
W tym świątecznym nastroju składamy Państwu 
serdeczne życzenia - wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. 

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
sprzyjają okazywaniu dobra i wzajemnej życzliwości, 

a poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia 
niech towarzyszy Państwu przez cały Nowy 2018 Rok.

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz z pracownikami 
i Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Michalski wraz z radnymi 
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Nowy projekt współpracy międzynarodowej 
w Zespole Szkół w Dobrzejewicach
Od 1 września 2017 roku uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
w Dobrzejewicach realizują nowy projekt współpracy międzynaro-
dowej w ramach programu Erasmus+ – Kalos Kagathos. Celem pro-
jektu jest opracowanie wizji nowego świata, opartego na współpracy, 
tolerancji oraz nowego człowieka – odpowiedzialnego, wrażliwego 
obywatela, dbającego o środowisko naturalne i swój wszechstronny 
rozwój, otwartego na współpracę międzynarodową, problemy i po-
trzeby innych ludzi. Wszystkie działania będą rozwijały kluczowe 
umiejętności przy użyciu praktycznych metod, zastosowaniu TIK, 
we współpracy z różnymi instytucjami edukacyjnymi.
Szczegółowe cele projektu to: uzyskanie odpowiednich umiejęt-
ności kluczowych na wysokim poziomie poprzez zastosowanie 
oryginalnych, praktycznych metod nauczania w połączeniu z tra-
dycyjnymi metodami i wymianą doświadczeń w środowisku mię-
dzynarodowym; podniesienie poziomu znajomości języka angiel-
skiego; poszerzenie kompetencji cyfrowych uczniów; włączenie do 
projektu osób zagrożonych wczesnym kończeniem nauki; umożli-
wienie osiągania sukcesów przez wszystkich uczniów, niezależnie 
od ich wyników w nauce; rozwijanie krytycznego myślenia; kształ-
towanie wrażliwości uczniów na problemy społeczne; nawiązanie 
współpracy z regionalnymi władzami oświatowymi – włączenie 
ich w dyskusję na temat kształtu nowoczesnej edukacji; nawiąza-
nie współpracy z ośrodkami edukacyjnymi w celu realizacji działań 
projektowych i kontynuowania wspólnych działań po zakończeniu 
realizacji projektu.
Projekt jest adresowany do trzech grup uczniów: uczniów szczególnie 
uzdolnionych i poszukujący atrakcyjnych sposobów na poszerzanie 
swojej wiedzy; uczniów słabszych, zagrożonych wczesnym porzuce-
niem szkoły; uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Gru-
pą docelową są także nauczyciele biorący udział w projekcie, którzy 
poznają nowe metody pracy i będą je stosować w praktyce.
W dniach 05-07.10.2017 r. trzy nauczycielki Zespołu Szkół 
w Dobrzejewicach: Monika Stawska, Anna Ewertowska i Aneta 
Dobrzyńska brały udział w Międzynarodowym Spotkaniu Projek-
towym w Szwecji, którego celem było szczegółowe zaplanowanie 
kolejnych działań projektowych.

Aneta Dobrzyńska

Szerokopasmowy 
Internet w szkołach 
na terenie Gminy 
Obrowo
Dostęp do szybkiego szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach w szkołach na terenie gminy Obrowo staje się 
faktem, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński. 
Pierwsze spotkania i uzgodnienia odbyły się odpowiednio w Sta-
rostwie Powiatowym w Toruniu w dniu 6.11.2017 r. oraz w dniu 
17.11.2017 r. w Urzędzie Gminy w Obrowie już bezpośrednio 
z projektantami. Dokonano kluczowych uzgodnień co do prze-
biegu sieci światłowodów. W pierwszej kolejności Projekt zakłada 
wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szybkiego szerokopasmowego Internetu w szkołach, następny etap 
to indywidualne gospodarstwa domowe.

Przemysław Cąbrowski

Podpisano umowę z wykonawcą 
na nowe asfaltowe nawierzchnie 
dróg gminnych
6 listopada 2017 r. wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński wraz ze skarbnikiem gminy 
Joanną Faleńską podpisali umowę przetargową z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Bu-
downictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia na wykonanie nawierzchni asfalto-
wych dróg gminnych w miejscowościach:
1) Brzozówka – ul. Wierzbowa (dz. nr 61/55, 61/8, 61/9), Agrestowa (dz. nr 75/86), 
Szkolna (dz. nr 75/27, 75/85), Gruszowa (dz. nr 129/50, 129/52, 401), Brzoskwiniowa 
(dz. nr 160/1), Jodłowa (dz. nr 238), Kalinowa (dz. nr 40/44, 40/46),
2) Szembekowo – ul. Osiedlowa (dz. nr 239/1),
3) Głogowo – ul. Poziomkowa (dz. nr 237, 239/2), Bażantowa (dz. nr 252/14), Narcyzowa 
(dz. nr 19/5), 
4) Dobrzejewice – Olszówka (w stronę PKP i w stronę Brzozówki – dz. nr 232, 207),
5) Łążyn II – Kuźniki (dz. nr 186, 276, 282),
6) Obrowo – ul. Osiedlowa (dz. nr 229, 219/1, 216/39 223/3, 223/5, 223/6), Parkowa 
(dz. nr 499/3),
7) Zębowo – dz. nr 82, 315. 
Koszt inwestycji wyniesie 2.744.712,53 zł brutto, a termin realizacji inwestycji określono 
do 30.08.2019 r.

Miłosz Nowakowski

Zbieramy nakrętki 
 dla Jakuba 
    z Osieka 
       nad Wisłą

Prosimy o wsparcie dla Jakuba, który w dniu 9 grudnia 2016 r. zachłysnął się w czasie spożywania pokarmu i jest 
w śpiączce. Stan chłopca jest określony jako ciężki. Leży prawie bez ruchu, bez kontaktu logicznego z koniecznością 

żywienia sondą dojelitową. Jakub wymaga stałej opieki, pielęgnacji i intensywnej specjalistycznej rehabilitacji, na którą 
został skierowany do fundacji „Budzik” w Warszawie. Obecnie Kuba jest w klinice Budzik, gdzie walczy o powrót do zdrowia. 

Razem z nim jest mama, której obecność jest warunkiem koniecznym. Do jej obowiązków należy wykonywanie wszystkich czynności 
pielęgnacyjnych, karmienie jak również jest obecna w trakcie rehabilitacji syna. Koszty utrzymania ich są bardzo duże.
Czekają ich duże wydatki, aby zorganizować opiekę w domu po powrocie z „Budzika”, a mianowicie: zakup łóżka 
rehabilitacyjnego, pionizatora, specjalistycznego wózka inwalidzkiego, materaca p/odleżynowego, a także przystoso-
wanie domu i szereg innych wydatków związanych z codzienną opieką i ciągłą rehabilitacją.
Chłopiec ma 17 lat i wielką wolę walki. Najpierw walczył o życie w szpitalu w Toruniu, walczy dzielnie w „Budziku” i zapewne będzie walczył 
w domu. Musimy mu pomóc. Zwracamy się z prośbą do wszystkich o pomoc w jakiejkolwiek formie. Pomóżcie nam, by pomóc Jakubowi.
Kuba jest podopiecznym Fundacji „Słoneczko” – 326/C

Można pomóc drobną wpłatą na konto: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym  
„Słoneczko” nr: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010 z dopiskiem Jakub Cymer – 326/C. Jeżeli mo-
żecie przekazać 1% to będziemy wdzięczni: KRS 0000186434 z dopiskiem Jakub Cymer – 326/C.   
Nakrętki można dostarczać do SP w Osieku nad Wisłą, SP w Obrowie lub do Urzędu Gminy w Obrowie pokój nr 11.

Za ciepłe myśli, pamięć oraz wsparcie z całego serca wszystkim dziękujemy!
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Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej myśli i życzenia wielu ludzi skie-
rowane są w stronę szkół i nauczycieli. 
Na uroczystym spotkaniu w dniu 18 października 2017 r. wójt An-
drzej Wieczyński złożył wszystkim nauczycielom i pracownikom 
oświaty z terenu gminy Obrowo na ręce dyrektorów szkół, serdecz-
ne podziękowania za codzienny trud wkładany w organizację pra-
cy szkoły, za kształtowanie postaw i umysłów młodego pokolenia, 
a także za bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej, które przekłada-
ją się m.in. na imponujące sukcesy uczniów.
Wójt Andrzej Wieczyński z okazji Dnia Edukacji Narodowej uho-
norował nagrodami finansowymi najlepszych z najlepszych nauczy-
cieli w 2017 r., a mianowicie:
1. Nagrodę specjalną Wójta Gminy otrzymał Pan mgr Wojciech 
Świderek nauczyciel w-f Zespołu Szkół w Dobrzejewicach za 
umiejętne wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie ratowania 
życia ludzkiego.
Pozostali nagrodzeni nauczyciele:
2. Pani mgr Anita Rybińska – nauczyciel fizyki ,zajęć technicz-
nych i rewalidacyjnych w Zespole Szkół w Dobrzejewicach, nagro-
da min. za wprowadzanie różnorodnych, adekwatnych do potrzeb 
uczniów metod i form pracy. Za umiejętność dzielenia się własnym 
doświadczeniem z innymi nauczycielami.
3. Pani mgr Alicja Buzuk – nauczycielka w-f, biologii i edukacji 
dla bezpieczeństwa ZS w Dobrzejewicach, nagroda min.za prowa-
dzenie zajęć w sposób nowatorski , za osiąganie przez uczniów wy-
sokich wyników sportowych (III miejsce w Powiatowym Rankingu 
Szkół Gimnazjalnych).
4. Pani mgr Agnieszka Betkier – nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej w ZS w Dobrzejewicach, nagroda min. za wzorową 
pracę, kreowanie twórczej i przyjaznej atmosfery, za prowadzenie 
zajęć otwartych i aktywizowanie środowiska rodziców.
5. Pani mgr Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk – nauczycielka 
religii, wychowania fizycznego oraz wdż w ZS w Brzozówce. Na-
groda min. za kreatywność i otwartość , za 6 letnie koordynowanie 
Szkoły z klasą 2.0-ogólnopolskiej akcji edukacyjnej prowadzonej 
przez CEO, za pomysł i koordynowanie działań prozdrowotnych. 
Za osiąganie we wszystkich podejmowanych działaniach wysokich 
wyników.
6. Pani mgr Magdalena Kosińska – nauczycielka historii, nauki 
o społeczeństwie oraz biblioteki w ZS w Brzozówce. Nagroda min. 
zapełnienie roli lidera szkolnego systemu wspierania zdolności, za 
wzorową pracę i trafne diagnozowanie problemów wychowaw-
czych.
7. Pani mgr Jolanta Siewior – vi-ce dyrektor i nauczyciel biolo-
gii w Szkole Podstawowej w Obrowie. Nagroda min. za osiąganie 
bardzo wysokich wyników nauczania, zdobywanie przez uczniów 
tytułów laureatów i finalistów w konkursach Kuratora Oświaty. Za 
wzór sumienności, pracowitości oraz konsekwencji.
8. Pan mgr Janusz Lewandowski – nauczyciel muzyki, plastyki 
i zajęć artystycznych. Nagroda min. za wzorową pracę , organizację 
zajęć w różnych instytucjach kultury, za udział uczniów w prze-
glądach, konkursach i festiwalach i osiąganie wysokich wyróżnień. 
9. Pani mgr Katarzyna Gołomska-Kaczmarek – nauczyciel for-
tepianu w PSM I Stopnia w Osieku nad Wisłą – nagroda min. za 
olbrzymie zaangażowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą, reprezen-
towanie szkoły na zewnątrz w konkursach pianistycznych regional-
nych i ogólnopolskich.

10. Pani mgr Hanna Kłosowska – nauczycielka edukacji wcze-
snoszkolnej, pedagog w Szkole Podstawowej w Łążynie II, nagroda 
min. za wzorową pracę, wprowadzanie innowacji dydaktycznych 
i osiąganie wysokich wyników nauczania.
11. Pani mgr Aleksandra Nasierowska – vi-ce dyrektor i nauczy-
cielka przedszkola w ZS w Osieku nad Wisłą, nagroda min. za wzo-
rową pracę, za organizację i koordynację pracy przedszkola w czasie 
trudnych decyzji rozbudowy i remontów budynków. 
12. Pani mgr Aneta Kamińska – nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej w ZS w Osieku nad Wisłą, nagroda za wzorowa pracę, pro-
wadzenie klasy integracyjnej i wrażliwość na drugiego człowieka.
Nie byłoby tych wspaniałych nauczycieli i wysokich wyników na-
uczania, bez odpowiedniego koordynowania pracy szkół i dbania 
o ich rozwój. O to wszystko dbają wzorowo Dyrektorzy obrow-
skich szkół w osobach:
1. mgr Anna Koźlikowska – Dyrektor ZS w brzozówce
2. mgr inz. Janusz Iwański – Dyrektor ZS w Dobrzejewicach
3. mgr Hanna Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łążynie II
4. mgr Artur Affelt – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Obrowie
5. mgr Mariola Majrowska – dyrektor PSM I Stopnie w Osieku 
nad Wisłą
6. mgr Katarzyna Wachowska – dyrektor ZS w Osieku nad Wisłą, 
na której ręce Pan Wójt złożył szczególne podziękowania za wzo-
rową i ciężką pracę w organizację nowego roku szkolnego w czasie 
trwającej rozbudowy szkoły.
Niech efektom wychowawczym i efektywnej współpracy z rodzica-
mi oraz zaufaniu i szacunkowi uczniów towarzyszy Państwa speł-
nienie zawodowe w kolejnych latach, podkreślił na zakończenie 
spotkania wójt Andrzej Wieczyński.

Urszula Słupczewska
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REKLAMA

Pasowanie na 
Przedszkolaka 
w Łążynie II
Dnia 27 października 2017 r. w Punkcie Przedszkolnym przy Szko-
le Podstawowej im. M. Kopernika w Łążynie II odbyła się uroczy-
stość „Pasowania na Przedszkolaka”. 
Bohaterami spotkania były maluchy z grupy I „Sowy” i grupy II  
„Smerfy”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice oraz dy-
rektor, pani Hanna Affelt. 
Maluchy zaprezentowały bardzo ciekawy program artystyczny, 
który wytrwale przygotowywały pod bacznym okiem swych wy-
chowawczyń: pani Jolanty Seweryn-Piotrowskiej oraz pani Dag-
mary Chmielewskiej. Dzieci śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze. 
Występując przed tak wielką publicznością, wykazały się nie tylko 
swoimi umiejętnościami, ale również wielką odwagą. Punktem 
kulminacyjnym spotkania było ślubowanie. Po jego złożeniu pani 
dyrektor dokonała pasowania, używając magicznego ołówka. Na 
pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały medale i dyplomy. Po 
zakończeniu części oficjalnej maluchy pozowały do pamiątkowego 
zdjęcia, a w salach czekał na przedszkolaków pyszny poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. Na pewno był to niezapomniany 
dzień pełen emocji i miłych wrażeń.

Dagmara Chmielewska 
Jolanta Seweryn-Piotrowska 

Ruch to zdrowie
17 września 2017 r. w Londynie w Parku Richmond odbył się 
Maraton, w którym uczestniczył mieszkaniec Gminy Obrowo Pan 
Kazimierz Musiałowski. To był już 145 maraton Pana Kazimierza, 
w którym tym razem pobiegł z córką Magdaleną i jej mężem. Ro-
dzinne bieganie tak się wszystkim spodobało, że w kolejnym moim 
146 maratonie 29 października 2017 r. w Toruniu tj. 35.Toruń 
Maraton, również pobiegliśmy całą trójką, z dumą podkreśla Kazi-
mierz Musiałowski, który biega maratony od 1983 r. 
Na pytanie Czy warto biegać? – Pan Kazimierz odpowiada – Oczywi-
ście, że warto, bo ruch to zdrowie i czyni cuda! Nic dodać, nic ująć… 

Marzena Słupczewska

Święto Pracownika 
Socjalnego
21 listopada 2017 r. swoje święto obchodzili pracownicy socjalni. 
Ich zawód wiąże się z niesieniem pomocy tym, którzy z różnych po-
wodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wymaga odporności 
psychicznej, przy jednoczesnej empatii, odwagi w podejmowaniu 
decyzji i umiejętności pracy w środowiskach często niebezpiecz-
nych dla nich samych, bo dotkniętych przemocą i uzależnieniami. 
Pracownik socjalny bywa przewodnikiem, opiekunem, doradcą 
mobilizującym do podjęcia działań i wyjścia z trudnej sytuacji. 
Dziękując za codzienną walkę o zachowanie godności drugiego 
człowieka, życzymy wszystkim pracownikom socjalnym  zdrowia, 
optymizmu i satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

Marzena Słupczewska

Charytatywny 
Bieg Mikołajkowy 
dla Filipka w SP  
w Łążynie II

6 grudnia 2017 roku Szkoła Podstawowa w Łążynie II zorganizowała akcję cha-
rytatywną dla Filipka Zielińskiego. W tym celu najpierw przygotowano loterię 
fantową. Losy rozeszły się w mgnienia oka, jak ciepłe bułeczki! Od kilku mie-
sięcy była także słodka środa podczas, której uczniowie i rodzice mogli kupić 
ciasto, a dochód ze sprzedaży zasilił fundusz dla Filipka. Następnie uczniowie 
wzięli udział w specjalnym Biegu Mikołajkowym. Śmiechu było co niemiara, 
wszyscy bowiem biegli w mikołajowych przebraniach. Rywalizacja była zacięta, 
każdy chciał stanąć na podium. Wyłoniono zwycięzców w kategorii dziewczy-
nek i chłopców klas I-III i IV-VII. Następnie przyszedł czas na podsumowanie 
tej szczytnej akcji – wziął w nim udział także sam Filipek z mamą. Zebrane 
pieniądze posłużą chłopcu w rehabilitacji.
Jesteśmy dumni z uczniów naszej szkoły, że tak chętnie zaangażowali się w to 
przedsięwzięcie. Chcemy, by Bieg Mikołajkowy zapisał się na stałe w naszym 
kalendarzu.

Agnieszka Kilińska
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Pomoc Gminie Gostycyn
W gminie Gostycyn trwa odbudowa zniszczonych domów i budynków gospo-
darczych po nawałnicy jaka przeszła 11-12 sierpnia 2017 r.
Gmina Obrowo zaangażowała się w pomoc na rzecz poszkodowanych i zor-
ganizowała festyn charytatywny „JESTEŚMY Z WAMI” w Głogowie. Z ze-
branych środków finansowych w kwocie 8.107,80 został zakupiony materiał 
budowlany w postaci pustaków z gazobetonu. Mieszkańcy gminy Obrowo 
przekazali również piłę spalinową do cięcia drewna, środki higieniczne oraz 
odzież. Wszystkie towary przetransportowano tirem do osób, wskazanych 
przez wójta gminy Gostycyn.

Pracownicy GOPS w Obrowie

Dyrektor ZS w Dobrzejewicach został 
wybrany Kujawsko – Pomorskim Liderem 
Edukacji 2017 
Mgr inż. Janusz Iwański – Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 
w Dobrzejewicach, nauczyciel chemii i wychowawca młodzieży z ponad trzydziestoletnim 
stażem zdobył zaszczytne miano Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji 2017.
– Jak podkreślił marszałek województwa Piotr Całbecki – „Honorujemy pedagogów, którzy 
pracują z zachowaniem najwyższych standardów, mają na koncie istotne zawodowe dokona-
nia, wprowadzają do szkół autorskie pomysły i innowacyjne metody, dzielą się swoim doświad-
czeniem z innymi, są aktywni środowiskowo i zachęcają do takiej postawy młodych ludzi, są też 
profesjonalnym i etycznym wzorem dla kolegów”.
Najlepszych pedagogów w minionym roku szkolnym wskazała powołana przez marszałka 
województwa kapituła konkursowa, podkreśliła rzecznik marszałka Beata Krzemińska.
18 wyróżnionych laureatów konkursu Kujawsko-Pomorskiego Lidera Edukacji 2017, to 
kandydatury zgłoszone przez podmioty prowadzące szkoły, przedszkola lub inne placówki 
oświatowe, publiczne i niepubliczne, dyrektorów tych instytucji, związki zawodowe i orga-
nizacje pozarządowe. Przywilej wyboru z tego grona najlepszego z najlepszych – Kujawsko- 
Pomorskiego Lidera Edukacji – należy do gospodarza regionu. Z tytułem, który otrzymuje 
w tym roku dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach Janusz Iwański, wiąże się okolicz-
nościowa statuetka i nagroda finansowa, dodaje rzecznik Beata Krzemińska.
Dyrektorowi Januszowi Iwańskiemu gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces kulturysty z Osieka nad Wisłą
W dniach 07-08.10.2017 r. w Mrozach pod Warszawą odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Kulturystyce i Fitness, gdzie brał udział mieszkaniec gminy Obrowo – Radosław Siciun, 
trener siłowni Progres Gym z Osieka nad Wisłą, który w kategorii męska sylwetka zajął 
zaszczytne III miejsce. 
Radosław Siciun sportami siłowymi zajmuje się od ponad 20 lat, a od kilku lat pracuje 
zawodowo jako instruktor i trener personalny. Zdobytą wiedzę na licznych kursach i szko-
leniach testuje na własnym ciele z zadowalającymi efektami i sukcesami, a mianowicie 
w 2017 roku zajął IV miejsce na miedzynarodowych zawodach w Sopocie w kategorii 
kulturystyka, na zawodach Baltic Bodybuilding & Fitness Challenge we Władysławowie 
dostał się do finału, gdzie zajął VI miejsce w fitness atletycznym. 
„Ciągle się dokształcam, żeby nadążyć za rozwojem tej pięknej dziedziny sportu, jaką 
jest kulturystyka”, podkreśla Radosław Siciun, który pasją do kulturystyki i fitnessu zaraża 
wielu młodych ludzi. Warto dodać, że pod czujnym okiem naszego mistrza przygotowywał 
się Łukasz Głogowski, mieszkaniec gminy Obrowo, który wystąpił w debiutach kultury-
stycznych 2017, dostając się do półfinału. 
Cieszę się z sukcesu Łukasza, tym bardziej, że chłopak ma potencjał i sport daje mu dużo satys-
fakcji, dodaje dumny instruktor i trener Radosław Siciun z osieckiej siłowni, gdzie każdy 
znajdzie coś dla siebie pod doświadczonym okiem instruktora.

Marzena Słupczewska

Biwak edukacyjny przedszkolaków  
z Samorządowego Przedszkola w Brzozówce
21.11.2017 r. panie Dagmara Janczuk i Aleksandra Wojciechowska zorganizo-
wały dla swoich grup przedszkolnych biwak edukacyjny z elementami senso-
ryki w tle. 
Na „Sowy” i „Biedronki” czekało wiele ciekawych zadań i atrakcji. Dzieci od 
rana nie mogły doczekać się popołudnia. Na przywitanie dzieci musiały poko-
nać ścieżkę sensoryczną (każda poduszeczka była wypełniona czymś innym, 
czasem to było coś miękkiego, a czasem twarde szyszki) oraz przejść przez tunel. 
W dalszej części sali czekała na dzieci powtórka z poznanych już literek, które 
później musiały ułożyć za pomocą kolorowego makaronu. Jednak najwięcej 
radości sprawiła przedszkolakom pajęczyna z różnymi przedmiotami, figura-
mi, sylabami, których musiały szukać. Dzieci także ćwiczyły swoją spostrze-
gawczość układając przedmioty zgodnie z symetrią oraz dopasowując klucze 
do wzoru. Na koniec na przedszkolaków czekały różne stanowiska zabawowe, 
a mianowicie piaskownica z piaskiem kinetycznym, gry zręcznościowe, naw-
lekanie, rozmrażanie zabawek oraz budowanie figur z drucików kreatywnych. 
Po skończonej zabawie dzieci zmęczone, ale pełne wrażeń wróciły do swoich 
domów. Następnego dnia pytały: „Proszę Pani czy powtórzymy wczorajszy bi-
wak?”…

Aleksandra Wojciechowska 
Dagmara Janczuk

Wyścig kolarski 
młodzieży z terenu 
gminy Obrowo

20 września 2017 r. klub Kometa zorganizował wyścig połączony 
z naborem do klubu. Nadleśnictwo w Dobrzejewicach udostęp-
niło rundę w lesie oraz pomogło rozpalić ognisko na zakończenie 
imprezy. Straż Gminna z Obrowa oraz OSP Dobrzejewice zabez-
pieczyły trasę, a Wójt Andrzej Wieczyński zapewnił uczestnikom 
wyścigu kiełbaski. Pani Sekretarz Mirosława Kłosińska pogratu-
lowała uczestnikom osiągniętych wyników i zwycięzcom wręczyła 
nagrody. 
Chcielibyśmy wszystkim podziękować za pomoc w organizacji waż-
nego dla klubu Kometa wyścigu, który przebiegł w słonecznej aurze 
przy super dopingu uczniów ze szkół z terenu gminy Obrowo. 
W klasyfikacji drużynowej wygrała Szkoła z Brzozówki, 2 miejsce 
zajęła Szkoła z Łążyna II, 3 miejsce Szkoła z Dobrzejewic, a 4 miej-
sce Szkoła z Osieka nad Wisłą.

Trener Błażej Janiaczyk
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Mistrzostwa Ziemi 
Dobrzyńskiej w karate  
w SP w Brzozówce
8 października 2017 r. w Szkole Podstawowej im Janusza Korczaka w Brzozów-
ce odbyła się kolejna edycja zawodów sportowych karate olimpijskiego „Mi-
strzostwa Ziemi Dobrzyńskiej”.
Tradycyjnie, organizatorem zawodów był Toruński Klub Karate – Do „RO-
NIN”, który od siedmiu lat prowadzi treningi karate na terenie Gminy Obrowo.
W zawodach uczestniczyło 120 zawodników i zawodniczek z następujących 
klubów: ANDREKS Elbląg, MKS Chełmża, DOJO Toruń, Aktywni Nowe, 
IKSK Inowrocław, SAKURA Rumia, BUSHI-DO Bydgoszca, YAMABUSHI 
Bydgoszcz i RONIN Toruń.
Celem zawodów było wyłonienie najlepszych zawodników w kategoriach dzie-
cięcych, młodzików, kadetów i juniorów. W klasyfikacji generalnej zwyciężył 
klub Yamabushi z Bydgoszczy przed Sakura Rumia i Andrex Elbląg. Zawody 
odbyły się pod honorowym patronatem Wójta Gminy Obrowo i przy wsparciu 
finansowym Gminy Obrowo. Szczegółowe wyniki rozegranych konkurencji 
znajdują się na portalu mzd.karatecup.pl 

Adam Bandurski – prezes klubu RONIN

Wielki sukces 
artystyczny 
8 listopada 2017 r. w Zamku Bierzgłowskim odbył się XIV Wo-
jewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej. Każdą szkołę mógł re-
prezentować jeden zespół lub solista. Udział w Festiwalu wzię-
li uczniowie Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą: Hanna 
Woźny, Amelia Kowalska, Oliwia Pasierowska oraz Maciej Ru-
miński. Szkołę w Obrowie reprezentowali: Oliwia Kowalska, Ju-
lia Król, Zuzanna Mytlewska oraz Sebastian Kamiński (skrzypce).  
W kategorii klasy IV-VI, zespół z Osieka nad Wisłą, przygotowany 
przez panią Agatę Ciechacką zdobył I MIEJSCE, natomiast w kategorii 
gimnazjum, zespół z Obrowa przygotowany przez pana Janusza Lewan-
dowskiego zdobył również I MIEJSCE. 
Wielkie gratulacje i życzymy kolejnych sukcesów! 
Należy również wspomnieć o uczniach klasy IV Szkoły Podstawo-
wej w Osieku nad Wisłą, przygotowywanych przez panią Eweli-
nę Mytlewska, którzy reprezentowali gminę Obrowo na Festiwa-
lu jako goście specjalni z własnym akompaniamentem: Weronika 
Pałaszewska (śpiew), Aniela Man (flet poprzeczny), Jan Mytlewski 
(fortepian).

Święto 
Niepodległości 
w Osieku nad Wisłą
99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to bardzo waż-
ne wydarzenie dla każdego patrioty. Tradycją OSIECKIEJ GRUPY 
TEATRALNO-WOKALNEJ stało się przygotowanie programu 
poetycko-muzycznego z okazji Święta Niepodległości. 
W tym roku, 11 listopada w osieckiej remizie strażackiej zaprezen-
towaliśmy program, pt. „Tobie Polsko 2017 r.” Była to wspaniała 
okazja, aby zaśpiewać wszystkie zwrotki hymnu narodowego. Na 
scenie pojawili się członkowie OSIECKIEJ GRUPY TEATRAL-
NO-WOKALNEJ z akompaniatorem Mirosławem Zduńskim, 
a także zespół „KATHARSIS” oraz schola „Źródło”. Kolejny już raz 
wykorzystaliśmy talenty młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Osieku 
nad Wisłą. Piękne, wzruszające wiersze recytowali i młodsi i starsi. 
Wszyscy zebrani mieli okazję pośpiewać pieśni patriotyczne, któ-
rych teksty były wyświetlane. Program został wzbogacony o prezen-
tację multimedialną, przygotowaną przez Marka Rabiasza. Trady-
cyjnie, zostały zaprezentowane zdjęcia autorstwa Jacka Melerskiego 
ukazujące piękne krajobrazy Osieka nad Wisłą i pobliskich okolic.
Warto podkreślić, że program został poświęcony wszystkim TYM, 
którzy walczyli w obronie naszej Ojczyzny. Cieszy nas fakt, iż 
mieszkańcy gminy Obrowo (i nie tylko) przybyli tak licznie, aby 
wspólnie uczcić Święto Niepodległości. 

Ewelina Mytlewska

II Przegląd Chórów i Zespołów Senioralnych 
w Obrowie
21 października 2017 r. odbył się II Przegląd Chórów i Zespołów Senioral-
nych pod patronatem wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego – w go-
ścinnych progach Szkoły Podstawowej w Obrowie.
Przegląd zgromadził 22 Zespoły, czyli w sumie 250 uczestników, co świadczy 
o tym, że Seniorzy dobrze czuli się u nas w roku ubiegłym i z przyjemnością 
przyjechali ponownie, aby przedstawić nowy repertuar, podkreśla Grzegorz Filut.
Szkolna sala gimnastyczna, gdzie odbywała się impreza, była wypełniona po 
brzegi nie tylko uczestnikami, ale także zaproszonymi gośćmi i mieszkańcami 
Obrowa. Wśród gości: władze Starostwa Powiatowego w Toruniu i radni po-
wiatu toruńskiego, przedstawiciele władz i Rady Gminy Obrowo, duszpasterz 
obrowskiej parafii oraz dyrektor szkoły. Po okolicznościowych przemówieniach 
i komunikatach organizacyjnych nastąpiło oficjalne otwarcie Przeglądu.
Jako pierwsza wystąpiła Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich, a następnie 
„Kawęczynianki” z Kawęczyna rozgrzały publiczność swoimi wspaniałymi pio-
senkami. Każdy z Zespołów zaprezentował, zgodnie z regulaminem, 3 utwory. 
Chór Klubu Seniora „Sami Swoi” zaśpiewał 3 piosenki własne, gdzie teksty na-
pisała p. Irena Szymecka, a muzykę opracował p. Grzegorz Filut. Piosenki te są 
niezmiennie bardzo ciepło przyjmowane przez publiczność i zbierają zasłużone 
brawa. Przegląd poszerzony został o wystawę prac naszych szczególnie uzdolnio-

Szlachetna Paczka –  
bo każdy jest ważny,  
bo każdy jest potrzebny
W tym roku, po raz kolejny „Szlachetna Paczka” zawitała do na-
szej gminy. Jest nam niezmiernie miło, że ponownie Wójt Gminy 
Obrowo, Andrzej Wieczyński objął projekt patronatem. Cieszy 
nas również to, że coraz więcej mieszkańców gminy angażuje się  
w realizację tej ogólnopolskiej akcji.
Czym jest „Szlachetna Paczka”? Jest to projekt, który łączy ludzi w mą-
drym pomaganiu. Łączy tych, którym się udało i tych, którzy nie mie-
li tyle szczęścia, dając każdemu impuls do zmiany siebie i budowania 
lepszego świata. Głównym motorem do działań w projekcie jest idea 
wzajemnej miłości, która potrafi dostrzec piękno i potencjał w każdym 
człowieku. Ona pozwala tworzyć wspólnotę ludzi otwartych, godnych 
zaufania, wzajemnie się wspierających i wspólnie dążących do ideałów. 
Bo każdy jest ważny i potrzebny. 
Działaniem projektu w każdym rejonie kieruje lider, koordynujący pra-
cę drużyny wolontariuszy. Już niedługo wolontariusze ruszą do osób 
będących w potrzebie. Będą poznawać historię ich życia, ich marzenia, 

nych pań z sekcji rękodzieła artystycznego: przepięknie 
wyhaftowane  i namalowane obrazy, serwety, plecione 
koszyczki, ozdobne pudełeczka, tace, wazoniki, kwiaty, 
kartki okolicznościowe i jeszcze inne „cudeńka” są do-
wodem dla wszystkich, że na emeryturze nie nudzimy 
się a przeciwnie – dopiero teraz mamy czas na rozwijanie 
swoich talentów i odkrywanie tych, o których nawet nie 
mieliśmy pojęcia, że je mamy, mówią seniorzy z Obrowa.
 Z wieloma chórami spotkaliśmy się po raz kolejny, toteż 
atmosfera była wspaniała: wspólnie śpiewaliśmy znane 
piosenki, a było ich sporo – od takich hitów jak „Żono 
moja” i „Oczy zielone”, po „Daj, męża, daj” i „Kwiat 
jednej nocy”, ale też trzeba przyznać, że trafił się i reper-
tuar ambitniejszy. Usłyszeliśmy przepięknie zagraną na 
akordeonie przez seniora z Rojewa „Modlitwę” Bułata 
Okudżawy oraz brawurowo wyśpiewaną „Czarnuszkę 
Mołdawiankę” przez chór „Pokolenie” z Lubicza. 
„Wisienką na torcie” – II Przeglądu Chórów i Zespołów 
Senioralnych było wykonanie (po włosku) przez chór 
„Leśna Kraina” z Cierpic, najsłynniejszego utworu w hi-
storii muzyki operowej – ”Va, pensiero” – przejmującej 
pieśni niewolników z opery „Nabucco” Giuseppe Ver-
diego, gdzie owacji nie było końca... Końcowy występ 
Kapeli „Dolina Drwęcy” z Lubicza był pretekstem do 
rozpoczęcia wspólnej zabawy. Smaczny posiłek przygo-
towany przez szkolną kuchnię, wspaniałe wypieki i ser-
wowane ciepłe napoje przygotowane i podawane przez 
nasze Panie, również przyczyniły się do dobrego nastroju 
tej radosnej imprezy.
Dziękujemy zatem Władzom naszej Gminy, wszystkim 
sponsorom, Paniom obsługującym, ale również a może 
przede wszystkim – uczestnikom tegorocznego Przeglą-
du. Do zobaczenia za rok!

Daniela Prochera 
Fot. Paulina Florkowska

trudności z którymi muszą się mierzyć każdego dnia. Dla nich każde 
spotkanie będzie twórcze i pouczające.
W projekcie istotny jest również prywatny darczyńca, który odpowiada 
na potrzeby osób najbardziej potrzebujących. Potrzeby te są identyfiko-
wane przez wolontariuszy, którzy umieszczają opisy rodzin w anonimo-
wej internetowej bazie danych. Z tej bazy, w okolicach listopada można 
wybrać rodzinę, której będzie się chciało pomóc. Darczyńcą może zo-
stać każda zainteresowana osoba. Często są to ludzie, którzy łączą się 
w grupy, w których razem przygotowują paczkę. Zachęcają do tego 
znajomych, przyjaciół, współpracowników, rodziny oraz klasy szkolne.
Akcja wspierana jest przez wiele organizacji oraz osób publicznych. Do 
tej pory przyłączyli się do niej m.in.: Papież Franciszek, para prezydenc-
ka – Agata i Andrzej Duda, Jerzy Dudek wraz z drużyną Realu Madryt, 
Tomasz Majewski, Agnieszka i Urszula Radwańskie, Mariusz Czerkaw-
ski, Grzegorz Turnau, Anna i Robert Lewandowski, Jakub Błaszczy-
kowski, Łukasz Piszczek i wielu innych.
Podstawową zasadą Szlachetnej Paczki jest pomaganie rodzinom, które 
chcą zmienić swoją sytuację, zatem zachęcamy wszystkich mieszkań-
ców naszej gminy do włączenia się w bezinteresowną, mądrą pomoc 
drugiemu człowiekowi. Otwórzmy swoje serca na innych – jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego.

Wolontariusze Gminy Obrowo
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Różne Oblicza Matki Boskiej Skępskiej − 
Osiek nad Wisłą − Czernikowo.
Bryczką po bryczkę Michała Kokota.
Matka Boska Skępska z sanktuarium maryjnego bernardynów 
w Skępem jest bardzo ciekawą rzeźbą gotycką, której kopie barokowe 
są rozsiane po całej Ziemi Dobrzyńskiej i nie tylko – na Mazow-
szu, Kujawach. Wystawa zorganizowana w SP Czernikowo 8 wrze-
śnia 2017 r. zgromadziła prawie dwieście wizerunków Matki Boskiej 
i niemalże sto wizerunków Matki Boskiej Skępskiej z Muzeum Ma-
zowieckiego w Sierpcu, Muzeum Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej we 
Włocławku, Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, zbiorów pry-
watnych, kapliczek przydrożnych. Poczesne miejsce na tej wystawie 
miały eksponaty z Osieckiej Izby Regionalnej, z domu Marii Kokot, 
od Jacka Melerskiego i Krzysztofa Balewskiego. Chcielibyśmy po-
dziękować serdecznie wszystkim wyżej wspomnianym. Na otwarciu 
wystawy obok Jacka Szablewskiego gościnnie zagrała i zaśpiewała na-
sza dobrzyńska Kapela Ludowa im. Kamińskich z Osieka nad Wisłą. 
Pojawiły się także motywy z Osieckiej Izby Pamięci – hafty Osiec-
kiego Stowarzyszenia Kultury Ludowej z motywem motyla stały się 
dodatkowym elementem wystawy, które wspaniale synchronizowały 
się z rzeźbami. Chcielibyśmy w tym artykule przypomnieć wspaniałe 
„zakopiańskie” rzeźby Matki Boskiej Józefa Kamińskiego, pierwsze 
rzeźby młodych chłopców jeszcze pod okiem Michała Kokota, doj-
rzałe osobliwe rzeźby Matki Bożej Krzysztofa Balewskiego z moty-
wem kwietnym, rzeźby Jacka Melerskiego o specyficznej długiej szyi 
Madonny jak u Modilianiego. Dziękujemy wszystkim za cierpliwość, 
ponieważ rzeźby z Osieka nad Wisłą jeszcze służyły uczniom jako 
obiekty do konkursu plastycznego, który dopiero został rozstrzygnię-
ty, a na wystawę najciekawszych prac zapraszamy na korytarz szkolny 
SP Czernikowo.
Wystawa była jednocześnie podsumowaniem pracy Czernikowskie-
go Stowarzyszenia CZYŻ-NIE, które obchodziło 15-lecie. Dzięku-
jemy za życzenia Kołom Gospodyń Wiejskich: w Stajenczynkach, 
w Czernikowie i w Witowężu. Na wystawie były jeszcze akwarele 
Jacka Kamińskiego dokumentujące w sposób artystyczny działania 
przy chacie (sianokosy, zaduszki, darcie pierza, kolędowanie, noc 
świętojańską, Dziady, zapusty, topienie Marzanny, wesele dobrzyń-
skie i inne) oraz fotografie Jacka Melerskiego dokumentujące nasze 
wspólne działania w chacie włęckiej w latach 2012-2017: zabiegi 
o umowę z Energą, pozyskanie drewna jeszcze z udziałem Michała 
Kokota, zadaszenie plandekami z udziałem OSP Osiek nad Wisłą 
i OSP Czernikowo, zbudowanie ściany północnej z udziałem pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej z Torunia, zaduszki poetyckie z Mi-
chałem Kokotem i Lipnowską Grupą Literacką, kilkakrotne Noce 
Kupały – między innymi z udziałem KGW Stajenczynki, zespołu 
Kawęczynianki, Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich, zespo-
łu Kujawy z Włocławka, KGW Jutrzenka i Klubu Seniora Radość 
z Czernikowa, ludowe wesele dobrzyńskie na bazie tekstów Kolber-
ga, Zielińskiego z udziałem wielu podmiotów z gminy Obrowo, 
zespołów Mali Czernikowianie, Pikolo, Ciechowiacy, KGW Sta-
jenczynki; wielokrotne chodzenie z Turoniem, wspólne kolędowa-
nie, Zapusty, półpoście, obyczaje wielkanocne pokazane z Muzeum 
Dobrzyńskim w Rypinie i SP Dobrzejewice, noc świętojańska, in-
scenizacje Dziadów, andrzejki itp. Wiele tych wydarzeń jest na-
grane i znajduje się na youtube (wesele dobrzyńskie, kolędowa-
nie, dziady, zapusty, noc kupały) i na www.ziemiadobrzynska.pl 
w zakładce filmoteka dobrzyńska/kultura.
We Włęczu i na tarasie im. M. Kokota odbyły się tzw. warsztaty 
z dziewczyństwa z udziałem Stowarzyszenia Czyż-nie i Osieckiego 
Stowarzyszenia Kultury Ludowej. Było to poznawanie i poszukiwa-
nie kwiatów, ziół i ich zastosowania w kulturze ludowej, do której 

powracamy ze względów wartości prozdrowotnej. Były także warsz-
taty z samoświadomości i zapatrzenie w przestrzeń na tarasie im. 
Michała Kokota w Łęgu-Osieku.
W ramach wspólnych działań Stowarzyszenia Czyż-nie z Micha-
łem Kokotem (np. wystawa obrazów Michała w 2008 roku na sesji 
historycznej Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Czerni-
kowie i wspomnianych wcześniej wspólnych działań przy ratowa-
niu chaty włęckiej), dobrych wspomnień postanowiliśmy zakupić 
bryczkę Michała Kokota, ale zorganizować to jako wydarzenie na 
trasie Czernikowo, miejsca pamięci, kościół, cmentarz – pomnik 
powstańca, legionisty, Zimny Zdrój, Stajenczynki, Osiek – dom 
Kokotów, kościół, figurka MB Skępskiej, cmentarz, figurka na ul. 
MB Skępskiej, taras im. M. Kokota, plac 700-lecia Czernikowa. 
Nasza wyprawa bryczką po bryczkę była podyktowana chęcią odda-
nia hołdu Michałowi, ale też oddania dużej części pożyczonych na 
wystawę rzeźb Matki Boskiej i innych prac – dla pani Marii Kokot, 
dla Osieckiej Izby Pamięci, dla Jacka Melerskiego, Krzysia Balew-
skiego. Już dwiema bryczkami odwiedziliśmy grób Michała Kokota 
na cmentarzu w Osieku nad Wisłą, kapliczkę z MB Skępską, taras 
nad Wisłą im. M. Kokota i ze śpiewem na ustach wróciliśmy do 
Czernikowa.

Dariusz Chrobak 
Fot. Archiwum Stowarzyszenia Czyż-Nie

Laur Mistrza Nowoczesnej 
Edukacji dla SP w Obrowie
 
24 listopada 2017 r. w Europejskim Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji 
i Nauce w Kielcach (Targi Kieleckie) Szkołę Podstawową w Obrowie reprezentowali: dy-
rektor p. Artur Affelt i p. Przemysław Piotrowski. Program wydarzenia objął m.in: nowe 
przestrzenie i wymiary edukacji, szybki Internet w każdej szkole, Internet w szkole – pro-
blemy bezpieczeństwa, jak sobie radzić z zagrożeniami w warunkach szkolnych oraz od-
powiedzialność i obowiązki dyrekcji, nauczycieli, a także nowoczesne technologie i media 
jako narzędzie przełamujące stereotypy dotyczące specjalnych potrzeb edukacyjnych, nowe 
wyzwania dla edukacji, generacja „Z”, w drodze po edukacyjnego Nobla. 
Ostatnim punktem programu był ogólnopolski „Finał Konkursu o Laur Mistrza Nowocze-
snej Edukacji”. Spośród wszystkich zgłoszeń do konkursu komisja konkursowa przyznała 
statuetki „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji – Innowacyjna Szkoła 2017/2018” (na każ-
dym etapie edukacyjnym) tym szkołom, które wyróżniają się stosując w swojej codziennej 
praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, 
a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by 
wydobyć jej kreatywność i pasje do rozwijania swoich zainteresowań.
Wśród nagrodzonych szkół znalazło się nasze gimnazjum, które po tegorocznej re-
formie jest częścią Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie z Oddziałami 
Gimnazjalnymi, dodaje dyrektor Artur Affelt. To wielki sukces i wyróżnienie dla całej 
naszej społeczności szkolnej. Jest to dla nas zobowiązanie do dalszego rozwoju i utrzy-
mania tak wysokiego poziomu nauczania jak do tej pory. 

Przemysław Piotrowski

Uroczystość poświęcenia kaplicy 
przedpogrzebowej oraz boiska sportowego
Dnia 24 listopada 2017 r. w parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy 
przedpogrzebowej oraz boiska sportowego. Mszy świętej o godz. 18.00, przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering. W uroczy-
stości wzięło udział wielu zaproszonych gości (duchownych i świeckich) oraz parafian. Parafianie nie spodziewali się, że kaplica powstanie 
w tak szybkim tempie. Wokół świątyni została także położona nowa kostka brukowa. Wszyscy są zgodni, że Kościół w Osieku nad Wisłą 
od ponad roku ma naprawdę dobrego gospodarza księdza proboszcza Rafała Bogusa. Swoją życzliwością oraz aktywnością zdobywa sym-
patię parafian, którzy chcą być potrzebni i chętnie angażują się w sprawy Kościoła. Godny pochwały jest również fakt, iż z Jego inicjatywy, 
parafia wzbogaciła się o boisko sportowe.
Ksiądz proboszcz podkreślił, że wspaniały obiekt sakralny oraz boisko powstały dzięki ofiarności wielu parafian i przy zaangażowaniu 
aktywnych wiernych oraz wsparciu władz gminy Obrowo, których przedstawiciele byli obecni na mszy św., a mianowicie wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński oraz sekretarz gminy Mirosława Kłosińska.
Po uroczystej Mszy św. ksiądz biskup Wiesław Alojzy Mering dokonał poświęcenia kaplicy, tablicy pamiątkowej oraz boiska sportowego. 
Goście oraz parafianie zostali zaproszeni do kaplicy do wysłuchania krótkiego, refleksyjnego koncertu w wykonaniu TRIO smyczkowego, 
w skład którego wchodzą młodzi artyści z gminy Obrowo: Sebastian Kamiński, Ignacy Gąsiorowski oraz Mikołaj Młotkowski.

Ewelina Mytlewska, fot. Renata Kwiatkowska
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Bal Andrzejkowy w Osieku nad Wisłą
W sobotni wieczór 25 listopada 2017 r. 
z inicjatywy ks. Rafała Bogusa w remizie 
strażackiej w Osieku nad Wisłą odbył się 
Bal Andrzejkowy. Przepustką na zabawę 
było dowolne przebranie. Pomysł ten spra-
wił uczestnikom wiele radości. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół, który już wcze-
śniej sprawdził się na Balu Charytatywnym. 
Grali i śpiewali: Karol Kosik – wokal, in-
strumenty klawiszowe, Wiesław Mekka 
–saksofon, Leszek Czenkusz – akordeon, 
wokal. Na stołach pojawiły się przepyszne 
dania oraz ciasta. Wspaniała zabawa trwała 
do „białego” rana. 
Podczas balu została przeprowadzona zbiór-
ka „do kapelusza” na figurę Jana Pawła II. 
Uzbierano 1200 zł. 

Ewelina Mytlewska

Chociaż za oknem zimno i mokro, to piosenka 
rozgrzewa serca uczniów z Obrowa.

Oddano do użytkowania przebudowaną 
drogę powiatową Brzozówka – Szembekowo 
– Łążynek i chodnik w Łążynie II
Z przyjemnością informujemy, że wspólnie z przedstawicielami Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu, inspektorem nadzoru i przedsta-
wicielami firmy SKANSKA S.A. dokonaliśmy końcowego odbioru 
robót drogowych związanych z „Przebudową drogi powiatowej nr 
2041 Brzozówka – Szembekowo – Łążynek” w km 0+000+4+757. 
W trakcie odbioru stwierdzono brak odwodnienia po stronie lewej 
na wysokości chodnika przed łukiem w prawo w km ok. 2+200. 
Na prośbę Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego firma SKANSKA 
zobowiązała się do wykonania przecisku pod drogą. 
Całkowity koszt tego zadania wyniósł 2.618.880,97 zł. Gmina Obro-
wo dołożyła do tej inwestycji z własnego budżetu 677.002,86 zł. 
Serdecznie dziękujemy Panu Staroście Mirosławowi Graczykowi, 
Członkowi Zarządu Powiatu Toruńskiego Wiesławowi Kazaniec-
kiemu (osoba odpowiedzialna za realizację tej inwestycji), Radzie 
Powiatu Toruńskiego, Dyrektorowi i wszystkim pracownikom 
Zarządu Dróg w Toruniu, Inspektorowi Nadzoru oraz wszystkim, 
którzy przyczynili się do wykonania tak długo oczekiwanej inwe-
stycji dla mieszkańców Gminy Obrowo.
Ponadto informujemy, że dokonano odbioru chodnika w Łążynie 
II w kierunku cmentarza. Budowa chodnika w tym miejscu popra-
wi bezpieczeństwo poruszających się na drodze, szczególnie w Dniu 
Święta Zmarłych. 
Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 73.086,72 zł, a Gmina 
Obrowo dołożyła z własnego budżetu kwotę 30.034,69 zł.

Krzysztof Myszkowski

8 listopada 2017 r. na zamku w Bierzgłowie odbył się XIV Wo-
jewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej pod nazwą „Tobie Polsko”. 
Zespół wokalny w składzie: Zuzanna Mytlewska, Oliwia Kowalska, 
Julia Król zajął I pierwsze miejsce.
Śpiewającym dziewczętom z gimnazjum grą na skrzypcach towa-
rzyszył Sebastian Kamiński. Jego solówki niezwykle wzbogaciły 
występ i z pewnością poruszyły serca odbiorców.
Z kolei 18 listopada 2017 r. na VII Przeglądzie piosenki żołnier-
skiej pn. „Gdy piosenka szła do wojska” organizowanym w Toruniu 
ten sam zespół (plus Martyna Foksińska), zajął pierwsze miejsce 
w kategorii dla uczniów gimnazjum. 
Jury doceniło także młodszych wokalistów z naszej szkoły. Ucznio-
wie klas IV – VI zajęli II miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Młodsi śpiewacy to: Zuzanna Pęziak, Marcelina Mazur, Bartosz 
Kopeć, Wiktoria Gawarkiewicz, Cecylia Motyka i Ula Maćkiewicz. 
Osobne wyróżnienie otrzymała uczennica drugiej klasy gimnazjum 
Julia Król. 
Za sukcesem dzieci i młodzieży stoi ich systematyczna i wytrwała 
praca, którą kieruje i inspiruje nauczyciel muzyki pan Janusz Le-
wandowski – jednocześnie akompaniator wszystkich pieśni i pio-
senek.

Niezwykłe spotkanie 
w osieckim klubie kultury
5 grudnia 2017 r. do osieckiego klubu kultury przyjechała grupa uczniów z kla-
sy edukacyjno-terapeutycznej ze Szkoły Podstawowe im. Ireny Sendlerowej 
w Woli z panem Andrzejem Małeckim oraz przybyły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Osieku nad Wisłą także z grupą edukacyjno-terapeutyczną.
Dzieci podziwiały eksponaty twórców ludowych, a czas umilała wszystkim 
wspaniała osiecka kapela ludowa im. Kamińskich.
Na koniec przy śpiewie kolęd dzieci ozdabiały pierniczki.

Emilia Zakrzewska

Termomodernizacja 
budynku SP w 
Łążynie II
Trwa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łążynie 
II. Przedmiotem projektu jest kompleksowa, realizowana etapowo 
termomodernizacja,  polegająca na:
• naprawie tynków oraz ścian fundamentowych,
• ocieplenie stropodachu budynku szkoły,
• modernizacja systemu grzewczego z wymianą źródła ciepła na 

pompę ciepła.
Projekt realizuje Gmina Obrowo z dofinansowaniem z Funduszy 
Europejskich. Prace mają zakończyć się 30.07.2018 r. Inwestycja 
kosztować będzie 878.288,61 zł. Przebieg inwestycji został tak za-
planowany aby zapewnić uczniom i pracownikom bezpieczne wa-
runki nauki i pracy.

Michał Ramlau
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Rozdano medale za 
długoletnie pożycie 
małżeńskie 
W dniu 29 listopada 2017 r. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy, wójt Andrzej Wieczyński wręczył medale i dyplomy za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie Państwu Anieli i Janowi Myszkow-
skim z Zawał.
Państwo Myszkowscy na ślubnym kobiercu stanęli 50 lat temu, wy-
chowali 4 synów i doczekali się 10 wnucząt.
Życzymy Państwu Myszkowskim dużo zdrowia i wielu miłych 
chwil spędzanych w rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus − Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie 
Fot. Paulina Florkowska

XXVII Olimpiada 
Wiedzy Rolniczej
W dniu 9 listopada 2017 r. odbyła się XXVII Olimpiada Wiedzy 
Rolniczej dla młodych rolników (do 40 lat) z terenu całego powiatu 
toruńskiego. Olimpiada organizowana przez Kujawsko-Pomorski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Chełmży. Corocznie odbywa się 
w innej gminie. W tym roku etap powiatowy rozegrany został na 
terenie Gminy Lubicz w miejscowości Rogówko. 
Zwycięzcą olimpiady został mieszkaniec Zębowa – Paweł Gerc, który 
zakwalifikował się na etap wojewódzki. Serdecznie gratulujemy. 

Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego

Zbiórka żołędzi
To już drugi rok z rzędu, kiedy Koło Łowieckie „Zlot” współpracu-
jące ze Szkołą Podstawową im. mjr Henryka Sucharskiego w Osie-
ku nad Wisłą organizuje zbiórkę żołędzi, ogłaszając konkurs „Każde 
dziecko przyjacielem zwierząt”. Myśliwi Naszego Koła są członka-
mi osieckiej społeczności, wykonując polowania i inne czynności 
związane z gospodarką łowiecką mają na względzie dobro otacza-
jącej nas lokalnie przyrody i jej zachowanie dla przyszłych pokoleń 
mówi Prezes Koła Stanisław Wierzbowski dodając, że współdziała-
my w tym zakresie nie tylko ze szkołą, lecz także z innymi organi-
zacjami społecznymi. 
Nadchodząca zima jest najtrudniejszym okresem dla dzikich zwie-
rząt. Rolą człowieka, jest czujne obserwowanie zmieniających się 
warunków atmosferycznych i szybkie reagowanie w krytycznych 
momentach. Jako myśliwi w ciągu roku gromadzimy zapasy kar-
my, która wykładana jest przez cały okres zimy w miejscach do tego 
specjalnie przygotowanych takich jak paśniki czy pasy zaporowe, 
aby dopomóc zwierzętom przetrwać zimę. 
W październikowej zbiórce wzięli udział uczniowie klas I – VII, 
którzy zebrali łącznie ponad 100 kg żołędzi. Na szczególne 
wyróżnienie zasłużyli uczniowie klasy I A (wych. Małgorzata 
Derkowska) i VII A (wych. Katarzyna Bendkowska), którzy zebrali 
najwięcej żołędzi i tym samym znacząco wpłynęli na wynik szkoły. 

W nagrodę Koło „Zlot” ufundowało dla młodszych dzieci wyjazd 
do Cinema City na film „Pierwsza gwiazdka”, a dla starszaków 
Vaucher do Escape Room na pełne napięcia chwile. Jednocześnie 
pragniemy podziękować wszystkim uczniom z klas I C, IV A i V 
B, którzy włączyli się równie czynnie w naszą zbiórkę. Dziękujemy 
Pani Agnieszce Wiedemeyer, która jako nowy nauczyciel przyrody 
wsparła nas w tej zbiórce i koordynowała jej przebieg. 

Piotr Kowalski, Koło Łowieckie „Zlot”

Mikołajki z Osiecką 
Grupą Teatralno-
Wokalną
Tradycyjnie już, 6 grudnia Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna za-
prosiła do remizy strażackiej w Osieku nad Wisłą, Świętego Miko-
łaja. Dzieci i młodzież obejrzały spektakl, pt. „Czerwony Kapturek 
szuka księcia”. Zabawne przedstawienie z morałem zostało przyjęte 
z entuzjazmem.
Czekając na wyjątkowego gościa, dzieci śpiewały piosenki. Święty 
Mikołaj obdarował wszystkich słodkościami.
Składamy serdeczne podziękowania pomocnikom Świętego Miko-
łaja: Ks. Proboszczowi Rafałowi Bogusowi, Wójtowi Gminy Obro-
wo Andrzejowi Wieczyńskiemu oraz Sekretarz Gminy Mirosławie 
Kłosińskiej.
Dziękujemy Tomaszowi Wieczyńskiemu, sołtysowi oraz druhom 
OSP za udostępnienie remizy strażackiej.

Ewelina Mytlewska 
fot. Marek Rabiasz

Sklep zakładowy 
– już otwarty

87-123 Głogowo
ul. Warszawska 16

Czynny od: 
Pn-Pt       8.00 - 17.00
Sobota    8.00 - 14.30

Zapraszamy 

REKLAMA

nasze marki
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I Konkurs Recytatorski  
Dla Dorosłych  

w Osieku nad Wisłą

Wizyta w rumuńskim Bacau za nami!
Zgodnie z założeniami kolejnej edycji Erasmus+ pod hasłem 
„L’amitie en partage” („Dziel się przyjaźnią”), SP im. Mikołaja Ko-
pernika z Łążyna II (w gminie Obrowo) zawitała do Scoala Gim-
naziala „Alexandru cel Bun” w rumuńskim Bacau. Podczas kilku-
dniowego pobytu nauczyciele z Włoch, Macedonii, Bułgarii, Polski 
i Rumunii omówili założenia dwuletniego projektu, jak również 
rozdzielili zadania, które będziemy realizować w tym międzynaro-
dowym przedsięwzięciu. Ustalono także terminy kolejnych wizyt 
w poszczególnych krajach. Miło nam poinformować, że zagranicz-
nych gości powitamy w progach naszej szkoły już w kwietniu 2018 
roku, kiedy to odwiedzą nas nauczyciele i uczniowie z partnerskich 
placówek. Póki co, wcielamy w życie wspólne ustalenia, pielęgnu-
jemy zawarte znajomości i przyjaźnie oraz powoli szykujemy się do 
marcowego wyjazdu na Sardynię.

Agnieszka Kilińska

2 grudnia 2017 r. w Osieku nad Wisłą odbył się I Konkurs Recy-
tatorski dla Dorosłych im. Michała Kokota, pt. „Co mi w duszy 
gra...” zorganizowany przez Osiecki Klub Kultury oraz Gminny 
Ośrodek Kultury w Obrowie pod patronatem Wójta Gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego.
W jury zasiadły:
Przewodnicząca – Edyta Łukaszewicz-Lisowska, aktorka Teatru La-
lek „Baj Pomorski”,
Maria Kokot – bibliotekoznawca (wiele lat pracowała w Książnicy 
Miejskiej w Toruniu), żona śp. Michała Kokota,
Barbara Mońko-Juraszek – nauczyciel języka polskiego, rosyjskiego 
oraz niemieckiego, instruktor zajęć kreatywnych.
Na początku wspomnieliśmy śp. Michała Kokota, historyka, 
wszechstronnego artystę oraz animatora kultury, kochającego 
Boga, świat i ludzi...
Celem konkursu była integracja osób dorosłych, którym bliska jest 
poezja. Mieliśmy okazję wysłuchać recytacji wierszy, między inny-
mi: Adama Mickiewicza, Czesława Miłosza, Anny Słupczewskiej, 
Andrzeja Waligórskiego, Lennona i McCartney’a. Podziwialiśmy 
również autorski wiersz Ireny Szymeckiej.
Jury przyznało:
I MIEJSCE – Dariusz Chrobak
II MIEJSCE – Irena Szymecka 
III MIEJSCE – Anna Grzankowska
WYRÓŻNIENIE – Grażyna Kasprowicz
WYRÓŻNIENIE ORGANIZATORA – Jan Szumny 
Było to pełne wzruszeń oraz radości SPOTKANIE Z POEZJĄ. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz piękne 
książki o gminie Obrowo. Dodatkowo, laureatom wręczono bony 
do sklepu EMPIK o wartości 150 zł, 100 zł oraz 50 zł.
Serdecznie dziękuję Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu, 
Pani Sekretarz Mirosławie Kłosińskiej, Pani Annie Strzeleckiej kie-
rownikowi GOK w Obrowie oraz Pani Paulinie Florkowskiej za 
pomoc w zorganizowaniu konkursu, a szanownemu jury za zaan-
gażowanie.
Słowa podziękowania kieruję również do Agnieszki Kwintery 
z KGW w Stajenczynkach za ciasto dla uczestników konkursu 
i Marka Rabiasza za wspaniałe zdjęcia.

Ewelina Mytlewska

Przegląd Piosenki 
Patriotycznej
21 listopada w Remizie OSP w Kawęczynie odbył się V Gminny Przegląd 
Piosenki Patriotycznej pod patronatem Wójta gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego. 
W tegorocznym przeglądzie udział wzięło 40 uczniów szkół podstawowych z 
terenu gminy Obrowo. Zaproszonych gości, wykonawców i ich opiekunów 
przywitała kierownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie Anna Strze-
lecka. Celem konkursu była popularyzacja pieśni i piosenek patriotycznych, 
kultywowanie tradycji narodowej oraz rozwijanie wrażliwości inspirowanej hi-
storią i sztuką.
Wszyscy wykonawcy wykonali po jednej piosence. Repertuar był różnorodny. 
Usłyszeliśmy m.in. takie utwory, jak: „Taki kraj”, „11 listopada”, „Rozkwitały 
pąki białych róż”, „Niepodległa, niepokorna”, „Dziewczyna z granatem”, „Wol-
ność kocham i rozumiem”, „Braciszku”, czy też „Kołysanka wojenna”. Według 
kryteriów, określonych w regulaminie, uczestników oceniało jury w składzie: 
Grzegorz Filut - przewodniczący, Jadwiga Politowska oraz Ryszard Cąbrow-
ski. Nagrody i  dyplomy wręczali wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
sekretarz gminy Mirosława Kłosińska, przewodniczący jury Grzegorz Filut oraz 
kierownik GOK Anna Strzelecka.
WYNIKI:
w kategorii I-III 
I miejsce – Jan Mytlewski z chórkiem - Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą
II miejsce - Amelia Brzustewicz - Szkoła Podstawowa w Łążynie II 
III miejsce - Julia Klębowska z chórkiem - Szkoła Podstawowa w Brzozówce 

w kategorii IV-V
I miejsce - Martyna Wiercioch - Szkoła Podstawowa w 
Łążynie II
II miejsce - Marta Adamska - Zespół Szkół w Osieku 
nad Wisłą
III miejsce - Zofia Konczalska - Szkoła Podstawowa w 
Brzozówce 
wyróżnienie - Cecylia Motyka z chórkiem – Szkoła 
Podstawowa w Obrowie 

w kategorii VI-VII
I miejsce - Martyna Nowak - Szkoła Podstawowa w 
Brzozówce 
II miejsce - Ksenia Meyer z chórkiem - Szkoła Podsta-
wowa w Dobrzejewicach 
III miejsce - Maksymilian Mytlewski - Zespół Szkół w 
Osieku nad Wisłą
Grand Prix - Martyna Bukowska - Szkoła Podstawowa 
w Łążynie II.

Na zakończenie głos zabrał wójt Andrzej Wieczyński, 
który podziękował za pracę jurorom, wykonawcom za 
dostarczenie wielu wrażeń i emocji. 

Laureaci otrzymali dyplomy oraz statuetki, zaś wszyscy 
pozostali uczestnicy pamiątkowe medale i dyplomy. 

Paulina Florkowska
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W  imieniu całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w  Obrowie serdecznie zapraszamy 
mieszkańców Gminy Obrowo na 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

Impreza odbędzie się 14 stycznia 2018 r. o godz. 15:00 w sali gimnastycznej powyższej szkoły. W programie imprezy 
nie zabraknie występów artystycznych dzieci i młodzieży, licytacji, loterii fantowej, słodkiego poczęstunku i wielu 
innych atrakcji. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do tych z Państwa, którzy chcieliby podarować przedmioty na licytację lub loterię 
fantową o kontakt z organizatorem p. Przemysławem Piotrowskim (tel. 608 379 962, przemyslawpiotrowski@wp.pl). 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy!

SPOTKAJMY SIĘ
14 stycznia 2018 r. na XXVI Finale WOŚP

w Szkole Podstawowej w Obrowie  o godz. 15:00

Warsztaty  
z wolontariatu

16 listopada 2017 r. Fundacja TRYBIK przeprowadziła w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Obrowie warsztaty pt. „Poznaj, zdecyduj i działaj! Wolontariat 
w pigułce”. Warsztaty były sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania „Pod-
grodzie Toruńskie”. Na spotkanie przybyło 16 młodych osób z gminy Obro-
wo i 3 z gminy Lubicz. Podczas różnych form warsztatowych uczestnicy znaleźli 
odpowiedzi na pytania: Na czym polega wolontariat? W jakich formach można 
działać w wolontariacie? Jakie korzyści daje bycie wolontariuszem? Kto może zo-
stać wolontariuszem? Jak przygotować się do pracy wolontariusza? Jakie są prawa 
i obowiązki wolontariusza? Na podziw zasługuje kreatywność i zaangażowanie 
podczas pracy w grupie i wypracowywaniu modelu wolontariusza, który został 
przedstawiony plastycznie na dużym plakacie i zreferowany ustnie na forum.
O wolontariacie opowiadała Anita Jankowska, wiceprezes Fundacji TRYBIK, a zara-
zem wolontariuszka Szlachetnej Paczki. Oprócz podzielenia się własnymi doświad-
czeniami, przedstawiła prezentację multimedialną i wzruszający film. Przybyła też 
koordynatorka tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki w gminie Obrowo – Dorota 
Kubacka, aby „zarazić” ideą wolontariatu i zachęcić do pracy na rzecz innych.
WARTOŚCIĄ DODANĄ były warsztaty ze scrapbookingu, prowadzone przez 
Barbarę Mońko-Juraszek, prezes Fundacji TRYBIK, która nie tylko działa na 
rzecz innych, ale też pasjonuje się rękodziełem i prowadzi zajęcia kreatywno-
-plastyczne. Okazało się, że nikt z uczestników nie spotkał się wcześniej z tą 
formą ozdabiania albumów i wykonywania kartek. Z zainteresowaniem wysłu-
chali genezy tej techniki i ciekawostek z nią związanych. Najbardziej cieszyła, 
samodzielnie wykonana, wyjątkowa kartka okolicznościowa. Ogromną radość 
sprawiło nam to, że wszyscy zadeklarowali chęć niesienia pomocy innym i stali 
się wolontariuszami Fundacji TRYBIK! Dowodem zadowolenia uczestników 
było pytanie o kolejne warsztaty, które dodatkowego komentarza nie wymaga-
ją. Wnioski nasuwają się same!

Barbara Mońko-Juraszek


