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OGŁOSZENIE
Uwaga szkoły i mieszkańcy gminy Obrowo. 

Z okazji 10-tych urodzin Kuriera Obrowo wierszem uczcić go trzeba. 
Wiersz może być poważny, wesoły, z odrobiną drwiny. 

Napisz i przyślij do 5 września 2018 r. do Urzędu Gminy.

NAGRODY CZEKAJĄ, DLA TYCH CO POLOT I WENĘ MAJĄ.
Wierszowane rymowanki o tematyce dotyczącej gminy, należy przesłać  

na e-mail: oswiata@obrowo.pl lub listownie na adres: Urząd Gminy Obrowo  
ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo z dopiskiem „Konkurs na wiersz  

z okazji 10-tych urodzin Kuriera Obrowo”.

Zachęcam wszystkich  
do wzięcia udziału  

w konkursie
Marzena Słupczewska 

Redaktor Naczelna  
„Kuriera Obrowo”

Święto Pana Stasia

22 lutego 2018 r. Pan Stanisław Wierzbowski, po 14 latach pracy w Urzędzie Gminy Obrowo  
i prawie 45-letnim stażem pracy przeszedł na zasłużoną emeryturę. Pan Stanisław Wierzbowski 
początkowo był pracownikiem gospodarczym, a następnie przez ponad 12-lat był kierowcą gmin-
nego busa, którym dowoził codziennie osoby niepełnosprawne z terenu gminy Obrowo na zajęcia 
do Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wisłą. 
Tradycyjnie, osoby które wkraczają na nową drogę życia emeryta, pragną się pożegnać  
z koleżankami i kolegami z pracy. Tak też było w przypadku Pana Stasia, który zrobił urzędnikom 
miłą niespodziankę, zapraszając nas na wspólną biesiadę w dniu 8 czerwca 2018 r. Nie zabrakło 
życzeń i prezentów dla emeryta, a także ludowej muzyki i tańców oraz pamiątkowych zdjęć i wspo-
mnień, których nie było końca.
Życzymy naszemu „młodemu” emerytowi dużo zdrowia, sowitej emerytury i samych radosnych 
chwil na nowej drodze życia.

Koleżanki i koledzy z UG Obrowo
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V Konkurs Pianistyczny oraz  
VI Konkurs Keyboardowy
Konkursy odbyły się 11 czerwca 2018 r. w Kawęczynie i zostały 
zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. Do 
rywalizacji przystąpiły dzieci i młodzież z całego województwa ku-
jawsko – pomorskiego. Konkurs został przeprowadzony w trzech 
grupach wiekowych.
Głównymi celami konkursów były: prezentacja i doskonalenie 
umiejętności gry na instrumentach, a także zachęcanie uczniów do 
współzawodnictwa oraz popularyzacji muzyki fortepianowej, czy 
też na elektronicznych instrumentach typu keyboard.
Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk Sekretarz Urzędu Gminy Obro-
wo Mirosławy Kłosińskiej: książki, statuetki, dyplomy i wyróżnie-
nia, które ufundował Wójt Andrzej Wieczyński.
Dyrektor Agnieszka Brzezińska z Ośrodka Chopinowskiego 
w Szafarni i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie Artur Affelt 
ufundowali nagrodę GRAND PRIX w konkursie pianistycznym, 
a Grzegorz Filut w konkursie keyboardowym.
W V Konkursie Pianistycznym zwycięzcami zostali:
W kategorii I: dzieci 6-10 lat 
I miejsce – Martyna Zygnerska – Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Osieku nad Wisłą, II miejsce - Weronika Pałaszew-
ska - Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Osieku nad Wisłą, 
III miejsce – Hanna Gładkowska – Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Lipnie. Wyróżnienie – Adam Jabłoński - Publiczna 
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Lipnie.
Nagrodę GRAND PRIX otrzymał Damian Leśniewski – Zespół 
Szkół Muzycznych im. Artura Rubisteina w Bydgoszczy. 
W kategorii II: dzieci 11-15 lat
I miejsce – Julia Bonowicz - Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Lipnie, II miejsce – Patrycja Dankowska - Publiczna Szkoła Mu-
zyczna I Stopnia w Lipnie, III miejsce – Wojciech Kowalski – Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.
Wyróżnienie – Łukasz Kwiatkowski – MDK Toruń.

W kategorii III: młodzież 16-18 lat
I miejsce – Sebastian Kamiński, II miejsce – Dawid Janczuk – 
MDK Toruń.
W VI Konkursie Keyboardowym zwycięzcami zostali:
W kategorii I: dzieci 6-10 lat 
I miejsce – Lidia Macierzyńska - MDK Toruń
W kategorii II: dzieci 11-15 lat
I miejsce – Łukasz Kwiatkowski - MDK Toruń, II miejsce – Karo-
lina Kowalska - MDK Toruń. Nagrodę GRAND PRIX otrzymała 
Kinga Gizela.
W kategorii III: młodzież 16-25 lat
I miejsce – Dawid Janczuk - MDK Toruń, II miejsce – Alicja Mar-
ciniak - MDK Toruń. 
Laureatom i zwycięzcom gratulujemy, zapraszamy do udziału 
w konkursach za rok. Fotorealacja z konkursów na stronie www.
gok.obrowo.pl w zakładce galeria 2018.

Anna Strzelecka

„Super Samorząd 2018”
25 maja 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 
uroczysta gala wręczenia nagród „Super Samorząd 2018”.  Tytuł 
„Super Samorząd” przyznawany jest przez Fundację im. Stefana 
Batorego, za wzorową współpracę pomiędzy społecznością lokalną 
a samorządem, od 7 lat.
W 2018 r. laureatami zostało siedem grup wraz z władzami samo-
rządowymi, które otworzyły się na dialog i zaangażowały się w re-
alizację inicjatyw podjętych przez społeczność lokalną.
Tegorocznym laureatem nagrody „Super Samorząd 2018” zo-
stała Fundacja TRYBIK oraz władze gminy Obrowo i władze 
gminy Lubicz. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie stanąć na podium 
obok innych sześciu organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, 
działających na rzecz społeczności lokalnej. Jesteśmy dumni, bo nasza 
nagroda po raz pierwszy w historii, przyznania nagród przez Fundację 
Stefana Batorego, trafiła do dwóch samorządów: gminy Obrowo i gmi-
ny Lubicz. To podwójny sukces – podkreśla Barbara Mońko-Juraszek, 
prezes Zarządu Fundacji TRYBIK.
Przyznana Nagroda Super Samorząd dla Fundacji TRYBIK, gminy 
Obrowo i gminy Lubicz będzie motorem nakręcającym nasze TRY-
BIKI do kolejnych, wspólnych działań. Liczymy na dalszą współpracę 

– dodaje Anita Jankowska, wiceprezes Zarządu Fundacji TRYBIK.
Na gali wręczenia nagród, samorząd obrowski reprezentowała Se-
kretarz Gminy Obrowo - Mirosława Kłosińska, a samorząd lubicki 
– Sekretarz Gminy Lubicz - Teresa Gryciuk.
Gratulujemy Fundacji TRYBIK i życzymy dalszej, owocnej współ-
pracy z samorządami: obrowskim i lubickim.

Marzena Słupczewska, fot. Anna Strzelecka
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Nowe nasadzenia drzew w parku w Zębowie
20 kwietnia 2018 r. przedstawiciele ochotniczych straży pożar-
nych z Łążynka, Kawęczyna, Dobrzejewic, Zawał i Szembekowa 
wraz z uczniami Szkoły Podstawowej i dziećmi z oddziału przed-
szkolnego prowadzonego przez Wiejskie Stowarzyszenie Kultural-
no-Oświatowe „Edukacja dla Demokracji” w Zębowie na czele 
z Panią Dyrektor Mariolą Nagórką oraz nauczycielami i opiekun-
kami włączyli się w akcję sadzenia drzew w parku przy pałacu  
w Zębowie. 
Posadziliśmy łącznie 55 drzew, w tym 28 lip i 27 klonów, które 
tworzą dwie piękne aleje: lipową i klonową w środku parku, pod-
kreśla Sylwia Knyszyńska, referent ds. rolnictwa i zadrzewień Urzę-
du Gminy Obrowo, koordynator akcji. 
Zgodnie z zaleceniami Starostwa Powiatowego w Toruniu i kon-
serwatora przyrody z Torunia, park w Zębowie, wymaga nie tylko 
ciągłej pielęgnacji, ale też nowych nasadzeń, żeby zapewnić stały 
ekosystem dla ptaków i roślinności tam występującej, podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński, który objął patronat nad akcją sadzenia 
drzew, ale z uwagi na natłok obowiązków służbowych nie mógł 
być obecny osobiście. W zastępstwie wójta, w akcji sadzenia drzew 
wzięła udział Marzena Słupczewska, kierownik referatu organiza-
cyjno-oświatowego Urzędu Gminy Obrowo.
Po trudach sadzenia drzew była chwila na wspólny posiłek w posta-
ci pieczonych kiełbasek oraz na zdjęcia ze strażakami i opiekunami 
przy wozach strażackich. Wszyscy uczestnicy akcji sadzenia drzew 
otrzymali także torby bawełniane wielokrotnego użycia oraz długo-
pisy z logo gminy Obrowo.
Składamy serdeczne podziękowania dla organizatorów i uczestni-
ków za zaangażowanie oraz liczny udział w akcji sadzenia drzew 
w parku w Zębowie

Marzena Słupczewska

Komunikat
Z uwagi na rosnącą falę upałów oraz związany z tym wzrost 
zużycia wody, Wójt Gminy Obrowo zwraca się z prośbą o ra-
cjonalne i oszczędne korzystanie z wody. Należy pamiętać, że 
woda z wodociągu w pierwszej kolejności służy celom byto-
wym tj. spożywczym i sanitarnym.

Prosimy o wyrozumiałość i rozsądne korzystanie z wody.

„Praca Socjalna – Bliżej rodziny”
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie od 
1.04.2018 r. rozpoczął realizację projektu „Praca So-
cjalna – Bliżej Rodziny” dofinansowanego w kwocie 
330.164,06 zł ze środków unijnych. Celem projektu 
jest wdrożenie usprawnień organizowanych w GOPS 
Obrowo poprzez rozdzielenie zadań administracyjnych 
od pracy socjalnej i usług. Beneficjentami projektu są 
pracownicy GOPS w Obrowie. Projekt będzie realizo-
wany do 30.09.2019 r. 

Anna Domańska

Kurier Obrowa
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Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II bierze udział w ko-
lejnej edycji Erasmus+, tym razem pod hasłem „L’amitie en partage” („Dziel 
się przyjaźnią”). 
Po wyjeździe do rumuńskiego Bacau oraz do miasta Bosa na Sardynii, przyszedł 
czas, by 4 kwietnia 2018 r. ugościć zagranicznych partnerów u siebie. W sumie 
odwiedziło nas 29 dzieci i 10 nauczycieli z Macedonii, Bułgarii, Włoch i Ru-
munii. Najpierw uroczyście powitaliśmy ich w progach naszej szkoły, zapozna-
liśmy z jej historią i polskim systemem edukacji. Odbyło się także spotkanie 
z władzami gminy Obrowo. Przez cały tydzień, w trakcie międzynarodowych 
konwersacji, nauczyciele wymieniali się swoimi zawodowymi doświadczeniami, 
uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez kadrę naszej szkoły. Uczniowie 
natomiast wzięli udział w różnego rodzaju zabawach integracyjnych i zajęciach 
artystycznych. Goście poznali też polskie smaki i tradycję - warsztaty kulinarne 
odbyły się w naszej szkole oraz w Żywym Muzeum Piernika. Byli pod wraże-
niem toruńskiego Starego Miasta, ale też pięknego otoczenia naszej szkoły. Sło-
neczna pogoda sprzyjała wszelkiego rodzaju atrakcjom na świeżym powietrzu. 
Rozgrywki sportowe uczniów i wspólne ognisko pozwoliły na bliższe poznanie 
się i zawarcie nowych przyjaźni. Nie można także zapominać o wspaniałej oka-
zji do praktycznego posługiwania się języka obcego, głównie angielskiego. 
Chcielibyśmy podziękować wszystkim rodzinom z naszej szkoły, które w jaki-
kolwiek sposób przyczyniły się do organizacji całego przedsięwzięcia i gości-
ły w swoich domach dzieci z krajów partnerskich. Dzięki temu, zagraniczni 
uczniowie mieli okazję poznać realia nie tylko polskiej szkoły. Było to dla nich 
bardzo ciekawe i pozytywne doświadczenie. Już niebawem kolejne wyjazdy 
w ramach projektu, tym razem w maju odwiedzimy Macedonię.

Agnieszka Kilińska

Szkoła Podstawowa w Łążynie II  
– gospodarzem programu Erasmus+

11 maja 2018 r. Zespół Szkół w Dobrzejewicach gościł grupę sześciu nauczy-
cieli ze Szwecji, którzy poprosili nas o umożliwienie im tzw. „job shadowing”, 
czyli obserwowania codziennej rzeczywistości szkolnej. Ta ciekawa forma roz-
woju zawodowego bardzo sprzyja autorefleksji i innowacji.
Nauczyciele mieli możliwość podzielenia się swoimi umiejętnościami i wie-
dzą – nasi goście mieli okazję zobaczyć aż 12 różnych lekcji – począwszy od 
lekcji w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a skończywszy na zajęciach kla-
sy drugiej liceum ogólnokształcącego. Była też duża różnorodność tematyki: 
od muzyki, poprzez fizykę i matematykę, a skończywszy na języku polskim 
i angielskim. „Wisienką na torcie” był pokaz chemiczny poprowadzony przez 
laureatów i finalistkę konkursu przedmiotowego z chemii – uczniowie, przy-
gotowani przez Dyrektora, Pana Janusza Iwańskiego oraz Panią Magdalenę 
Żurawską, przeprowadzili interesujące doświadczenia.
Poza lekcjami obserwowanymi była też okazja „zajrzenia” na inne zajęcia: lekcje 
geografii, języka niemieckiego, matematyki, WDŻ, a dzieci z przedszkola przy-
witały się z naszymi gośćmi piosenką „Hello, what’s your name?”. Nauczyciele 
mieli możliwość porozmawiania o podobieństwach i różnicach naszych syste-
mów edukacji, wymienić się doświadczeniami i nauczyć się czegoś od siebie 
nawzajem.
Możemy być dumni, że nauczyciele ze Szwecji chcą czerpać z naszej wiedzy 
i umiejętności, nasi uczniowie mają szansę rozwoju w wielu dziedzinach, a pra-
ca naszych nauczycieli jest doceniana.

Monika Stawska (ZS w Dobrzejewicach)

Job Shadowing w Zespole 
Szkół w Dobrzejewicach
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5 maja 2018 r. w Osieku nad Wisłą odbył się Gminny Dzień Stra-
żaka oraz Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego. Dopisała majowa 
pogoda. Uroczystość rozpoczął przemarsz strażaków wraz z ks. 
proboszczem parafii NSPJ w Osieku nad Wisłą, przedstawiciela-
mi władz Gminy Obrowo oraz Powiatu Toruńskiego z placu koło 
szkoły na plac w pobliżu kościoła. 
Zebrani goście wzięli udział w Mszy Św. w intencji strażaków 
i motocyklistów odprawionej przez ks. proboszcza, Rafała Bogusa. 
Oprawę muzyczną przygotował zespół „Katharsis”. Po błogosła-
wieństwie kapłan poświęcił strażaków, pojazdy strażackie, motocy-
klistów oraz ich „maszyny”.
Po mszy odbyła się parada motocykli. Na czele pojawił się inicjator 
zlotu motocyklistów, ks. Rafał Bogus.
Dla wszystkich gości przygotowano wiele atrakcji. Każdy znalazł 
coś „i dla ciała i dla ducha”. Można było skosztować przepysznej 
grochówki. Serwowano również kiełbaski z grilla. Dla wielbicie-
li słodyczy, panie z Kół Gospodyń Wiejskich „Stajenczynki” oraz 
„Osiek nad Wisłą” przygotowały swojskie wypieki. Cukiernia „My-
tlewski” zapraszała do degustacji lodów, z których słynie w War-
szawie.
Dzieci mogły spróbować swoich sił na mini torze strażackim TFA. 
Po jego ukończeniu otrzymywały certyfikat. Oczywiście nie zabra-
kło dmuchanych zjeżdżalni, itp. atrakcji. Młodzież ze scholi „Źró-
dło” wraz z p. Renatą Kwiatkowską zajęła się malowaniem „bu-
ziek”. Dziewczęta plotły również kolorowe warkoczyki.
Uczestnicy festynu miło spędzili czas, słuchając koncertów. Gwiaz-
dą był zespół „Blues Szwagiers”, który już po raz drugi gościł 
w Osieku nad Wisłą. W ich wykonaniu usłyszeliśmy solidną mie-
szankę: bluesa, rocka, rock’n’rolla, folku oraz country.

Gminny Dzień Strażaka oraz Rozpoczęcie 
Sezonu Motocyklowego w Osieku  
nad Wisłą

Na scenie nie mogło zabraknąć naszych rodzimych zespołów: „Ka-
węczynianek” oraz Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich.
O godz. 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna, którą poprowadził 
duet „Kasia i Marcin”.

Ewelina Mytlewska, Fot. Kamil Szeról, Maria Kwiatkowska

Druh Janusz Lewandowski 
– Strażakiem Roku Kujaw 
i Pomorza 2018
Gratulacje dla Pana Janusza Lewandowskiego – Prezesa OSP w Ka-
węczynie za zwycięstwo w powiatowym etapie plebiscytu „Gazety 
Pomorskiej” – Strażak Roku Kujaw i Pomorza 2018. Głosy, które 
wsparły druha Lewandowskiego w powyższym plebiscycie świadczą 
o dużym uznaniu i zaufaniu, jakim darzą Pana Janusza nie tylko 
mieszkańcy Kawęczyna, ale także gm. Obrowo i powiatu toruń-
skiego. Laureatowi plebiscytu gratulujemy wyróżnienia i życzymy 
dalszych sukcesów, a także niewyczerpalnych pokładów energii, 
wytrwałości i satysfakcji z pracy społecznej na rzecz naszej małej 
ojczyzny, jakim jest gmina Obrowo.

Fot. Wojciech Alabrudziński „Gazeta Pomorska”

Kurier Obrowa

6



REKLAMA

27 kwietnia 2018 r. w ZS w Brzozówce uczczono kolejną rocznicę Konstytucji 
3 Maja. Aby upamiętnić tę ważną w historii Polski datę, uczniowie przygoto-
wali ciekawą lekcję historii. Przypomnieli zebranym o znaczeniu konstytucji 
dla XVIII - wiecznej Polski, która chyliła się ku upadkowi. Następnie odbyły 
się potyczki majowe klas IV – VII. Uroczystość poprowadził uczeń klasy 6a, 
który wcielił się w rolę króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Każda klasa 
została podzielona na cztery grupy. Grupa plastyków musiała zrobić kotyliony. 
Następnie literaci wymyślili hasło reklamujące Polskę. Dużą wiedzą wykazała 
się grupa historyków, gdyż umieszczenie zabytków na mapie Polski należało 
do trudnych zadań. Co ciekawe, największe zainteresowanie wzbudziło trimi-
no. Podane zadanie zobowiązała się wykonać grupa łamiących kody. Pozostali 
uczniowie szkoły dopingowali z pełnym zaangażowaniem naszych uczestników. 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Potyczki majowe podsumowała p. Anna Koźlikowska – Dyrektor Zespołu 
Szkół w Brzozówce. W skład jury wchodzili następujący nauczyciele: Izabela 
Drzewiecka, Magdalena Kosińska, Agnieszka Kozłowska, Agata Orent. Nagro-
dą dla zwycięzców okazał się bonus w postaci dnia bez zadania domowego. Aby 
podkreślić znaczenie potyczek majowych, prace uczniów zostały umieszczone 
na posterach szkolnych. Z kolei p. Anna Koźlikowska wyraziła nadzieję, ze 
podobne obchody świąt majowych staną się tradycją w Zespole Szkół w Brzo-
zówce.

Izabela Drzewiecka

Potyczki majowe w Zespole Szkół  
w Brzozówce
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Jednogłośnie „Tak”
Po raz kolejny, ale ostatni raz w tej kadencji, Rada Gmi-
ny w Obrowie jednogłośnie udzieliła wójtowi Andrzejowi 
Wieczyńskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za 
rok 2017. 
Na terenie gminy Obrowo realizowanych jest szereg inwe-
stycji, które służą poprawie warunków bytowych miesz-
kańców oraz stwarzają dogodne warunki dla rozwoju 
działalności gospodarczej. W 2017 r. z budżetu gminy 
wydatkowano ponad 2,4 mln zł na budowę sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej, zaś 4,2 mln zł na budowę i moder-
nizację dróg gminnych. Realizowano także zadania doty-
czące m.in. budowy chodników, czy oświetlenia ulicznego. 
Łącznie na inwestycje z budżetu gminy wydatkowano 
środki w wysokości 11,8 mln zł. 
Gmina dofinansowuje również m.in.: cztery niepubliczne 
przedszkola, budowę oczyszczalni przydomowych, kolek-
torów słonecznych oraz pomp ciepła. 
W roku 2017 wydatki na oświatę kształtowały się na 
poziomie 25,8 mln zł, na pomoc społeczną 2,5 mln zł, 
a w dziale „Rodzina” wydatkowano ponad 20,3 mln zł 
(w tym realizacja świadczeń wychowawczych Program 
500+ - 14,3 mln zł).
 Wykonanie budżetu za rok 2017 pozytywnie zaopinio-
wała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady 
Gminy w Obrowie, podkreśliła skarbnik gminy Joanna 
Faleńska.

 Joanna Myszkowska, fot. Przemysław Cąbrowski

Trwa realizacja inwestycji gminnych 
współfinansowanych ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej
W trakcie realizacji:

1. „Termomodernizacja budynku połączona z wymianą źró-
dła ciepła w Szkole Podstawowej w miejscowości Łążyn II”  
w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia – 878 288,62 zł
koszt dofinansowania – 527 000,00 zł
termin realizacji – do 31.08.2018 r.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Silno”  
w ramach PROW
koszt przedsięwzięcia – 1 931 100,00 zł
koszt dofinansowania – 705 012,00 zł
termin realizacji – do 30.07.2018 r.

3. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miej-
scowości Dobrzejewice” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia – 503 308,19 zł
koszt dofinansowania – 349 359,07 zł
termin realizacji – do 15.12.2018 r.

4. „Remont i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Obro-
wie” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia – 1 022 969 zł
koszt dofinansowania – 732 925,53 zł
termin realizacji – do 28.12.2018 r.
 
5. „Rewaloryzacja parku dworskiego przy budynku Urzędu 
Gminy w Obrowie” w ramach ZIT
koszt przedsięwzięcia – 785 364,28 zł
koszt dofinansowania – 664 423 zł
termin realizacji – do 19.04.2019 r.

W trakcie weryfikacji są wnioski na:
1. Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zębo-
wie. Planowany koszt przedsięwzięcia – 170.456,00 zł.
2. Budowa boiska rekreacyjnego w miejscowości Silno oraz siłow-
ni plenerowych w miejscowościach: Głogowo, Osiek nad Wisłą, 
Szembekowo, Dobrzejewice, Brzozówka – w ramach LGD Podgro-
dzie Toruńskie. Planowany koszt przedsięwzięcia – 535.665,00 zł, 
a przewidywany koszt dofinansowania – 340.843,00 zł.

Anna Mazur, Iwona malca - Maj

Kurier Obrowa
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Trwają roboty na drogach gminnych

Wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Zębowo - Łążynek

Wylano asfalt na ul. Bażantowej w Głogowie

Trwają prace przy podbudowie drogi na ul. Szembeka w Szembekowie
Wylano asfalt na ul. Kościelnej w Głogowie

Wylano asfalt na ul. Jodłowej w Brzozówce
Wykonano podbudowę drogi na ul. Śliwkowej w Brzozówce

wszystkie zdjęcia na tej stronie fot. Miłosz Nowakowski
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„EU-geniusz  
w naukowym labiryncie”
Gmina Obrowo przystąpiła do projektu „EU-geniusz 
w naukowym labiryncie” koordynowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Toruniu. 9 marca 2018 r. w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Toruniu Wójt Gminy 
Andrzej Wieczyński, przy kontrasygnacie Skarbnika - 
Joanny Faleńskiej, podpisał umowę na realizację edu-
kacyjnego projektu partnerskiego „EU–geniusz w na-
ukowym labiryncie” w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2018 r. 
do 30.09.2020 r. W gminie Obrowo projektem „EU-
geniusz w naukowym labiryncie” zostały objęte szko-
ły w Osieku nad Wisłą, Obrowie i Dobrzejewicach. 
Uczniowie z Gminy Obrowo, w ramach europejskiego 
programu będą mogły skorzystać z dodatkowych zajęć 
matematycznych, językowych i przyrodniczych, ponad-
to będą miały możliwość uczestnictwa w bezpłatnych 
zajęciach z robotyki z wykorzystaniem klocków LEGO, 
programowania Scratch i wyjazdów edukacyjnych do 
Młyna Wiedzy w Toruniu. W ramach projektu szkoły 
zostaną doposażone w materiały i pomoce dydaktyczne 
niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych w pro-
jekcie atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć.

Urszula Słupczewska, Justyna Wiśniewska

Zaproszenie na 
Festiwal Wisły 2018
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński serdecznie zapra-
sza mieszkańców gminy Obrowoi powiatu toruńskiego na 
Festiwal Wisły połączony z Ogólnopolskim Przeglądem Tra-
dycyjnych Kapel Weselnych, który odbędzie się 13 sierpnia 
2018 r. na tarasie widokowym w Osieku nad Wisłą.
Tegoroczny Festiwal Wisły obejmuje trzy lokalizacje:
1) Ciechocinek (12 sierpnia w godz. 11:00 – 21:30), 
2) Osiek nad Wisłą – taras widokowy (13 sierpnia w godz. 
12:00 – 21:30),
3) Toruń (14 sierpnia w godz. 10:00 – 23:00 i 15 sierpnia 
w godz. 10:00 – 21:30). 
Jak podkreśla dyrektor festiwalu - Marcin Karasiński z Ku-
jawsko - Dobrzyńskiej Organizacji Turystycznej, Festiwal Wi-
sły 2018 to nie tylko prezentacja nadwiślańskich smaków, ale 
przede wszystkim niezwykła okazja do spotkania z magiczną 
rzeką, z tradycją nadrzeczną, z ludźmi, którzy rekonstruują 
dawne drewniane jednostki – większe szkuty, galary i baty, 
którymi kiedyś spławiano Wisłą towary, a także mniejsze 
łodzie służące głównie do połowu ryb, czyli zwinne lejtaki 
i miejscowe nieszawki oraz przygotowane specjalnie na festi-
wal tzw. dłubanki topolowe.
Zapraszamy na cztery dni z Królową Polskich Rzek, wśród 
tradycji, przygód, zabaw, koncertów, pokazów rzemiosła i bo-
gactw lokalnych smaków, które jak już się przekonaliśmy rok 
temu sprawiają, że zapomniana rzeka Wisła wraca do łask. 
Więcej informacji na temat tegorocznego Festiwalu Wisły 
i imprez towarzyszących będzie można niebawem przeczytać 
w aktualnościach na stronie www.obrowo.pl. 

Marzena Słupczewska

19.03.2018 r. wójt Andrzej Wieczyński przy kontrasy-
gnacie skarbnika Joanny Faleńskiej podpisał umowę 
na „Rozbudowę wodociągu Brzozówka – Głogowo 
wraz z pompownią wody”. W wyniku postępowania 
przetargowego wybrano ofertę Firmy Handlowo-Usłu-
gowo-Produkcyjnej „ARIS” z Chełmży. Wartość umo-
wy wynosi 182.901,00 zł brutto. W chwili obecnej 
trwają prace przy rozbudowie wodociągu.
14.06.2018 r. została podpisana umowa na ”Instalację 
klimatyzacji w budynku biurowym Urzędu Gminy 
w Obrowie”. W wyniku postępowania przetargowego 
wybrana została oferta Firmy Bomax Tey Sp. z o.o. z Po-
znania. Wartość umowy wynosi 339.480,00 zł brutto. 
Planowany termin zakończenia realizacji umowy: piętro 
– 15.07.2018 r., parter – 30.05.2019 r.
Ogłoszone zostały przetargi na następujące zamówienia 
publiczne: 1. „Budowa pompowni wody w miejscowo-
ści Silno Gmina Obrowo”. 2. „Budowa tłoczni ścieków 
w miejscowości Silno Gmina Obrowo”.

Iwona Malcan - Maj

Podpisano umowy na 
realizację kolejnych 
inwestycji gminnych

Kurier Obrowa
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23 kwietnia 2018 r. marszałek Piotr Całbecki na uro-
czystej sesji sejmiku województwa kujawsko-pomor-
skiego wręczył dziewięciorgu seniorom medal „Unitas 
Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”, z okazji 
100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w 1918 roku.
Wśród uhonorowanych osób znalazła się mieszkanka 
Zawał w gminie Obrowo, Pani Kazimiera Piotro-
wicz, która 28 grudnia bieżącego roku będzie obcho-
dziła swoje setne urodziny. Pani Kazimiera jest nie tylko 
rówieśnikiem Niepodległej, świadkiem historii odro-

Rówieśnica Niepodległej z gminy Obrowo

Wizyta P. Kazimiery Piotrowicz u marszałka Piotra Całbeckiego w Urzędzie Marszałkowskim - fot. A.Goiński

Kazimiera Piotrowicz z mężem Leonem, trzema córkami i dwoma synami - fot. z archiwum prywatnego

dzenia Polski po 1918 roku, ale przede wszystkim żywą kroniką niełatwych 
czasów, w których przypadało jej dzieciństwo i młodość. Przez całe swoje życie, 
Pani Kazimiera mieszkała w rodzimej miejscowości Zawały, gdzie poznała swo-
jego męża, z którym prowadziła gospodarstwo rolne i wychowała piątkę dzieci. 
„Ciepła, uśmiechnięta, a jednocześnie bardzo pracowita i kochająca przyrodę 
babunia”, tak mówi o Pani Kazimierze – jedna z jej dziesięciorga wnucząt - Jo-
anna Faleńska. 
Pani Kazimiera doczekała się też już dwanaściorga prawnuków, a jak sama pod-
kreśla, „nie jestem pierwszą długowieczną osobą w rodzinie, moja matka dożyła 
106 lat, więc jeszcze kilkoro prawnucząt może się doczekam” – żartuje nasza 
uhonorowana medalistka.
W uroczystości wręczenia medalu dla mieszkanki gminy Obrowo, uczestni-
czył wójt Andrzej Wieczyński, który pogratulował Pani Kazimierze pięknego 
wieku, medalu i w imieniu swoim oraz Rady Gminy złożył najlepsze życzenia 
i kwiaty.
Życzymy naszej jubilatce dużo zdrowia, poczucia humoru i wielu łask oraz 
obiecujemy pamiętać w „kurierku obrowskim” o 28 grudnia.

Marzena Słupczewska
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Żeby dobrze wyrecytować wiersz, trzeba go zrozumieć i tak przekazać to słuchaczom, żeby 
i oni zrozumieli utwór. Doskonale wiedzą to uczennice Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Gimnazjalnymi w Obrowie oraz uczeń Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą, którzy 12 
kwietna 2018 r. wzięli udział w Powiatowym Konkursie Recytatorskim pn.: „Poetycka po-
dróż z Polakami przez Polskę” w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Konkurs już 
po raz siódmy zorganizowany został w Zespole Szkół CKU w Gronowie i odbywał się pod 
patronatem Starosty Toruńskiego. W konkursowe szranki stanęło, aż 8 uczennic szkoły 
w Obrowie; cztery przygotowywane przez Ewelinę Mytlewską w ramach działań Osieckie-
go Klubu Kultury, a cztery przez polonistkę Joannę Karczewską oraz najmłodszy z grupy, 
uczeń Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą. Wszyscy nasi reprezentanci wspaniale przygoto-
wali wiersze, nie pozostawiając wątpliwości, że naprawdę rozumieją teksty i potrafią je tak 
zinterpretować, aby poruszyć publiczność. W Gronowie wystąpili: Wiktoria Cichoracka, 
Martyna Foksińska, Oliwia Kowalska, Julia Król, Zuzanna Mytlewska, Sara Orzeł, Marta 
Pietruszyńska, Klaudia Pokorzyńska i Maksymilian Mytlewski. 
Jury doceniło występ naszych recytatorek. Zuzia Mytlewska zdobyła Grand Prix - Puchar 
Starosty Powiatu Toruńskiego, Marta Pietruszyńska I miejsce, a Martyna Foksińska II. 
Warto wspomnieć, że w konkursie występowało 56 uczestników z 16. szkół podstawowych 
i gimnazjów woj. kuj.-pom., w tym z: Grębocina, Obrowa, Zelgna, Młyńca I, Brzozówki, 
Czernikowa, Pluskowęsów, Dobrzejewic, Osieka nad Wisłą, Chełmży, Gronowa, Mazow-
sza, Ostrowitego Rypińskiego, Torunia i Kończewic. Rywalizacja była ogromna, a poziom 
wielu recytacji naprawdę wspaniały. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy – to 
była prawdziwa uczta dla ducha. 

Joanna Karczewska, Ewelina Mytlewska

Olbrzymi sukces recytatorów 
z Obrowa i Osieka nad Wisłą

Zawodnicy sekcji Brzozówka uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju Karate 
WKF o „Puchar Krajny i Pałuk” w Paterku, który odbył się 28 kwietnia 2018 
r. W zawodach uczestniczyło 324 zawodników 24 klubów z terenu całej Polski. 
Zdobyliśmy 7 medali, trzy srebrne i cztery brązowe. 
Weronika Wiczyńska zdobyła srebrny medal w konkurencji kata młodziczek 
i brazowy w konkurencji kumite młodziczek - 50 kg. Filip Łężyk zdobył dwa 
brązowe medale w konkurencji kumite chłopców 8/9 lat - 26 kg i konkurencji 
kumite chłopców 10 lat - 30 kg. Mateusz Dąbrowski natomiast zdobył dwa 
srebrne medale w konkurencji kata chłopców 10/11 lat i kumite chłopców - 40 
kg, a Bartosz Przewięźlikoski - brązowy medal w konkurencji kata młodzików.

Adam Bandurski (trener klubu Do -RONIN)

Sukcesy Klubu Karate - Do „RONIN”

Pierwsze wyścigi Komety w sezonie 2018 już za nami. Zaczęliśmy od mocnego 
ścigania na rowerach górskich w Grudziądzu 7 kwietnia, gdzie przyszło nam 
rywalizować na plaży i w lesie. Pierwsze „pudło” dla Komety zdobył młodzik 
Filip Strzelecki, który zajął 3 miejsce.
W Rypinie 15 kwietnia po wspaniałym finiszu 2 miejsce zajęła Zuzanna 
Charyga. Cierpice 14 kwietnia najlepszy wynik odnotowali: Agata Kowalska 
i Jakub Kasparow zajmujący 4 miejsce w swoich kategoriach. 21 kwietnia to 
z kolei 1 wyścig na szosie, gdzie został zorganizowany dookoła jeziora Grodno 
w miejscowości Nowogród. 
Najlepsze 4 miejsce zajęła Agata Kowalska. Oprócz wyżej wymienionych za-
wodników naszą Gminę jeszcze reprezentowali: Mateusz Tadych, Oskar Li-
piński, Bartosz Zientarski, Szymon Wiśniewski, Tomasz Błażejewski, Martyna 
Marcinkowska, Miłosz Szaładziński, Wojciech Kowalski, Igor Wierzbowski, 
Oliwia Gerc.

Andrzej Kiejnowski

Pierwsze wyścigi 
Komety w sezonie 2018

Kurier Obrowa
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21 kwietnia 2018 r. w Klubie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia 
w Toruniu odbył się VII Przegląd Piosenki Dziecięcej „Z PIOSENKĄ PRZEZ 
ŚWIAT”. 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą reprezentowały dwa zespoły oraz trzech so-
listów, w sumie 15 uczniów: Anna Zaremba, Maria Zaremba, Zuzanna Wie-
czyńska, Zuzanna Rybińska, Julia Wasielewska, Julia Kwintera, Marta Cymer, 
Weronika Pałaszewska, Anna Szumska, Marta Szumska, Marta Adamska, Mar-
ta Nowak, Oliwia Pasierowska, Amelia Kwintera oraz Jan Mytlewski, który 
akompaniował zespołowi na pianinie. 
Jan Mytlewski zdobył WYRÓŻNIENIE, natomiast zespoły tym razem nie 
„weszły” na podium, ale otrzymały DYPLOMY UZNANIA. 
Dziękuję dzieciom i młodzieży za zaangażowanie.

Ewelina Mytlewska

VII Przegląd Piosenki Dziecięcej  
„Z PIOSENKĄ PRZEZ ŚWIAT”

10 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu, od-
była się Gala Laureatów konkursów przedmiotowych organizowa-
nych przez Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty z terenu 
działania Toruńskiej Delegatury Kuratorium Oświaty.
W wydarzeniu wziął udział Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty 
- Marek Gralik, Wicekurator Oświaty - Maria Mazurkiewicz oraz 
205 laureatów wraz z opiekunami i dyrektorami szkół.
Zespół Szkół w Dobrzejewicach reprezentowało 3 nauczycieli 
- opiekunów laureatów: Dyrektor Janusz Iwański, Maria Iwań-
ska, Aneta Dobrzyńska oraz 7 uczniów: Julia Żorańska, Bar-
tłomiej Kuniński, Remigiusz Katryński, Wojciech Makowski, 
Adrian Słomkowski, Mateusz Borowski, Jakub Borysiak.
Laureaci otrzymali zaświadczenia i pamiątkowe statuetki, a opie-
kunowie podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów. 
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach - Pan Janusz Iwański 
znalazł się w zaszczytnym gronie tych nauczycieli, którzy doprowa-
dzili do sukcesu co najmniej 5 uczniów.

Ewelina Kuczyńska

Gala Laureatów 2018

W dniu 16 kwietnia 2018 r. ZS w Dobrzejewicach otrzymał prestiżowy tytuł - Odznakę „Szkoła 
eTwinning”. Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym, powyższa placówka znalazła się wśród 
1211 szkół nagrodzonych w całej Europie. 
W skali kraju ZS w Dobrzejewicach jest jedną z 71 placówek, a w województwie kujawsko-pomorskim 
stanowimy jedną z 6 wyróżnionych szkół, z dumą podkreśla dyrektor szkoły Janusz Iwański.
Po dwuetapowym procesie weryfikacyjnym, nagrodzone tą odznaką szkoły to pionierzy i lide-
rzy w takich dziedzinach jak: Praktyka cyfrowa; Praktyka w zakresie eBezpieczeństwa; Twórcze 
i innowacyjne podejścia do nauczania; Promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry; 
Promowanie praktyk uczenia się opartych na współpracy wśród nauczycieli i uczniów.
Jest to uznanie nie tylko osobistego sukcesu poszczególnych nauczycieli, ale także uznanie  
i wyraz ogromnego osiągnięcia całego zespołu eTwinning działającego w danej szkole.
Więcej informacji: 
https://www.etwinning.net/pl/pub/highlights/2018--2019-etwinning-school-l.htm
https://www.etwinning.net/pl/pub/support/2018--2019-etwinning-school-li.htm

Zespół Szkół w Dobrzejewicach  
– szkołą jakości eTwinning 2018!!!
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11 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej w Ciechocinie odbył się 
III Wojewódzki Konkurs Krasomówczy „Z Oskarem Kolber-
giem przez Polskę”. 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą oraz Osiecki Klub Kultury 
reprezentowało 6 uczniów: Klara Karpiński, Natalia Chenc, 
Zofia Prus, Jan Mytlewski, Wojciech Szymański oraz Mak-
symilian Mytlewski. Młodsi uczestnicy z klas IV-V opowia-
dali bajkę ze zbiorów Oskara Kolberga, natomiast starsi z klas 
VI-VII prezentowali historię swojego regionu. W konkursie, 
w sumie wzięło udział 42 uczestników z 14 szkół naszego wo-
jewództwa. Zostały powołane dwie komisje, których przewod-
niczącymi byli aktorzy „Baja Pomorskiego”: Edyta Soboczyńska 
oraz Jacek Pysiak. Jury stwierdziło zgodnie, że poziom konkur-
su był naprawdę wysoki.
Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne książki, pt. „100 polskich 
patriotów. W hołdzie żołnierzom wyklętym” z pamiątkowym 
wpisem. Mieliśmy również okazję podziwiać wspaniałe występy 
zespołu ludowego CIECHOWIACY.
Nasi reprezentanci zdobyli: 
Wojtek Szymański - Nagrodę Wójta Gminy Ciechocin, Kla-
ra Karpiński - III miejsce 
Gratulujemy zdobywcom nagród, a pozostałym naszym repre-
zentantom dziękuję za wytrwałość i przygotowanie się do tego 
konkursu.

Ewelina Mytlewska

III Wojewódzki 
Konkurs Krasomówczy  
„Z Oskarem 
Kolbergiem przez 
Polskę”

Sklep zakładowy 
– już otwarty

87-123 Głogowo
ul. Warszawska 16

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

Zapraszamy 

REKLAMA

nasze marki

Trwają zapisy do niepublicznego 
przedszkola i żłobka 
Niezapominajka w Obrowie
Od 1 września 2018 r. rozpoczyna swoją działalność unijne języ-
kowe niepubliczne przedszkole i niepubliczny żłobek NIEZAPO-
MINAJKA, które znajdować się będą w Obrowie przy ulicy Osie-
dlowej 9.
Głównym celem placówki jest stworzenie miejsca, w którym dziec-
ko będzie czuło się bezpiecznie, a nauka będzie dla niego zabawą. 
Specjalne przygotowane otoczenie i wykwalifikowana kadra będzie 
sprzyjała samodzielności dziecka i pomoże w budowaniu poczucia 
własnej wartości. Różnorodność zajęć prowadzonych w przedszko-
lu i żłobku służyć będzie rozwijaniu nowych umiejętności, zdolno-
ści i pobudzeniu ciekawości dziecka. Przedszkole oferuje darmowy 
pobyt dziecka w placówce do 10 godzin. 
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych. 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 579 651 266.

Karolina Skólmowska

Kurier Obrowa

14



Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze

W dniu 10 czerwca 2018 r. na placu przy Remizie OSP 
w Szembekowie odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze. 
Wśród mężczyzn w grupie A rywalizowały cztery dru-
żyny. Bezkonkurencyjni okazali się druhowie z OSP 
Szembekowo. Drugie zaszczytne miejsce, zdobyli druho-
wie z OSP Dobrzejewice, a trzecie miejsce – druhowie 
z OSP Kawęczyn, natomiast czwarte miejsce wywalczyła 
drużyna z OSP Osiek nad Wisłą. Rywalizacji drużyno-
wej kobiet tym razem nie było. 
Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych, rywalizacja 
przebiegała między dwiema drużynami z OSP Szembe-
kowo. Drużynę chłopców trenował dh Janusz Mytlew-
ski, a drużynę mieszaną dziewcząt i chłopców - dh Sylwia 
Knyszyńska. Drużyna chłopców okazała się lepsza i zdo-
była pierwsze miejsce, ale drużyna składająca się w więk-
szości z dziewcząt i trzech chłopców była równie dobrze 
przygotowana, i z wielkim zaangażowaniem pokonywała 
konkurencyjne etapy zawodów, zabrakło tym razem tro-
chę szczęścia. Niemniej drugie miejsce jest dla tej miesza-
nej, młodzieżowej drużyny w pełni zasłużone. 
Jak podkreślali sędziowie, a także przybyli kibice - duże 
zaangażowanie i duch walki młodych adeptów sztuki 
sportowo - pożarniczej, a także profesjonalne podejście 
do wszystkich wykonywanych elementów konkurencji, 
świadczą o potrzebie istnienia jednostek OSP, w których 
mogą się szkolić, a z czasem uczestniczyć w akcjach ga-
śniczo-pożarniczych kolejne pokolenia. Takie zaanga-
żowanie młodych osób cieszy i jest doceniane nie tylko 
przez Prezesa dh Dariusza Mytlewskiego z OSP Szembe-
kowo, ale także przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP 
RP dh Andrzeja Wieczyńskiego i Zastępcę Komendanta 
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu st. 
bryg. mgr inż. Sławomira Kamińskiego, przyglądających 
się gminnym zawodom sportowo-pożarniczym w Szem-
bekowie.
Rywalizacji sportowo-pożarniczej przyglądali się także 
m. in. Sekretarz Gminy Mirosława Kłosińska, Radni 
Gminy Obrowo: Alicja Tarkowska, Roman Skórski, Ga-

briel Mytlewski i Juliusz Błaszkiewicz (pełnił funkcję jednego z siedmiu sędziów 
pomocniczych w rozgrywanych zawodach). 
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Andrzej Wieczyński, po zakończeniu 
zawodów pogratulował zwycięskim drużynom, a tym którym tym razem powi-
nęła się noga, życzył wytrwałości i zaangażowania w kolejnych zawodach, które 
już za dwa lata.
Należy podkreślić, że powyższe zawody prowadził sędzia główny mł. bryg. mgr 
Wojciech Lach KM Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przy udziale asp. 
mgr Karoliny Rutkowskiej, st. ogniomistrza Józefa Skierkowskiego z KM PSP 
w Toruniu oraz druhów i druhen wytypowanych z każdej jednostki OSP z tere-
nu gminy Obrowo. Zawody przeprowadzono sprawnie, zgodnie z regulaminem 
i bez żadnych komplikacji. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa 
w zawodach, a dla jednostek OSP trafiły nagrody ufundowane przez wójta gminy 
Obrowo - Andrzeja Wieczyńskiego.
Po wysiłku fizycznym na wszystkich uczestników zawodów oraz zaproszonych 
gości czekał pyszny obiad, a dla wytrwałych kibiców polowa grochówka.
Gratulujemy zwycięzcom i składamy serdeczne podziękowania wszystkim, któ-
rzy brali udział w organizacji niniejszych zawodów. 

Janusz Lewandowski (Komendant Gminny OSP), fot. Alicja Tarkowska
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20 kwietnia 2018 r. w świetlicy w Krobi gm. Lubicz, odbyła się 
Gala Wolontariuszy z terenu gmin: Obrowo i Lubicz. 
Ideą spotkania zorganizowanego przez Fundację TRYBIK było 
poznanie działalności szkolnych kół wolontariatu działających 
w szkołach na terenie gminy Obrowo i gminy Lubicz, integracja, 
jak i poszerzenie bazy informacyjnej o wolontariuszach. Bazy, która 
ułatwi dotarcie do odpowiedniej osoby i zaangażowanie jej podczas 
akcji, czy imprezy zgodnie z jej możliwościami, predyspozycjami 
oraz zainteresowaniem. Gala objęta była patronatem wójta gminy 
Obrowo, wójta gminy Lubicz oraz honorowym patronatem Rzecz-
nika Praw Dziecka.
Na spotkanie przybyli: wójt gminy Obrowo p. Andrzej Wieczyński 
wraz z sekretarz p. Mirosławą Kłosińską, sekretarz gminy Lubicz p. 
Teresa Gryciuk, która reprezentowała również wójta gminy Lubicz 
p. Marka Olszewskiego, kujawsko-pomorska wicekurator oświaty 
p. Maria Mazurkiewicz, dyrektorzy szkół, przedstawiciele GOPS-u, 
radni, opiekunowie szkolnych kół wolontariatu oraz bohaterowie 
spotkania – WOLONTARIUSZE.
Spotkanie rozpoczęły słowa Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.”

Następnie w trakcie recytacji słów „Piosenki o wolontariuszu”, 
pięknie ubrani wolontariusze, wnieśli totem fundacji i łańcuch 
serc wykonany z serduszek z wypisanymi imionami przez wszystkie 
przybyłe osoby.

Wolontariusze w każdym wieku,
zawsze myślą o drugim człowieku.
Stary, młody w każdym ciele,
mają dla nich uczuć wiele.
W dzień i w nocy ze swej woli,
pomagają im w niedoli.
Powód bardzo szczytny mają,
całym sercem pomagają.
 Gdzie jest przyjaźń i oddanie,
człowiek za człowiekiem stanie.
Oby ich zawsze było wiele,
w tym miłości pięknym dziele.

Po tych wzruszających słowach nastąpiła prezentacja działalności 
szkolnych wolontariuszy. Przygotowali oni prezentacje multime-
dialne, totemy, proporce, plakaty i opowiadali z wielkim przeję-
ciem o dobru, które czynią.
Działalność szkolnych młodych ludzi okazała się bardzo imponują-
ca i zasłużyła na podziękowania, które przygotowała w formie dy-
plomów i drewnianych serc Fundacja TRYBIK. Statuetki zaś ufun-
dowała gmina Obrowo, a upominki gmina Lubicz. Dodatkowo 
gmina Obrowo zaoferowała transport na wycieczkę dla najbardziej 
aktywnych wolontariuszy Fundacji TRYBIK.
O zaangażowaniu młodych ludzi w wolontariat rozmawiano jeszcze 
w kuluarach, a tym samym mit o dzisiejszej młodzieży, nieaktywnej 
i nieczułej, został obalony. Zobaczyliśmy młodych ludzi, pełnych 
energii, pasji i chęci do pomagania.
Spotkanie miało tak uroczysty charakter dzięki wspaniałej współ-

Gala Wolontariuszy „Razem możemy więcej”
pracy z gminą Obrowo i gminą Lubicz, Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Obrowie, Gminną Biblioteką Publiczną w Lubiczu Dol-
nym, Stowarzyszeniem LGD „Podgrodzie Toruńskie”, Fundacją 
Aktywności Społecznej i Fundacją im. Stefana Batorego.
Fundacja TRYBIK planuje kolejne spotkania, niektóre w innym 
charakterze, a gala będzie formą do zaprezentowania efektów pracy, 
bo RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!!

Barbara Mońko-Juraszek (prezes Fundacji TRYBIK)

Kurier Obrowa
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XVIII Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej
6 czerwca 2018 r. w Kawęczynie odbył się XVIII Gminny Festiwal 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Młodzi wokaliści mieli moż-
liwość zaprezentowania swoich talentów wokalnych i choreogra-
ficznych.
W tej edycji festiwalu po raz kolejny zastosowano podział na czte-
ry grupy wiekowe tj.: uczniowie klas 1-3, 4-5,6-7 oraz uczniowie 
gimnazjum i liceum.
Trzyosobowe jury w składzie: p. Mirosława Kłosińska, p. Grzegorz 
Filut oraz p. Anna Strzelecka nie miało łatwego zadania wyłaniając 
zwycięzców, ponieważ poziom był bardzo wysoki.
Młodym wokalistom przyznano nagrody i wyróżnienia w poszcze-
gólnych kategoriach:
I kategoria wiekowa klasy 1-3
I miejsce – Jan Mytlewski Zespól Szkół w Osieku nad Wisłą. Tytuł 
piosenki: „Kolorowy wiatr”.
II miejsce – Piotr Rytka Szkoła Podstawowa w Dobrzejewicach
Chórek: Marika Wysakowska / Maja Kowalska / Nadia Chmielew-
ska. Tytuł piosenki: „Zawsze razem”.
III miejsca – Oliwier Nagórka Szkoła Podstawowa w Zębowie. Ty-
tuł piosenki: „Domowa piosenka”.
II kategoria wiekowa klasy 4-5
I miejsce – Ula Maćkiewicz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Obrowie
Chórek: Kinga Gizela / Bartosz Kopeć. Tytuł piosenki: „Ach jak 
przyjemnie”.
II miejsca – Martyna Wiercioch Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Łążynie II
Chórek: Agata Swatko. Tytuł piosenki: „Zakazany owoc”.
III miejsce – Maria Piątkowska Szkoła Podstawowa w Dobrzeje-
wicach
Chórek: Liwia Ramlau / Anna Kwiatkowska. Tytuł piosenki: „To 
nasza ojczyzna”.
III kategoria wiekowa klasy 6-7
I miejsce – Kacper Narodzonek Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 

II w Obrowie. Tytuł piosenki: „Gołębi song”.
II miejsce – Martyna Bukowska Szkoła Podstawowa im. Mikołaja 
Kopernika w Łążynie II. Tytuł piosenki: „Rzeka marzeń”.
III miejsce – Amelia Kowalska Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą 
Chórek: Hanna Woźny. Tytuł piosenki: „Ach śpij, kochanie”.
IV kategoria Gimnazjum i Liceum
I miejsce - Oliwia Kowalska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Obrowie. Tytuł piosenki: „Miasto 44”, która otrzymała również 
nagrodę główną GRAND PRIX.
Laureatom i Zwycięzcom gratulujemy! Fotorelacja w zakładce: ga-
leria 2018.

Anna Strzelecka

Wizyta dzieci z Rygi w Obrowie

W dniu 7 czerwca 2018 r. gościliśmy w Szkole Podstawowej 
w Obrowie grupę 25 dzieci wraz z opiekunami i nauczycielami 
z polskiej szkoły w Rydze na Łotwie. 
Dzieci Polaków mieszkających na Łotwie uczą się m. in. języka pol-
skiego w Polskiej Średniej Szkole Ogólnokształcącej im. Ity Koza-

kiewicz w Rydze. Z inicjatywy Ity Kozakiewicz, polsko – łotewskiej 
działaczki społecznej i politycznej, powstało w 1989 r. Polskie To-
warzystwo Kulturalne i nadzieja na odrodzenie się polskiej oświaty 
na Łotwie, po czasach okupacji ZSRR i III Rzeszy, kiedy to polskie 
szkoły zostały zamykane.
Czwartoklasistów z Łotwy przywitał Wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński i Dyrektor SP w Obrowie Artur Affelt oraz kierownik 
referatu organizacyjno-oświatowego UG Obrowo Marzena Słup-
czewska. Po pysznym obiedzie, przygotowanym przez panie ku-
charki z obrowskiej szkoły, dzieci i opiekunowie dowiedziały się 
od nauczyciela historii Macieja Bandrowskiego ważnych informa-
cji o gminie Obrowo i o zabytkach występujących na terenie całej 
Ziemi Dobrzyńskiej. Następnie cała delegacja z Łotwy otrzyma-
ła gminne gadżety reklamowe i kilka książek o gminie Obrowo, 
z których wszyscy się bardzo ucieszyli, a zwłaszcza Pani Jadwiga 
nauczycielka języka polskiego, pracująca w polskiej szkole w Rydze.

Marzena Słupczewska
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REKLAMA

VI Edycja biegów przełajowych  
„Razem do wolności”
Szósta edycja biegu przełajowego ”Razem do wolności” realizowana 
w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu współfinan-
sowana przez Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja Wieczyńskie-
go, Starostę Toruńskiego Pana Mirosława Graczyka, Dyrektora ZS 
w Dobrzejewicach Pana Janusza Iwańskiego, a także przez WSKO 
”Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku oraz UKS ”Florian” w Do-
brzejewicach.
4 czerwca 2018 r. na terenie Zespołu Szkół w Dobrzejewicach 
odbyły się zawody sportowe o charakterze popularyzacji biegania. 
W zawodach wzięło udział ok. 250 uczestników w ośmiu katego-
riach wiekowych z podziałem na płeć.
Oficjalnego otwarcia zawodów na obiekcie sportowym ”ORLIK” 
w Dobrzejewicach dokonał radny powiatowy i kierownik Referatu 
Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Obrowie Pan Michał 
Ramlau oraz Dyrektor ZS w Dobrzejewicach Pan Janusz Iwański.
Zawody odbyły się w sportowej atmosferze przy ogromnym dopin-
gu przybyłej publiczności, która zagrzewała zawodników do spor-
towej rywalizacji. 
W trakcie zawodów do dyspozycji zawodników i zawodniczek były 
napoje chłodzące, kiełbaski z grilla oraz słodkości.
Uroczystego wręczenia nagród, pucharów, dyplomów oraz medali 
dokonali: Wójt Andrzej Wieczyński, Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Toruńskiego i Sekretarz Urzędu Gminy Obrowo Mirosła-
wa Kłosińska oraz Dyrektor ZS w Dobrzejewicach Janusz Iwański.
Każdy uczestnik zawodów otrzymał upominek za wzorowy przy-
kład upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także postawę 
”fair play”.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymali pamiątkowy dy-
plom, medal oraz nagrodę rzeczową. Szerzej o wynikach w poszcze-
gólnych kategoriach piszemy w aktualnościach na stronie www.
obrowo.pl.

Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich osób, instytucji 
i firm, którzy pomogli w sfinansowaniu i organizacji wielu atrakcji 
dla wszystkich uczestników biegu i kibiców.

Bartłomiej Figurski

Kurier Obrowa
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„Eko piec 2018”
Gmina Obrowo przystąpiła do realizowanego przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Toruniu (WFOŚiGW) programu 
EKOpiec 2018.
Dofinansowanie WFOŚiGW udzielane jest w formie 
dotacji, w wysokości 2.000 zł do wymiany jednego źró-
dła ciepła w budynku mieszkalnym jednorodzinnym 
lub lokalu mieszkalnym. 
Dla gminy Obrowo Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zabezpie-
czył środki w wysokości 30.000 zł, które wystarczą na 
wymianę 15 źródeł ciepła. Taką samą kwotę dofinanso-
wania przeznacza Rada Gminy Obrowo. 
Łącznie 4.000 zł dotacji uzyska 15 osób z terenu Gmi-
ny Obrowo, które wyłonione zostały w drodze losowa-
nia spośród 79 zakwalifikowanych wniosków.

Żaneta Rumińska

21 marca 2018 r. w Zajeździe Rytkówka w Obrowie 
wójt Andrzej Wieczyński w ramach programu „100 
na 100. Wydawnictwo Adam Marszałek dla edukacji” 
przekazał po 100 książek pięciu placówkom oświato-
wym działającym na terenie gminy. W wydarzeniu 
uczestniczyli dyrektorzy szkół: Hanna Affelt, Artur Af-
felt, Janusz Iwański, Anna Koźlikowska, Katarzyna Wa-
chowska, a także wójt Andrzej Wieczyński i kierownik 
referatu organizacyjno-oświatowego UG Obrowo Ma-
rzena Słupczewska oraz reprezentujący Wydawnictwo 
Prezes Adam Marszałek wraz z Magdaleną Łożyńską.
Książki trafiły do szkolnych bibliotek w Brzozówce, Do-
brzejewicach, Łążynie II, Obrowie i Osieku nad Wisłą.

Marzena Słupczewska

Wydawnictwo  
Adam Marszałek  
dla Gminy  
Obrowo

8 maja 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Toruniu odbył się finał konkur-
su: Wiedza o Powiecie Toruńskim. Do finału zakwalifikowało się 27 uczniów 
z powiatu toruńskiego. Alicja Nurkowska uczennica kl. III gimnazjum ZS 
w Dobrzejewicach zajęła pierwsze miejsce, a tuż za nią uplasowała się ko-
leżanka z klasy - Beata Szczygieł. Bardzo wysoki wynik otrzymała Wikto-
ria Dołkowska, której do podium zabrakło zaledwie pół punktu. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy.
Gratulujemy Ali, Beacie i Wiktorii oraz ich rodzicom!
Do konkursu przygotowywała p. Agnieszka Koepke

Uczennice Zespołu Szkół  
w Dobrzejewicach wiedzą 
wszystko o powiecie!
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II Festiwal Książki  
i Bibliotek Powiatu 
Toruńskiego
9 czerwca 2018 r. w Czernikowie odbył się II Festiwal Książki i Bi-
bliotek Powiatu Toruńskiego, w którym uczestniczyły bibliotekarki 
z Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach. Starosta Toruński Mi-
rosław Graczyk wręczył statuetki - „Przyjaciel Biblioteki” i nagro-
dy dla najlepszych w konkursie „Pocztówka z mojej gminy - miejsca 
pamięci”. 
Dla uczestników festiwalu przygotowano wystawę starej fotogra-
fii, niezwykły koncert zespołu wokalnego Polskie Kwiaty z Gminy 
Chełmża, a Dariusz Chrobak przygotował ciekawostki historyczne 
dotyczące gminy Czernikowo i okolic. Krzysztof Czarnecki nato-
miast zaprezentował wystawę broni i strojów żołnierskich. Podczas 
festiwalu odbyło się też spotkanie autorskie z Katarzyną Enerlich, 
koncert czytanej poezji lokalnej w wykonaniu Barbary Rogalskiej 
aktorki Teatru „Baj Pomorski” w Toruniu, a także okazja do roz-
mów z goszczącymi autorami książek.

Grażyna Jurkiewicz Statuetka Honorowy Przyjaciel Biblioteki dla Pani Eweliny My-
tlewskiej z Osieka nad Wisłą przyznana w dowód sympatii i uzna-
nia za wspieranie działań Filii Biblioteki Gminnej w Osieku nad 
Wisłą na rzecz rozwoju życia kulturalnego w Gminie Obrowo.

I miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „POCZTÓWKA 
Z MOJEJ GMINY - MIEJSCA PAMIĘCI”dla Aleksandry Kol-
busz uczennicy Zespołu Szkół w Dobrzejewicach.

Festiwal odwiedził również regionalny pisarz Tomasz Stochmal – au-
tor książek dla dzieci, miłośnik podróży po Polsce, popularyzator idei 
zwiedzania i poznawania Polski przez dzieci. Autor ciekawego prze-
wodnika „Zapomniane miejsca: Kujawsko-Pomorskie”.

Kurier Obrowa
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9 czerwca 2018 r. w Osieku nad Wisłą spotkali się fani 
ruchu biegowego oraz marszu Nordic Walking. Łącz-
nie 267 osób. Były trzy dystanse do wyboru: 10,5 km, 
półmaraton i maraton.
Zanim jednak dorośli rozpoczęli swoje zawody do star-
tu stanęły dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
Pokonali odpowiednio 300 m, 600 m i 1500 m.
Pomysłodawcą sportowych zmagań był 150 maraton 
Kazimierza Musiałowskiego mieszkańca Smogorzewca.
Podsumowując zmagania wszystkich uczestników bio-
rących udział w biegach i marszu, wójt Andrzej Wie-
czyński, podkreślił, że sport wymaga poświeceń i ciągłej 
pracy, która doskonali zawodnika w każdej dyscyplinie, 
ale daje też dużo satysfakcji i radości. Zwieńczeniem 
trudnych chwil, przeciwności losu jest uśmiech uczest-
nika na mecie, który dodaje skrzydeł do dalszego bie-
gania, z uśmiechem dodaje maratończyk Kazimierz 
Musiałowski.
Najlepszym podziękowaniem dla organizatorów 
i sponsorów niech będzie więc uśmiech uczestników.
Szerzej o maratonie w Osieku nad Wisłą na stronie 
www.facebook.com/Kamus-Maraton oraz na www.
obrowo.pl.

Święto biegaczy w Osieku nad Wisłą
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Informacja dla 
mieszkańców gminy 
Obrowo
Wójt Gminy Obrowo informuje osoby, które chcą sko-
rzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń wy-
chowawczych „Rodzina 500+” oraz świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE  
i PRZYJMOWANIE wniosków na nowy okres 
świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia  
1 SIERPNIA 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A,  
tj. poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 730 do 1500, 
wtorki od 730 do 1600, piątki – nieczynne trwają prace admini-
stracyjne. 
Ponadto wnioski na ww. świadczenia można składać drogą 
elektroniczną za pośrednictwem m. in. bankowości elektro-
nicznej, systemu teleinformatycznego utworzonego przez mi-
nistra właściwego do spraw rodziny opatrzonych kwalifikowa-
nym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym 
przez profil zaufany ePUAP od dnia 1 LIPCA 2018 r.

Nieodłącznym dokumentem towarzyszącym składanym wnio-
skom jest druk oświadczenia pod odpowiedzialnością karną, 
w którym należy opisać historie zatrudnienia wszystkich peł-
noletnich członków rodziny począwszy od 01 stycznia 2017 
r. do dnia złożenia wniosku.
Pozostałe dokumenty, które mogą stanowić załączni-
ki do wniosków o świadczenia rodzinne, wychowawcze  
i alimentacyjne:
a) świadectwa pracy począwszy od roku 2017 r.,
b) Pit-y 11 za 2017 r.,
c) Pit-y 8c za 2017 r.,
d) Pit-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2017 r.,
e) umowy o dzieło,
f ) umowy zlecenia,
g) umowy o pracę,
h) dokumenty potwierdzające wszelkie inne formy zatrudnie-

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

2017 r. (w tym m. in.: stypendia socjalne, sportowe  
i doktoranckie, dochody z zagranicy, świadczenia rodzicielskie, 
zasiłki macierzyńskie z KRUS-u, zasiłki chorobowe z KRUS-
-u, alimenty na rzecz dzieci, diety, świadczenia w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów),

j) zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczających 
do szkół ponadpodstawowych (wystawione  
z datą wydania po 1 września 2018 r.), 

k) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełno-
sprawności dziecka, 

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

m) nakazy płatnicze za 2017 r. (w przypadku posiadania gospo-
darstwa rolnego),

n) zaświadczenia z KRUS za 2017 r. o wysokości zasiłków cho-

robowych (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego),
o) zaświadczenia z KRUS / ZUS za 2017 r. o składkach zdro-

wotnych (w przypadku prowadzenia działalności gospodar-
czej, emerytury, renty),

p) zaświadczenia od komornika o bezskuteczności egzekucji 
w 2017 r. (wystawione z datą nie wcześniej niż 1 sierpnia 
2018 r.),

q) zaświadczenia od komornika o wyegzekwowanych świad-
czeniach alimentacyjnych w 2017 r., 

r) numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przypadku prowadzo-
nej działalności gospodarczej),

s) oświadczenia członka rodziny rozliczającego się na podsta-
wie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów (forma ryczałtu lub karty po-
datkowej wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie spo-
łeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zryczałtowany poda-
tek dochodowy),

t) umowy dzierżawy.
Od dnia 1 sierpnia 2018 r. druki wniosków oraz oświadcze-
nia będzie można pobrać ze strony internetowej www.bip.gop-
sobrowo.pl z zakładki „druki do pobrania”. 
Usprawnienie prac związanych z przyjmowaniem wnio-
sków ułatwi:

a) dokładne wypełnianie wniosków włącznie z uzupełnianiem 
dat, miejscowości, podpisów oraz innych danych wy-
maganych przez ustawodawcę,

b) dołączenie wszystkich niezbędnych i wymienionych po-
wyżej dokumentów wymaganych przez przepisy prawa.

Informacje dotyczące programu „Dobry Start” – jednorazowej 
wypłaty 300 zł z tytułu rozpoczęcia przez dziecko roku szkol-
nego:

1. ŚWIADCZENIE PRZYSŁUGUJE: 

a)  rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, 
osobom uczącym się.

b)  w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia 
w bieżącym roku kalendarzowym:

- przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia,

- przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – legity-
mującym się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu 
umiarkowanym niepełnosprawności,
- dziecku biorącemu udział w zajęciach rewalida-
cyjno-wychowawczych nie wcześniej niż od roku 
kalendarzowego, w którym kończy 7 rok życia.
2. ŚWIADCZENIE NIE BĘDZIE PRZYSŁUGIWAŁO:

a)  dziecku lub osobie uczącej się umieszczonej w domu po-
mocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie po-
prawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole 
wojskowej lub innej szkole jeżeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatne pełne utrzymanie,

b)  dziecku z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania 
przedszkolnego „tzw. zerówka”.

3. DO GOPS Obrowo DOBRZEJEWICE 54A WNIOSKI 
SKŁADAJĄ:

a)  rodzice, opiekunowie prawni, opiekunowie faktyczni 
dziecka, osoby uczące się (z wyłączeniem art. 140 ustawy 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Kurier Obrowa
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4. DECYZJE:

w sprawach dotyczących pozytywnie rozpatrzonych wniosków 
300+ „Dobry Start” nie będą wydawane w formie decyzji admini-
stracyjnej, dlatego każdy wnioskodawca proszony jest o wskazanie 
adresu e – mail celem przesłania informacji o przyznaniu świad-
czenia.
5. TERMINY:

a) wnioski elektroniczne będzie można składać od dnia 1 LPCA 
2018 r.

b) wnioski papierowe będzie można składać w siedzibie  
GOPS w Dobrzejewicach 54a od dnia 1 SIERPNIA 2018 r. po-
niedziałki, środy, czwartki od 730 do 1500, wtorki od 730 do 1600,  
piątki – nieczynne trwają prace administracyjne. 

6. WYPŁATA nastąpi:

a) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia PRAWIDŁOWO 
WYPEŁNIONEGO i KOMPLETNEGO wniosku zło-
żonego w lipcu 2018 r. lub sierpniu 2018 r. nie później 
niż do dnia 30 września 2018 r.

SZKOŁA: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła 
ponadpodstawowa, dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna z wy-
jątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystycz-
na, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także 
młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wy-
chowawczy, ,specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyj-
no – wychowawczy.
Okres składania wniosków na świadczenia: Rodzinne, Wy-
chowawcze „500+”, Fundusz Alimentacyjny, a czas na wy-
danie 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 Wo-
jewodę Kujawsko – Pomorskiego. Ze względu na możliwość 
wystąpienia elementu koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego powyższe sprawy mogą być rozpatrywane w dłuż-
szym terminie.
Należy rozróżnić stary i nowy okres świadczeniowy - zasiłkowy. 
Wnioski można składać najpóźniej wg rozpiski:
STARY OKRES składania wniosków tj. 2017/2018 obowią-
zuje:

Świadczenia rodzinne: do dnia 31.10.2018 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”: do dnia 30.09.2018 r.

Fundusz Alimentacyjny: do dnia 30.09.2018 r.
NOWY OKRES składania wniosków tj. 2018/2019 obowią-
zuje:

Świadczenia rodzinne: od dnia 01.11.2018 r. do dnia 
31.10.2019 r.

Świadczenia wychowawcze „500+”: od dnia 01.10.2018 r. do 
dnia 30.09.2019 r.

Fundusz Alimentacyjny: od dnia 01.10.2018 r. do dnia 
30.09.2019 r.
Na podstawie przepisów ustaw: o świadczeniach rodzin-
nych, 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 o Fundusz alimentacyjny i świadczenia wycho-
wawcze „500+” złożone:
a) do dnia 31.08.2018 r. decyzja i wypłata najpóźniej do dnia 

31.10.2018 r.

b) od dnia 01.09.2018 r. do dnia 30.09.2018 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 30.11.2018 r.

c) od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.

d) od dnia 01.11.2018 r. do dnia 30.11.2018 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 31.01.2019 r.

e) od dnia 01.12.2018 r. do dnia 31.01.2019 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

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

30.11.2018 r.

b) od dnia 01.09.2018 r. do dnia 31.10.2018 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 31.12.2018 r.

c) od dnia 01.11.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. decyzja i wy-
płata najpóźniej do dnia 28.02.2019 r.

Informacje dodatkowe:

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: daty kom-
pletnie złożonego wniosku, poprawności informacji zawartych 
w oświadczeniach oraz weryfikacji przez systemy zewnętrzne. 
Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o cierpli-
wość, wyrozumiałość i wzajemny szacunek.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do 
Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 
(56) 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, 
a także bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dobrzejewicach 54 A w godzinach pracy.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

TERMINY WYPŁATY ŚWIADCZEŃ DO KOŃCA OBOWIĄ-
ZYWANIA WYDANYCH DECYZJI tj.:
Świadczenia wychowawcze „500+”:

LIPIEC 2018 r. – 24 lipiec 2018 r.

SIERPIEŃ 2018 r. – 24 sierpień 2018 r.

WRZESIEŃ 2018 r. – 25 wrzesień 2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r. – 25 październik 2018 r.

LISTOPAD 2018 r. – 23 listopad 2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r. – 19 grudzień 2018 r.

STYCZEŃ 2019 r. – 25 styczeń 2019 r.

LUTY 2019 r. – 25 luty 2019 r.

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny:

LIPIEC 2018 r. – 27 lipiec 2018 r.

SIERPIEŃ 2018 r. – 27 sierpień 2018 r.

WRZESIEŃ 2018 r. – 26 wrzesień 2018 r.

PAŹDZIERNIK 2018 r. – 26 październik 2018 r.

LISTOPAD 2018 r. – 27 listopad 2018 r.

GRUDZIEŃ 2018 r. – 20 grudzień 2018r.

STYCZEŃ 2019 r. – 28 styczeń 2019 r.

LUTY 2019 r. – 26 luty 2019 r.
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17 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie odbyły 
się II Międzyszkolne Warsztaty Języka Angielskiego „Visit Australia Today”. 
Naszymi gośćmi byli uczniowie ze Szkół Podstawowych w Brzozówce, Mazow-
szu, Steklinie oraz Złejwsi Wielkiej. Impreza miała charakter edukacyjno-re-
kreacyjny, a jej celem była wspólna nauka, zdobywanie nowych doświadczeń 
oraz zabawa w świecie języka angielskiego. 
Na początku uczestnicy warsztatów przedstawili siebie oraz swoje szkoły w ję-
zyku angielskim. Następnie uczniowie dowiadywali się od siebie nawzajem cie-
kawych faktów o Australii. Ich świeżo zdobytą wiedzę sprawdziliśmy za pomo-
cą quizu na platformie kahoot, który pokazał jak wiele udało się zapamiętać.
Kolejne zadanie, z którym musieli zmierzyć się uczniowie, to był Escape Room 
– nagle stali się rozbitkami na bezludnej wyspie, na której właśnie wybuchł 
wulkan, więc trzeba było ją jak najszybciej opuścić, jednak ze względu na brak 
klucza do statku było to niemożliwe. Na szczęście dzięki licznym wskazów-
kom, do których prowadziły kolejne rozwiązania zadań dotyczących Australii 
– jej flory i fauny, australijskiej muzyki, geografii i historii, wszystkim rozbit-
kom udało się bezpiecznie opuścić wyspę. Po krótkiej przerwie udaliśmy się na 
wykład doktora Zdzisława Preisnera – geografa, podróżnika i fotografa, który 
odwiedził 113 krajów na wszystkich kontynentach. W Australii był kilkakrot-
nie, o czym opowiadał w bardzo pouczającym i ciekawym wykładzie, który 
wzbogaciły piękne fotografie i opowieści o jego przygodach. W ramach podzię-
kowania za niezwykłą prelekcję dr Preisner otrzymał monografię gminy Obro-
wo autorstwa Marka Pawłowskiego, którą wręczyła Pani Marzena Słupczewska 
– kierownik referatu organizacyjno-oświatowego Urzędu Gminy w Obrowie.
Po wykładzie uczestnicy warsztatów prezentowali swoje zdolności artystyczne - 
śpiewali piosenki w języku angielskim oraz prezentowali krótkie scenki własne-
go autorstwa z Australią w tle. Uczniowie klasy 7b odegrali „Królewnę Śnieżkę” 
w języku angielskim. 

II Międzyszkolne Warsztaty Języka Angielskiego 
„Visit Australia Today” w SP w Obrowie

Swoją obecnością zaszczycili nas także: Sekretarz Gmi-
ny Mirosława Kłosińska, Przewodniczący Rady Powia-
tu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski, Etatowy Członek 
Zarządu Powiatu Toruńskiego Mirosław Nawrotek.
Na zakończenie warsztatów wszyscy nauczyciele oraz 
uczniowie otrzymali podziękowania, dyplomy oraz 
książki dotyczące Australii. Uczniowie zaskoczyli nas 
bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz 
swobodą, z jaką się nim posługiwali. 
Serdecznie dziękujemy sponsorom oraz partnerom wy-
darzenia: Urzędowi Gminy Obrowo, Powiatowi Toruń-
skiemu, Bankowi Spółdzielczemu w Grębocinie oraz 
Wydawnictwu Oxford University Press.

Katarzyna Przytarska, fot. Nadesłane

EuroWeek W dniach 21-25 maja 2018 roku 44-osoba grupa młodzieży ze 
Szkoły Podstawowej w Obrowie wzięła udział w obozie języko-
wym EuroWeek w Międzygórzu. Codzienne interaktywne warsz-
taty, praktyczne ćwiczenia rozwijały umiejętności społeczne oraz 
językowe. Warsztaty były prowadzone przez wolontariuszy z całego 
świata, m.in.: Etiopii, Dominikany, Wietnamu, Meksyku, Uru-
gwaju i Indii. Jesteśmy dumni z naszych uczniów za to jak am-
bitnie pracowali i za ich zaangażowanie. Wróciliśmy znów pełni 
nowych doświadczeń i niezapomnianych wrażeń. Serdecznie dzię-
kujemy Urzędowi Gminy w Obrowie w osobie wójta p. Andrzeja 
Wieczyńskiego oraz sekretarz gminy p. Mirosławy Kłosińskiej za 
sfinansowanie transportu na obóz językowy. Dzięki wsparciu tak 
duża liczba osób mogła wziąć udział w tym projekcie.

Monika Pawlikowska

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, pracownicy obsługi szkół
Rok szkolny 2017/2018 dobiegł końca i przyszedł czas na zasłużony wypoczynek dla 1277 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy 
Obrowo, 223 dzieci z klas „O”, 313 uczniów klas gimnazjalnych, 45 licealistów oraz łącznie 80 uczniów publicznej szkoły muzycznej 
pierwszego stopnia.                                                                                                                           
Jestem przekonany, że każdy dzień roku szkolnego przyniósł Wam wszystkim, nową wiedzę, stawiał przed Wami ciekawe wyzwania oraz dawał 
Wam okazję do przeżycia sukcesu. Na pewno przerwa od nauki i pracy pozwoli Wam nabrać do wielu spraw dystansu, aby w nowym roku szkol-
nym wrócić do pracy z pozytywną energią i zdwojonymi siłami, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.                                                                                               
Moi drodzy, wykorzystajcie okres wakacji na regenerację, ale też na poszukiwanie inspiracji do twórczych działań.  
Życzymy wszystkim pięknej, słonecznej pogody i wakacyjnego wytchnienia od codziennych obowiązków, a także bezpiecznego i radosne-
go wypoczynku. 

Wójt Gminy Obrowo 
mgr Andrzej Wieczyński  

i pracownicy Referatu Organizacyjno - Oświatowego UG Obrowo


