca sierpnia 2016 r. wypłacono z 
tytułu świadczenia Rodzina 500+ kwotę: 
5.476.123,00 zł.

 Będą jeszcze spłaty za okres od kwietnia 
dla tych, którzy złożyli wniosek w kwietniu 
i jest przekazany do Marszałka.

Miesięczna wypłata świadczeń to kwota 
ponad 1.000.000,00 zł.

Uwaga!
Świadczenia Rodzina 500+ są uzależ-

nione od wysokości dochodu na pierwsze 
dziecko: przy pełnosprawności 800,00 
zł na osobę w rodzinie, a przy niepełno-
sprawności dziecka będącego w składzie 
rodziny kryterium wynosi 1.200,00 zł na 
osobę w rodzinie.

Aktualnie świadczenia są przyzna-
wane na okres od 01.04.2016 r. do 
30.09.2017 r. i rokiem bazowym jest rok 
2014 r. To znaczy, że od 01.01.2014 r. do 
dnia złożenia wniosku oraz pobierania 
świadczenia należy zgłaszać wszelkie 
zmiany finansowe w rodzinie - zatrudnie-
nia utraty/uzyski oraz zmiany dotyczące 
zmian składu rodziny.

Informujemy, że dopiero od sierpnia 
2017 r. będziemy wydawać i przyjmować 
wnioski na kolejny okres świadczeniowy.

Wzory wniosków do Programu Rodzina 
500+ i do innych świadczeń rodzinnych 
wraz 

z załącznikami zostały przekazane w for-
mie pdf do zamieszczenia na stronie www.
bip.gopsobrowo.pl.

Siedziba Działu Świadczeń Rodzinnych 
Filia Dobrzejewice 54A pracuje od po-
niedziałku do czwartku w godzinach:

- poniedziałek od 07.30 do 15.00,
- wtorek od 7.30 do 15.30,
- środa od 7.30 do 18.00,
- czwartek od 7.30 do 18.00.
Uwaga! W każdy piątek – dzień wyłą-

czony z obsługi interesantów.

Wszelkie informacje w sprawie 
świadczenia wychowawczego można 

uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Obrowie, tel. 56 6786022 
oraz Dziale Świadczeń Rodzinnych tele-

fon komórkowy 720 828 134.

Realizacja programu Rodzina 
500+ w gminie Obrowo
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Gmina Obrowo pracuje nad obszernym 
dokumentem pod nazwą „Lokalny Pro-
gram Rewitalizacji Gminy Obrowo na 
lata 2016 – 2023”, którego założenia 
omawiano podczas konsultacji z miesz-
kańcami wsi: Obrowa, Sąsieczna, Osie-
ka nad Wisłą, Kawęczyna i Skrzypkowa 
w dniu 7 września 2016 r. na spotkaniu 
w świetlicy wiejskiej w Obrowie.

Dokument ten analizuje szanse i za-
grożenia jakie stoją przed gminą. Dzię-
ki Lokalnemu Programowi Rewitalizacji 
Gmina Obrowo będzie mogła ubiegać się 
o środki z Unii Europejskiej w nowym pro-
gramowaniu, co przyczyni się do rozwoju 
powyższych miejscowości, ale także całej 
gminy.

Mieszkańcy wsi Obrowa, Sąsieczna, 
Osieka nad Wisłą, Kawęczyna i Skrzypko-
wa mogli również od 7 września do 21 
września 2016 r. składać uwagi dotyczące 
zamieszczonego na stronie internetowej 
gminy www.obrowo.pl projektu Lokalne-
go Programu Rewitalizacji. 

Marzena Słupczewska

Trwają prace nad Lokalnym Programem 
Rewitalizacji Gminy Obrowo

16 lipca 2016 r. dwudziestu ośmiu ab-
solwentów Szkoły Podstawowej w Obro-
wie, rocznik 1970, przybyło na spotka-
nie po latach. Niektórzy nie widzieli się 
46 lat. Wielu z nas się nie poznało, doda-
je Roman Skórski, pomysłodawca zjaz-
du, obecny radny Rady Gminy w Obro-
wie, ówczesny uczeń rozpoczynający 
naukę w 1962 r. 

Jak rozpoczynaliśmy naukę w szkole 
nie było jeszcze prądu, na ławkach były 
kałamarze, a toalety były na dworze, wspo-
mina pan Skórski. Lekcje oznajmiał woźny 
dzwonkiem ręcznym, a o sali gimnastycz-
nej mogliśmy pomarzyć, dodają panie: 
Jadwiga Politowska i Halina Szatkowska, 
ówczesne nauczycielki, które także wspól-

nie podkreślały, że dzieci wówczas były 
grzeczniejsze niż obecnie i były bardziej 
zżyte ze szkołą będącą faktycznie ich dru-
gim domem.

Dwie klasy pierwsze, które rozpoczęły 
naukę w 1962 roku, po pięciu latach na-
uki połączono w jedną klasę, która liczyła 
47 uczniów, wspomina Maciej Grzywiński, 
obecnie mieszaniec Torunia. Szkolnych 
kolegów wspominamy bardzo ciepło, cho-
ciaż czasem robili nam dziewczyną psikusy, 
przywiązując np. warkocze do ławki, wspo-
mina z uśmiechem Bożena Gizela z domu 
Sztangierska.

Trudno było ustalić kontakt do wszyst-
kich, przyznaje Roman Skórski, ale teraz 
myślę, że poświęcony czas opłacił się, bo 
spotkanie po latach było niezapomniane 
i mimo, że kilkoro z naszej klasowej pacz-
ki już nie żyje, to spora grupa koleżanek i 
kolegów zapowiedziała, że z chęcią przyje-
dzie na kolejne spotkanie, może za rok?

Serdeczne podziękowania płyną dla na-
uczycielek, które przybyły na zjazd tj. dla 
pań: Jadwigi Politowskiej, Haliny Szatkow-
skiej, Krystyny Kowalskiej i Gabrieli Wierz-
bickiej od VIII klasy SP w Obrowie, rocznik 
1970.

Zjazd absolwentów Szkoły 
Podstawowej w Obrowie 
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Szanowni Państwo Dyrektorzy Nauczyciele, 
Wychowawcy, Pracownicy Administracji 

i Obsługi Szkół Gminy Obrowo
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października myśli i życzenia 

kierujemy w stronę szkół i nauczycieli.  W tym świątecznym Dniu proszę 
wszystkich nauczycieli z obrowskich szkół i przedszkoli oraz wspierają-
cych ich pracowników administracji i obsługi o przyjęcie słów uznania 
za wytrwałość i wyrozumiałość w wychowanie i edukację młodego po-
kolenia. Niech efektom wychowawczym, a także efektywnej współpra-
cy z rodzicami oraz zaufaniu i szacunku uczniów towarzyszy Państwa 
spełnienie zawodowe, jak również przyjemność z codziennej pracy z 

dziećmi i młodzieżą.

Z wyrazami szacunku
Wójt Andrzej Wieczyński

W dniu 11 października 2016 r. na obchodach gminnych Dnia Edukacji Narodowej, wójt Andrzej Wieczyński wręczył dyrekto-
rom i nauczycielom nagrody. Wśród wyróżnionych znaleźli się dyrektorzy: Artur Affelt, Hanna Affelt, Anna Koźlikowska, Renata 
Nowakowska, Janusz Iwański, Katarzyna Wachowska i Mariola Majrowska oraz nauczyciele: Agnieszka Fabiszewska, Katarzyna 
Młynarczyk, Jacek Makowski, Katarzyna Rytka, Agnieszka Koepke, Monika Stawska, Wanda Falkiewicz i Anna Pędzierska.

Wójt Andrzej Wieczyński przyznał też nagrodę specjalną Panu mgr Przemysławowi Piotrowskiemu, jako najwyższy stopień uznania dla 
nauczyciela szczególnie wyróżniającego się w pracy dydaktycznej jak i w pracy na rzecz środowiska lokalnego.
Zachęcamy wszystkich nauczycieli do aktywnej pracy dydaktycznej, a także pracy na rzecz środowiska lokalnego, aby lista osób, swo-
istych „Perełek”, którym Wójt może przyznać nagrodę specjalną była z roku na rok coraz większa.

Marzena Słupczewska
Kierownik Referatu Organizacyjno-

Oświatowego UG Obrowo

Trójka nauczycieli z Zespołu Szkół w Dobrzejewicach (Monika 
Stawska, Aneta Dobrzyńska i Tomasz Sojka) na początku wakacji 
uczestniczyła w kursie językowym i metodycznym na Malcie.

Uczestnictwo w kursie było  możliwe dzięki projektowi STEP 
FORWARD – Krok do przodu, który został sfinansowany ze środków 
UE, w ramach programu POWER – „Mobilność kadry edukacji szkol-
nej”. 

Dzięki bardzo intensywnym zajęciom, prowadzonym z udziałem 
profesjonalnych lektorów, nasi nauczyciele przez cały pobyt na wyspie 
rozwijali swoje kompetencje językowe oraz metodyczne. Ponadto 
współuczestnikami zajęć byli nauczyciele z krajów UE, co umożliwiło 
naszym belfrom wymianę  doświadczeń zawodowych oraz nawiąza-
nie ciekawych zagranicznych kontaktów, z których wracając do swo-
jej szkoły zamierzają skorzystać. Po wyczerpujących zajęciach gorące 
popołudnia były także czasem na sprawdzenie nabytych umiejętno-
ści w praktyce. Poznawanie zabytków, historii oraz kultury Malty oraz 
nauka języka umożliwiła im na dzielenie się nabytą wiedzą ze swoimi 
uczniami. Lekcje języka angielskiego, polskiego i geografii w rozpo-
czynającym się roku szkolnym na pewno będą ciekawsze. 

Nauczyciele też 
się uczą

(ISSN 1689-703X)
Skład: Fundacja MEDIUM,    Wydawca: Urząd Gminy Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo,
tel./fax (56) 678 60 22,  e-mail: obrowo@obrowo.pl

Redaktor Naczelny: Marzena Słupczewska

KwartalniK „Kurier ObrOwa”
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W dniu 29 sierpnia 2016 roku w Toru-
niu zostało podpisane porozumienie 
międzygminne pomiędzy Gminą Miasta 
Toruń, Gminą Obrowo oraz Gminą Lu-
bicz, dotyczące organizacji publicznego 
transportu zbiorowego w powyższych 
samorządach. W związku z powyższym 
od 1 września na terenie gmin Obrowo 
i Lubicz kursują dwie dodatkowe linie 
autobusowe:

1) "45" na trasie Rubinkowo II - Lubicz - 
Brzozówka - Szembekowo - Dobrzejewice 
- Obrowo;

2) "46" na trasie Rubinkowo II - Złotoria 
- Grabowiec - Osiek nad Wisłą – Obrowo, 
zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy 
dostępnym na stronie http://www.torun.
pl/pl/miasto/transport-publiczny/komuni-
kacja-miejska/rozklad-jazdy-komunikacji-
-miejskiej oraz na www.obrowo.pl.

W chwili obecnej na terenie gminy 

Obrowo bilety MZK można zakupić w skle-
pie „PICO” na ul. Aleja Lipowa 6 w Obrowie. 
Jak informuje nas MZK, trwają rozmowy z 
właścicielami sklepów na terenie gminy 
Obrowo, które chciałyby sprzedawać bilety 
MZK. Jak pojawią się kolejne punkty sprze-
daży biletów MZK, będziemy Państwa in-
formowali na stronie www.obrowo.pl.

Z uwagi na pojawiające się pytania 
mieszkańców dotyczące nowych biletów 
poniżej zamieszczamy wykaz tych pytań 
wraz z odpowiedziami.

1. Jaki obszar obejmuje strefa I a jaki 
strefa II?

Strefa I obejmuje obszar w granicach 
administracyjnych miasta Torunia, nato-
miast strefa II obejmuje obszar gmin są-
siednich. Są to gminy Lubicz, Obrowo i Zła-
wieś Wielka.

2. Jakie bilety będzie można kupić u 
kierowców i motorniczych?

Pasażer chcący kupić bilet u obsługi po-
jazdu powinien wsiadać do pojazdu pierw-
szymi drzwiami i jeszcze na przystanku 
zakupić bilet. U kierowców i motorniczych 
będzie można kupić bilety jednoprzejaz-
dowe i czasowe do 30 minut oraz czasowe 
do 60 minut i do 90 minut.

3. Jakie zasady będą obowiązywać 
przy korzystaniu z biletów jednoprzejaz-
dowych i czasowych do 30 minut? 

Dla ułatwienia korzystania z komunika-
cji miejskiej dotychczasowy bilet jednora-
zowy został zastąpiony biletem,  z którego 
będzie można korzystać w dwojaki sposób:

1. Jako bilet jednoprzejazdowy:
Obowiązuje on tylko w do ostatniego 

przystanku na całej trasie linii bez względu 
na czas podróży, np. wsiadamy do autobu-
su linii nr 44 i jedziemy z Podgórza do os. 
Nad Strugą, gdzie czas przejazdu wyniesie 
ok 45 minut. Czyli jedziemy jednym pojaz-
dem i nie przesiadamy się, a podróż wyko-
nywana jest tylko strefie I czyli w granicach 
Torunia. Podobnie jest w strefie II, gdy bę-
dziemy korzystać z przejazdu np. z Obrowa 
do Lubicza tj. tylko w strefie II. 

2. Jako bilet czasowy: 
Obowiązuje jeżeli chcemy skorzystać z 

przesiadki lub wykonujemy podróż w obu 
strefach - wówczas bilet ważny jest 30 mi-
nut od godziny skasowania.

 4. Jakie zasady będą obowiązywać 
przy korzystaniu z biletów czasowych?
Bilety czasowe będą ważne od godziny 
skasowania do czasu jaki został oznaczony 
na bilecie tj. 30, 60 lub 90 minut. 

Autobusy MZK od 1 września 
jeżdżą po drogach gminy Obrowo
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Bilety te umożliwiają korzystanie z przejaz-
du z przesiadkami. Bilet należy skasować 
w pierwszym pojeździe i jest ważny przez 
okres wskazany na bilecie. Przy przejaz-
dach na podstawie biletów czasowych 
obowiązuje rzeczywisty czas przejazdu.  
Ewentualne opóźnienie wynikające np. 
z zatoru drogowego nie przedłuża czasu 
ważności biletu. 

5. Jaki bilet trzeba skasować podczas 
przejazdu ze strefy I do strefy II i odwrot-
nie?

Przy przejazdach przez strefy obowią-
zują bilety czasowe. Opłata za przejazd jest 
zróżnicowana od czasu podroży.

Przykłady:
• przejazd z Lubicza do Rubinkowa stan-

dardowo trwa nie dłużej niż 30 minut 
i na tej trasie pasażerowie mogą ko-
rzystać z biletów 30 minutowych. Na-
tomiast przejazd do centrum miasta 
trwa ok. 45 minut i wtedy właściwym 
biletem jest bilet 60 minutowy,

• przejazd z Obrowa do Rubinkowa 
będzie trwał ok. 35-50 minut w zależ-
ności od trasy przejazdu i właściwym 
biletem będzie bilet 60 minutowy, w 
obu przypadkach przy wykorzystaniu 
biletu 60 minutowego będzie można 
korzystać z przejazdu z przesiadką w 
Toruniu z zastrzeżeniem, że nie można 
przekroczyć limitu czasu oznaczonego 
na bilecie,

• przejazd z Rozgart i Przysieka do Pl. 
Rapackiego będzie trwał ok. 27 minut 
i będzie można skorzystać z biletu 30 
minutowego, a dalsza podróż wyma-
gać będzie biletu 60 minutowego,

przejazd np. z Obrowa na Podgórz, czy-
li na najdłuższej trasie trwać będzie ok. 75 
-85 minut, z jedną lub dwiema przesiadka-
mi z biletem 90 minutowym za 5,00 zł. 

6. Skąd pasażer ma wiedzieć jak długo 
będzie trwała jego podróż i jaki ma kupić 
bilet. 

Rozkłady jazdy na przystankach i na 
stronie www.torun.pl są wyposażone w 
tabele z orientacyjnymi czasami przejaz-
du do poszczególnych przystanków. Na 
stronie dostępny jest również link do apli-
kacji „jakdojade.pl”. Jest to wyszukiwarka 

połączeń oparta na aktualnych rozkładach 
jazdy i umożliwia wybór optymalnego po-
łączenia.

7. Co mam zrobić gdy skończył się czas 
biletu czasowego, a autobus nie dojechał 
do przystanku?

Bilet czasowy jest ważny na określoną 
na bilecie wartość czasu. Gdy skończył się 
czas ważności biletu, bilet jest ważny do 
pierwszego przystanku na którym pasażer 
może wysiąść. Jeżeli będzie podróżował 
dalej to jego bilet będzie już nie ważny.

Przykład:
Pasażer z biletem 30 minutowym ska-

sowanym o godz. 12:15 jedzie autobusem 
linii nr  35 z Lubicza Dolnego do Torunia. 
O godzinie 12:45 autobus jedzie ul. Odro-
dzenia i mija czas określony na bilecie. Au-
tobus na przystanku przy Al. Solidarności 
zatrzymuje się o godz. 12.46. 

W przypadku jeżeli pasażer pojechałby 
dalej do Pl. Św. Katarzyny bilet zostałby 
uznany za nie ważny.

8. Jaki czas będzie brany pod uwagę 
przy kontroli biletów, ten który jest wy-
świetlany na kasowniku czy z zegarka 
kontrolera?

W trakcie kasowania biletu, kasownik 
drukuje kod na którym ostatnie cztery cy-
fry oznaczają godzinę skasowania. Aby 
precyzyjnie określić czas podróży tylko ta 
godzina jest brana pod uwagę podczas 
kontroli biletów.

9. Czy można łączyć bilety czasowe w 
celu uzyskania dłuższego czasu na prze-
jazd?

Tak można łączyć bilety czasowe, ale z 
ekonomicznego punktu widzenia lepszym 
rozwiązaniem jest zakup biletu na dłuższy 
okres czasu – 60, 90 minutowego. 

Przykład:
Korzystając z biletu 30 minutowego, 

przy przekroczeniu czasu musimy dokupić 
drugi bilet za 2,80 zł, czyli wydamy na prze-
jazd 5,60 zł. Kupując bilet 60 minutowy wy-
damy 4,00 zł. Tak więc zaoszczędzimy 1,60 
zł.

10. Czy stare bilety jednorazowe po 
2,80 i 1,40 będą ważne po 1 września?

Tak, stare bilety jednorazowe będą waż-
ne i będzie je można wykorzystać przy 
przejazdach jednym środkiem transportu. 

11. Kiedy będzie można kupić nowe bi-

lety w kioskach? 
Nowe bilety będzie można zakupić w 

kasach MZK od 26 sierpnia 2016 r. Od tego 
dnia będą się także zaopatrywały w nowe 
bilety podmioty gospodarcze, które sprze-
dają bilety np. w kioskach. 

Zatem nowe bilety w kioskach powinny 
być dostępne od 1 września br. 

12. Kiedy będzie można zakupić bilety 
miesięczne? 

Nowe ceny biletów miesięcznych waż-
nych w strefie I i II będą obowiązywały od 1 
września 2016 r. i od tej daty będą w sprze-
daży. Można zakupić znaczek do biletu 
miesięcznego na 15 lub 30 dni i wówczas 
płacimy wg taryfy obowiązującej do 31 
sierpnia 2016 r. Jeżeli chcemy kupić zna-
czek już w sierpniu z ważnością biletu od 
np. 1 września br. to możemy to uczynić od 
26 sierpnia br.

13. Czy można skasować bilet ulgowy 
za 1,40 zł jak wykorzystany został czas bi-
letu czasowego?

Jeżeli pasażer nie jest uprawniony do 
biletów ulgowych to powinien skasować 
bilet za 2,80 zł., a jeżeli ma prawo do ulgi 
to za 1,40 zł. 

Wcześniejszy bilet stracił ważność i nale-
ży skasować kolejny bilet uprawniający do 
przejazdu.

Przed rozpoczęciem podróży należy 
przemyśleć, czy zakup biletu czasowego 60 
lub 90 minutowego nie będzie korzystniej-
szy. Zawsze „dokasowanie” drugiego biletu 
przewyższy wartość odpowiedniego biletu 
czasowego. 

14. Jakie bilety będzie można kupić u 
kierowców i motorniczych?

U kierowców i motorniczych będą do-
stępne wszystkie bilety czasowe.

15. Jakie bilety będą dostępne w auto-
matach biletowych?

W biletomatach będzie można kupić 
bilety czasowe i krótkookresowe (dobowe, 
rodzinne, weekendowe i tygodniowe).
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Fundacja Ośrodek Inicjatyw 
Społecznych ANRO w Złotorii,  
Instytut Historii i Archiwistyki 
Uniwersytetu Mikołaja Koper-
nika w Toruniu oraz Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu zorga-
nizowali konferencję pod na-
zwą: „Olendrzy – osadnicy znad 
Wisły. Sąsiedzi bliscy i obcy.”  

  
Powyższy projekt jest także 

współfinansowany przez Gmi-
nę Obrowo. Dlatego też w dniu 
21.09.2016 r. miło nam było go-
ścić delegację Holendrów w Urzę-
dzie Gminy w Obrowie, podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński. 

Natomiast w dniach 22.09 – 
23.09.2016 r. organizowane były 
sesje naukowe na temat Olen-
drów, ich dawnego osadnictwa 
nad rzeką Wisłą.

Anna Strzelecka 

Holendrzy z wizytą w gm. Obrowo

W sobotę 10 września 2016 r. na festynie 
„Barwy lata, dary jesieni” gminę Obrowo 
w Lokalnej Grupie Działania „Podgro-
dzie toruńskie” reprezentowały Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich „Nowoczesna 
Gospodyni” z Osieka nad Wisłą na czele 
z Panią Marią Melerską. 

Stoisko LGD „Podgrodzie toruńskie” cie-

szyło się dużym zainteresowaniem przy-
byłych na festyn mieszkańców pobliskich 
okolic, w tym torunian i innych wystawców, 
a także nie umknęło jurorom konkursu na 
„Najbardziej atrakcyjne stoisko LGD z pro-
duktami regionalnymi i rękodziełem ludo-
wym”, którzy naszej LGD przyznali zaszczyt-
ne trzecie miejsce. 

Pod namiotem Lokalnej Grupy Działania 

„Podgrodzie toruńskie” można było podzi-
wiać ludowe rękodzieło, zakupić lokalne 
produkty i tradycje kulinaria, a także po-
znać ideę działalności LGD. A wszystko w 
wystroju, w którym kury wiodły prym. Na 
ich czele prezentowały się wyjątkowe kury 
tęczanki z hodowli Pana Leszka Juraszek. 

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska 
LGD „Podgrodzie toruńskie” w przyszłym 
roku. 

Marzena Słupczewska

KGW z Osieka nad Wisłą reprezentowało 
gminę Obrowo na festynie w Przysieku
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W XXXIV wydaniu kwartalnika Kurier Obrowa chwaliliśmy się wysokimi wynikami sprawdzianów szóstoklasistów. Dziś przy-
szedł czas na wyniki egzaminów gimnazjalnych, z którymi uczniowie poradzili sobie także bardzo dobrze.

Poniżej tabela obrazująca wyniki egzaminów gimnazjalnych z poszczególnych części w gminie Obrowo, powiecie,  województwie 
kujawsko-pomorskim i w kraju w roku szkolnym 2015/2016

Język polski Historia i WOS Matematyka Przedmioty 
przyrodnicze

J. angielski-
podstawa

Gimnazjum  
w Dobrzejewicach 66% 58% 44% 50% 58%

Gimnazjum
 w Obrowie 70,4% 58,5% 44% 52,5% 58,3%

Średnia gminy 
Obrowo 68% 58% 44% 51% 58%

Średnia powiatu
toruńskiego 67% 55% 43% 49% 57%

Średnia Wojew. 
Kuj.-Pom. 68% 55% 46% 49% 61%

Średnia w Polsce 69% 56% 49% 51% 64%

Jak wynika z danych za-
wartych w tabeli, wyniki eg-
zaminów gimnazjalnych z po-
szczególnych przedmiotów w 
gimnazjach na terenie gminy 
Obrowo są wysokie, znacznie 
przekraczające przeciętne wy-
niki szkół gimnazjalnych w po-
wiecie, województwie kujaw-
sko-pomorskim, a w niektórych 
przypadkach przewyższające 
nawet średnie wyniki w kraju. 
Takie dane cieszą, podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński, ale 
też myślę, że mobilizują do ko-
lejnych sukcesów, czego życzę 

uczniom i nauczycielom w ko-
lejnym roku szkolnym.

Jeśli chodzi o dane sta-
tystyczne dotyczące liczby 
uczniów w szkołach na terenie 
gminy Obrowo, to od kilku lat 
liczba dzieci kształtuje się na 
podobnym poziomie. W bieżą-
cym roku szkolnym 2016/2017 
wzrosła liczba uczniów w 
gimnazjach o 16 osób w po-
równaniu do roku szkolne-
go 2015/2016. W Gimnazjum 
w Obrowie jest obecnie 187 
uczniów, a w Gimnazjum w Do-
brzejewicach jest 274 uczniów. 

Liczba dzieci w szkołach pod-
stawowych spadła o 77 osób i 
obecnie w 56 oddziałach szkół 
podstawowych na terenie gmi-
ny Obrowo uczy się  łącznie 1 
173 uczniów. Natomiast w od-
działach przedszkolnych licz-
ba dzieci z roku na rok rośnie, 
w ubiegłym roku szkolnym 
przedszkolaków mieliśmy 349, 
a obecnie 376, czyli o 27 dzieci 
więcej. 

Czeka nas zapowiadana 
przez Panią Minister Eduka-
cji Narodowej Annę Zalewską 
reforma oświaty, która m. in. 

łączy się ze stopniowym wy-
gaszaniem gimnazjów. W na-
szych realiach, gdzie mieszczą 
się dwa gimnazja, problemów 
z zagospodarowaniem budyn-
ków nie będzie, najważniejszą 
kwestią będzie nadbudowa 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Osieku nad Wisłą. Myślimy 
również nad zmianą obwodów 
oświaty dla ZS w Brzozówce i 
SP w Dobrzejewicach, włącza-
jąc całą miejscowość Głogowo 
do SP w Dobrzejewicach, pod-
kreśla wójt Andrzej Wieczyński.

Wyniki egzaminów gimnazjalnych

Pani doktor Maria Skrzypek, 
bo o niej mowa w wierszu 
naszego poety z Silna, jest 
znanym nie tylko w gminie 
Obrowo, Toruniu, ale w całym 
województwie, kraju, a może 
nawet i poza granicami Polski 

- kardiologiem. 

Pani Maria ma anielskie ser-
ce i pewnie dlatego z wielkim 
zaangażowanie i pasją poma-
ga od wielu lat ludzkim, któ-
rzy mają problemy z sercem 
właśnie. „Pani Doktor leczy 
serce, ale też i duszę”, mawiają 
pacjenci, a sama podkreśla, że 
siłę i energię do życia dają jej 
pacjenci, którym pomogła, a 
także chwile spędzane w zaci-
szu leśnej głuszy w Osieku nad 
Wisłą, gdzie ma swój mały do-
mek i działeczkę.

Życzymy Pani Doktor stu lat 
życia i dużo zdrowia oraz wielu 
miłych chwil spędzanych na te-
renie gminy Obrowo.

Marzena Słupczewska 

Jeśli  masz  serce  chore,
Ona cię wyleczy.

Jeśli  masz  duszę  chorą,
Skutecznie  pocieszy.

Troską  Jej  Gmina  Obrowo
i  rządzący nią  w  trudzie.
Marzy, by  było  kolorowo

i  weseli  byli  ludzie.
Wiele  dla  Gminy  zrobiła.
Przychyliłaby  jej  nieba.
W  dobroci  tkwi  jej  siła.
Ostatnią  odda   kromkę   

chleba.
Niezastąpiona  jest.

Nasza  Doktor - Maria  S. 
HK

Sercem serce 
wyleczy

Gmina Obrowo wzięła udział 
w projekcie „Innowacyjna 
gmina” zgłaszając miejsce na 
paczkomat przy sklepie Polo 
Marketu w Brzozówce. 

Lokalizacja paczkomatu oka-
zała się strzałem w dziesiątkę, 
bo korzysta z niego dużo miesz-
kańców gminy, co doceniła Gru-
pa Integer Paczkomaty InPost 
przyznając gminie Obrowo na-
grodę w postaci laptopa Dell, 

który zostanie wykorzystany 
na potrzeby Urzędu Gminy w 
Obrowie. 

Nagrodę z rąk Pana Ireneusza 
Bonkiewicza odebrała Sekretarz 
Gminy Mirosława Kłosińska, 
która jednocześnie podkreśliła, 
że jest to pierwszy, ale nie je-
dyny paczkomat, który powstał 
na terenie gminy Obrowo, aby 
podnieść komfort życia miesz-
kańców. 

Marzena Słupczewska

Paczkomat w Brzozówce
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24 września 2016 r. Ochotnicza Straż Po-
żarna w Szembekowie obchodziła jubi-
leusz 50-lecia swej działalności. Podczas 
uroczystej Mszy Świętej wspomniano 
druhów tej jednostki, którzy zasłużyli 
się nie tylko dla organizacji, ale także 
dla lokalnej społeczności. Ks. kanonik 
Andrzej Pogorzelski w wygłoszonym 
kazaniu podkreślił ważną rolę, jaką peł-
nią strażacy ochotnicy w społeczności 
lokalnej, poświęcając swoje życie w ak-
cjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko 
na terenie miejscowości Szembekowo, 
ale także gminy Obrowo, czy powiatu 
toruńskiego.  

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyń-
ski w swoim przemówieniu nie omieszkał 
wspomnieć o druhach, którzy powołali do 
życia OSP w Szembekowie w 1965 r., a byli 
nimi m. in.: Lucjan Kazanecki, Leon Błasz-
kiewicz, Kazimierz Kowalski, Kazimierz 
Konczewski, czy Gabriel Mytlewski i ich za-
sługach dla lokalnej społeczności.

Poprzez ten jubileusz pragniemy prze-
kazać wyrazy wdzięczności i pamięć dla 
tych wszystkich druhów i działaczy, którzy 
przekazali nam swój dorobek i wpoili nam 
zamiłowanie do tej pięknej i humanitarnej 
służby społecznej, podkreślił druh Piotr 
Mytlewski w trakcie przedstawiania rysu 
historycznego jednostki.

Jednostka OSP w Szembekowie w latach 
1965 -1967 liczyła 15 członków. Była wypo-
sażona w motopompę M – 400, komplet 

węży, kilka mundurów bojowych i hełmów 
bojowych, a także drobny sprzęt pożar-
niczy. Pierwszymi strażakami uprawnio-
nymi do obsługi motopompy byli: Gabriel 
Mytlewski i Józef Błaszkiewicz. Sprzęt OSP 
w Szembekowie najpierw był przecho-
wywany w pomieszczeniach Kółka Rolni-
czego w Szembekowie, a po przekazaniu 
przez Prezesa OSP Lucjana Kazaneckiego 
niezabudowanej działki, pobudowano ga-
raż, służący jako strażacka remiza, w któ-
rej jesienią 1969 roku strażacy przenieśli 
cały sprzęt. Do pożarów sprzęt gaśniczy 
dowożony był wówczas końmi na wozach 
mieszkańców wsi Lucjana Kazaneckiego i 
Henryka Kamińskiego oraz ciągnikiem Be-
niamina Szeflera. 

Dzięki staraniom Prezesa OSP druha 
Lucjana Kazackiego, Komendanta Gmin-
nego druha Bogdana Sadowskiego i wielu 
innych strażaków, pozyskano drewniany 
barak w Toruniu, który rozebrano, a na-
stępnie przewieziono i posadowiono na 
wykonanych fundamentach przy garażu 
w Szembekowie. Dzięki ofiarnej pomocy 
społeczności całej wsi, w tym strażaków, 
jesienią 1973 r. budynek oddano do użytku 
strażaków i całej społeczności Szembeko-
wa. Jesienią 1974 r. Zarząd OSP w Szembe-
kowie zakupił z własnych środków finanso-
wych samochód marki GAZ – 51, który po 
przebudowie służył do przewozu sprzętu 
strażackiego i załogi. Strażacy z szembe-
kowskiej straży pożarnej brali i biorą udział 
w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. 

Podczas Gminnych Zawodów Sportowo 
– Pożarniczych w 1983 r. jednostka zajęła 
zaszczytne I miejsce.

W 1985 r. do części garażowej budyn-
ku dobudowano boks garażowy przezna-
czony na samochód bojowy marki STAR z 
autopompą, gdzie kierowcą mechanikiem 
był Bernard Grubecki. Wiosną 1989 r. do-
konano modernizacji świetlicy, zakupiono 
stoły i krzesła, a osiem lat później przystą-
piono do rozbiórki starej, wysłużonej remi-
zy. Dzięki zaangażowaniu druha prezesa 
Gabriela Mytlewskiego, całej społeczności 
strażackiej i lokalnej, a także władz gmin-
nych nowy budynek remizy ukończono i 
oddano do użytku 19 czerwca 1999 r. W 
listopadzie 2004 r. OSP w Szembekowie 
otrzymała nowy samochód ratowniczy 
marki FORD, a we wrześniu 2009 r. jednost-
kę włączono do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego.

Od lutego 2016 r. prezesem OSP w Szem-
bekowie został wybrany Dariusz Mytlew-
ski, a jednostka liczy obecnie 33 druhów i 
jest wyposażona w trzy samochody stra-
żackie: ciężki IVECO, średni STEYR i lekki 
FORD. 

W roku jubileuszu, dzięki przychylności 
wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyń-
skiego i Rady Gminy Obrowo, wykonano 
kapitalny remont całego obiektu strażac-
kiego wraz z terenem przyległym i ogro-
dzeniem, podkreślił druh senior Gabriel 
Mytlewski, za co cała społeczność strażac-
ka serdecznie dziękuje. 

50-lecie OSP w Szembekowie
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W uroczystości wzięli udział zaprosze-
ni goście m. in.: Poseł na Sejm RP Krzysz-
tof Ardanowski, Prezes ZOWZ OSP RP woj. 
kujawsko-pomorskiego druh Zdzisław Dą-
browski, Komendant Miejski PSP w Toruniu 
st. bryg. Kazimierz Stafiej oraz bryg. Adam 
Robaczewski, Wójt Andrzej Wieczyński i Se-
kretarz Gminy Mirosława Kłosińska, a tak-

że radni gminy Obrowo, Starosta Toruński 
Mirosław Graczyk wraz z radnymi powiato-
wymi oraz sołtys wraz z radą sołecką i dele-
gacje z pocztami sztandarowymi jednostek 
OSP z terenu gminy Obrowo i OSP Nadle-
śnictwa Dobrzejewice oraz Komendant 
Straży Gminnej w Obrowie Łukasz Lewan-
dowski.

Uroczystość uświetnił występ Gminnej 
Orkiestry Dętej z Dobrzejewic. Jubileuszo-
we obchody zakończyły się wspólną za-
bawą przy muzyce Andrzeja Gęsickiego z 
Młyńca. 

Marzena Słupczewska

30.09.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński uczestniczył w spotkaniu 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji z Mariuszem 
Błaszczakiem oraz Wojewodą Kujawsko - Pomorskim Mikoła-
jem Bogdanowiczem.

Przedmiotem spotkania było podsumowanie inwestycji, do-
finansowanych z budżetu państwa, które związane były z napra-
wą dróg po nawałnicy jaka przeszła przez gminę Obrowo w lipcu 
2015 r. Wójt Gminy Obrowo podziękował Panu Ministrowi i Panu 
Wojewodzie za otrzymaną dotację w wysokości 500.000 zł na mo-
dernizację dróg w Dobrzejewicach i Zawałach.

Podsumowanie inwestycji
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Tradycją poprzednich lat, w pierw-
szą niedzielę września, władze gmi-
ny Obrowo zorganizowały Dożynki 
Gminne. Tym razem wójt Andrzej 
Wieczyński zaprosił mieszkańców 
gminy na święto plonów do Łążyna II. 

Dożynkowe obchody rozpoczę-
ły się od przemarszu korowodu przez 
centrum wsi na boisko przed budynek 
Szkoły Podstawowej w Łążynie II, gdzie 
proboszcz tutejszej parafii ks. Krzysztof 
Czyżak odprawił mszę świętą i wygłosił 
kazanie. W ceremonii uczestniczyli księ-
ża z terenu gminy Obrowo, mieszkańcy 
gminy i wielu gości z całego wojewódz-
twa. Wśród zaproszonych znaleźli się 
m.in. Wicewojewoda Kujawsko-Pomor-
ski Józef Ramlau, Prezydent Miasta To-
runia Michał Zalewski, Starosta Toruński 
Mirosław Graczyk oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Za-
krzewski. 

W części oficjalnej jako pierwszy wy-
stąpił gospodarz dożynek wójt gminy 
Andrzej Wieczyński, który podziękował 
rolnikom za ich ciężką pracę na roli. Głos 
zajęli także goście przybyli na święto 

plonów. Następnie starostowie doży-
nek Krystyna Miler i Andrzej Dąbrowski 
wręczyli Wójtowi Gminy dożynkowy 
bochen chleba i rozpoczęto ceremonię 
dzielenia się chlebem. Również chleby, 
które stanowiły ozdobę efektownych 
wieńców dożynkowych zostały podzie-
lone i rozdane pomiędzy przybyłych 
mieszkańców gminy. 

W dalszej części uroczystości wójt 
wręczył podziękowania młodym ko-
larzom z terenu Gminy Obrowo, któ-
rzy reprezentują obecnie dwa kluby 
-  Uczniowski Klub Sportowy Kometa 
Obrowo oraz UKS Copernicus Toruń. Za-
wodnikami są: Zuzanna Charyga, Nikola 
Maj, Mateusz Sawicki i Dominik Żebrow-
ski. Podziękowania złożono również 
trenerom: Andrzejowi Kiejnowskiemu 
i Bartoszowi Piotrowskiemu za przygo-
towanie młodych kolarzy do zawodów.

Kolejnym etapem uroczystości było 
wręczenie dyplomów i nagrody za wzię-
cie udziału w konkursie „Piękna Zagro-
da 2016”. 

Dzięki hojności władz gminy, uczest-
nicy zabawy mogli poczęstować się dar-
mową grochówką, chlebem ze smalcem 

i ogórkiem, kiełbaskami z grilla oraz 
słodyczami. Dla najmłodszych na placu 
dożynkowym wyrosło kilka ogromnych 
dmuchanych zamków, zjeżdżalni i tram-
polin, a także kilka stoisk z grami i zaba-
wami dla dzieci i rodziców.

 
W części artystycznej zaprezento-

wała się Orkiestra Dęta Gminy Obrowo, 
Kapela Ludowa „Sami-Swoi”, Zespól Lu-
dowy „Kawęczynianki”, Osiecka Kapela 
Ludowa im. „Kamińskich”, Chór Klubu 
Seniora „Sami-Swoi”, Osiecka Grupa 
Teatralno-Wokalna oraz Zespół Sky. 
Gwiazdami wieczoru był Zespół Babilon 
grający wszystkie największe przebo-
je zespołu BONEY M, Zespół Applause 
oraz najbardziej oczekiwany - zespół 
Classic.

Zabawa na świeżym powietrzu trwa-
ła do późnych godzin wieczornych i 
zakończyła obchody tegorocznego 
Święta Plonów. Za rok władze gminy 
Obrowo zapraszają na Dożynki Gminne 
do Osieka nad Wisłą.

 
Marzena Słupczewska

Dożynki 
gminne w 
Łążynie II
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W dniu 22 września 2016 r. w świetlicy OSP w Kawęczynie 
odbyło się drugie szkolenie dla przedsiębiorców, tym razem 
z ternu gminy Obrowo, organizowane przez Lokalną Grupę 
Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

Celem spotkania była pomoc w pozyskaniu środków unijnych 
na otwarcie działalności gospodarczej lub na rozwój swojego 
przedsiębiorstwa. 

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, w jaki sposób przygoto-
wać wniosek o przyznanie pomocy i jak sporządzić biznesplan, a 
także zdobyli wiedzę o kryteriach wyboru wniosków, procedurach 
przyznawania pomocy oraz rozliczania udzielonego wsparcia.

Szkolenia są jednym z działań, prowadzonych przez LGD w ra-
mach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016–2023. Na wszystkie 
przedsięwzięcia na ten okres „Podgrodzie Toruńskie” otrzyma z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pomoc w kwocie 10 729 
696,32 zł. 

„Wesprzemy m.in. tworzenie nowych przedsiębiorstw i rozwój 
firm. Na dofinansowanie będą też mogły liczyć parafie, fundacje, 
stowarzyszenia i inne organizacje społeczne” – dodaje prezes LGD 
Wojciech Knieć.

Mieszkańców gmin: Obrowo, Lubicz i Wielka Nieszawka, zain-
teresowani otrzymaniem dofinansowania w ramach konkursów, 
zapraszamy do kontaktowania się z Biurem LGD telefonicznie pod 
nr 884 889 610, e-mailowo: biuro@podgrodzietorunskie.pl lub 
osobiście: ul. Toruńska 24 lok.1, Lubicz Dolny. 

Szkolenia dla 
przedsiębiorców
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W dniu 23 sierpnia 2016 r. na spotkaniu Zarządu Toruńskich 
Wodociągów, Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i Wójt 
Gminy Lubicz Marek Olszewski zapoznali się z koncepcją bu-
dowy kolektorów wodociągowych i kanalizacyjnych dla gmi-
ny Obrowo, przedstawioną przez Firmę Projektową „MELBUD” 
Sp. c. z Torunia.

Toruńskie Wodociągi w 2017 roku wykonają kolektory tranzy-
towe zasilające istniejące sieci wodociągowe w części północnej i 
południowej gminy Obrowo oraz kolektory kanalizacyjne odbiera-
jące ścieki z terenu gminy do oczyszczalni w Toruniu.

Inwestycja ta wyeliminuje spadki ciśnienia i braki wody w in-
stalacjach domowych na terenie gminy Obrowo oraz w znacznym 
stopniu zmniejszy uciążliwość istniejących lokalnych oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Dobrzejewice i Osiek nad Wisłą, a także 
umożliwi rozbudowę kanalizacji w Osieku nad Wisłą oraz budowę 
nowych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dzikowo, 
Silno, Obory i Szembekowo.

Mapa poglądowa dotycząca powyższej koncepcji została za-
mieszczona na stronie gminy www.obrowo.pl w aktualnościach z 
dnia 25.08.2016 r.

Wojciech Ludkiewicz

Dnia 28 sierpnia 2016 roku przedstawiciele sołectwa Zawały 
w składzie Julia Lewandowska, Anna Kozłowska, Roman Pau-
rowski, Violetta Piątkowska, zespół ludowy Kawęczynianki 
oraz Sławomir Lewandowski uczestniczyli w Dożynkach Die-
cezjalnych i Wojewódzkich, które odbyły się  w miejscowości 
Piotrków Kujawski. 

Nasz trud i zaangażowanie w wykonywanie corocznie wieńca 
dożynkowego zostało docenione, za co bardzo dziękujemy. Dzię-
ki uczestnictwu w Dożynkach Diecezjalnych i Wojewódzkich mo-
gliśmy również podziwiać wieńce, które uczestniczyły w konkur-
sie, a osoby przygotowujące te dzieła, chętnie dzieliły się wiedzą 
i umiejętnościami. 

Cieszymy się, że mogliśmy reprezentować naszą Parafię Do-
brzejewice oraz Gminę Obrowo.  

Julia Lewandowska

We wtorek, dnia 13.09. o godz. 18.00,  na boisku szkolnym w 
Osieku nad Wisłą odbyło się OGNISKO INTEGRCYJNE  Publicz-
nej Szkoły Muzycznej I Stopnia.  

Na wstępie, pani dyrektor Mariola Majrowska, powitała wszyst-
kich zebranych i życzyła miłej zabawy. Letnia pogoda sprzyjała 
spotkaniu. „Na kiełbaskę” zostali zaproszeni uczniowie z rodzica-
mi oraz pracownicy szkoły.  Humory dopisywały. Podczas  zabaw   
w „kółku” ,  integrowały się dzieci i dorośli. Zostały także przy-
gotowane teksty z piosenkami. Mieliśmy okazję do wspólnego 
śpiewania. Dzieci mogły również pograć w piłkę oraz pobawić się 
na placu zabaw. Rodzice i nauczyciele mieli  okazję do rozmowy. 
Dziękujemy wszystkim za miło spędzony czas  i do zobaczenia na 
kolejnym spotkaniu integracyjnym!    

Ewelina Mytlewska

Ognisko integracyjne 
szkoły muzycznej

Nasi przedstawiciele na 
dożynkach wojewódzkich

Koncepcja budowy kolektorów wodociągowych 
i kanalizacyjnych w gminie Obrowo
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W sobotnie popołudnie 27 sierpnia 
2016 r. w Głogowie na ulicy Żołędziowej 
odbyło się ognisko integracyjne z sąsia-
dami.

Powodem spotkania było zakończenie 
wakacji i wspólna zabawa dzieci z dorosły-
mi.

Dzieci mogły skorzystać z dmuchanej 

zjeżdżalni, gier i zabaw na świeżym powie-
trzu, a jak poczuły się głodne to wraz z ro-
dzicami piekły sobie kiełbaski na ognisku.

Dzięki sponsorom takim jak: "Sklep Me-
talowy" z Dobrzejewice oraz radny powia-
towy Tomasz Zakrzewski najmłodsi mogli 
skosztować watę cukrową, która cieszyła 
się dużym powodzeniem u młodych i star-
szych uczestników oraz słodyczy, napojów 

czy lodów. Natomiast społeczność sąsiedz-
ka w tym czasie mogła oglądać i kibicować 
siatkarzom podczas gry w siatkówkę, w  
której brali czynny udział mieszkańcy ulicy 
Żołędziowej.

Dobra zabawa trwała do późnych go-
dzin nocnych przy tańcach i rozmowach 
przy ognisku.

Daniel Zamojski

„Pożegnanie lata” w Głogowie

„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają” – 
pod takim hasłem uczniowie Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika w Łążynie II po raz drugi uczestniczyli w akcji 
edukacyjnej Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 

Celem akcji było przypomnienie sobie  tabliczki mnożenia po 
wakacyjnej przerwie. Uczniowie naszej szkoły przez dwa tygodnie 
aktywnie przygotowywali się do tego dnia - ćwiczyli tabliczkę 
mnożenia, układali hasła i rymowanki, wykonywali plakaty i de-
koracje.  Podczas głównego dnia obchodów – Komisje i Patrole 
Egzaminacyjne, składające się z uczniów, sprawdzały stopień opa-
nowania tabliczki mnożenia wśród dzieci i dorosłych oraz wręczały 
legitymacje Eksperta Tabliczki Mnożenia. Dla uczniów  klas III-VI  
zorganizowany został szkolny konkurs  matematyczno - logiczny  
„Łamigłówki z tabliczką mnożenia”. Zwycięzcy otrzymali słodycze i  
drobne upominki. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem  
zarówno wśród uczniów jak i dorosłych. 

W. Falkiewicz

VI Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia



20 KURIER OBROWA

W sobotę, 20 sierpnia 2016 r. odbyła się kolejna impreza na 
TARASIE WIDOKOWYM IM. MICHAŁA KOKOTA. Wspólnie z 
mieszkańcami naszej gminy (i nie tylko) żegnaliśmy wakacje. 
Tego dnia lato przypomniało sobie o nas. Pogoda była wspa-
niała. Frekwencja dopisała, przybyły tłumy. Gościliśmy, mię-
dzy innymi,  pana Andrzeja Szmaka z żoną, Tomka Kamińskie-
go z rodziną oraz wielu przyjaciół Michała Kokota.

Sobotnie „tarasowanie” to nie tylko wspólna zabawa. Chcie-
liśmy uczcić również rocznicę urodzin śp. Michała Kokota, który 
pokochał to miejsce i je promował. Stanisław Jasiński, członek 
Związku Polskich Artystów Fotografików, Dariusz Chrobak - dyrek-
tor SZKOŁY PODSTAWOWEJ w Czernikowie, Jadwiga Wieczyńska 
z OSIECKIEJ GRUPY TEATRALNO - WOKALNEJ oraz ja, przedstawi-
liśmy życiorys artystyczny Michała Kokota, a także przeczytaliśmy 
wiersze o nim oraz jego autorstwa. 

Podczas „POŻEGNANIA WAKACJI”  miło spędziliśmy czas  na 
łonie natury, na niezwykle malowniczym tarasie widokowym Wi-
sły. Dla dzieci zamontowano dmuchane zjeżdżalnie,  dziewczyny  
MALOWAŁY BUŹKI. Atrakcją były również przejażdżki bryczką. Na 
scenie pojawiła się OSIECKA KAPELA LUDOWA, im. Kamińskich, w 
której przez wiele lat śpiewał, grał na klarnecie oraz tworzył teksty, 
Michał Kokot. Przyjechały również, wierne naszym imprezom, KA-
WĘCZYNIANKI. OSIECKA GRUPA TEATRALNO – WOKALNA zaśpie-

wała piosenki o kobietach i dla kobiet. Swój występ poświęciła 
Michałowi Kokotowi, który również był członkiem grupy. Bawili-
śmy się także przy muzyce DUETU EDEN. Po występach zespołów, 
które trwały prawie do rana, „przygrywał” DJ BUNIO. Panie z KÓŁ 
GOSPODYŃ WIEJSKICH przygotowały „pyszności” dla wielbicieli 
WIEJSKICH SMAKÓW: grochówkę, swojski chleb ze smalcem, ogór-
ki kiszone oraz najrozmaitsze ciasta. Na zimowe wieczory można 
było zakupić najróżniejsze nalewki „własnej roboty”. Przygotowa-
no również grilla, przy którym „dyżurował” i piekł kiełbaski Andrzej 
Mytlewski. Wiele osób siedziało na ławeczkach wokół  rozpalone-
go przez strażaków ogniska. 

 Organizatorami „tarasowania”, pt. „POŻEGNANIE WAKACJI” 
byli: GMINA OBROWO, SOŁTYS OSIEKA NAD WISŁĄ,  KS „WISŁA”, 
OSP OSIEK NAD WISŁĄ, KGW Stajenczynki, KGW Osiek nad Wisłą, 
OSIECKA GRUPA TEATRALNO-WOKALNA. Serdecznie dziękujemy 
Krzysztofowi Balewskiemu, sołtysowi -  Tomaszowi Wieczyńskie-
mu oraz druhom OSP i zawodnikom KS WISŁA za zbudowanie 
sceny na potrzeby artystyczne imprezy. Wyrazy uznania należą się 
również Renacie Kwiatkowskiej i jej córce za piękne udekorowanie 
stołów i sceny.  

Zapraszamy na kolejne „tarasowanie” wiosną, przyszłego roku! 

Ewelina Mytlewska

Pożegnanie wakacji 
na tarasie widokowym


