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Nasadzenia 
drzew 
w parku 
w Obrowie 
31 marca 2017 r. pracownicy Urzędu 
Gminy w Obrowie na czele z wójtem An-
drzejem Wieczyńskim i kierownikami 
większości referatów włączyli się w akcję 
sadzenia drzew w parku przy budynku 
Urzędu. 

Drzewa do sadzenia były wybierane i sadzone 
w miejscach określonych przez konserwatora 
przyrody. 

Posadziliśmy łącznie 11 drzew, w tym 1 dąb 
szypułkowy, 5 klonów zwyczajnych i 5 grabów, 
które w obwodzie na wysokości 1 metra miały 
od 17 do 20 cm.

Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i liczny 
udział w akcji sadzenia drzew.
     
   Sylwia Knyszyńska

Zamontowano nowe wiaty 
przystankowe na terenie 
gminy Obrowo 
Na przełomie marca i kwietnia 2017 r. najpierw wykonano fundamenty, a następnie zamontowa-
no 9 kolejnych nowych wiat przystankowych na terenie gminy Obrowo. Dwie wiaty postawiono 
w miejscowości Szembekowo na ul. Osiedlowej, po jednej: w Głogowie na ul. Jałowcowej i w Do-
brzejewicach przy stawie oraz w Obrowie (kolonia) na ul. Leszczynowej. Ponadto 4 wiaty zostały 
zamontowane wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 258 tym razem od Osieka nad Wisłą (3 szt.) do Obrowa 
naprzeciw leśniczówki (1 szt.). Koszt inwestycji wyniósł ponad 28 tys. zł. 

Z uwagi na duże koszty naprawy wiat, zwracamy się do wszystkich o porządek i poszanowanie tych 
pięknie wykonanych przystanków, które chcielibyśmy, żeby posłużyły naszym mieszkańcom i przy-
jeżdżającym gościom przez długie lata.

Ogłoszenie
Informujemy, że X Przegląd Trady-
cyjnych Kapel Weselnych Ziemi Do-
brzyńskich, odbędzie się 5 sierpnia 
2017 r. (sobota) na placu przed kościo-
łem w Osieku nad Wisłą.

Natomiast tegoroczne Dożynki Gmin-
ne odbędą się 3 września (niedziela) 
w Osieku nad Wisłą na placu przed 
kościołem.

Już dziś serdecznie wszystkich zapra-
szamy, a więcej szczegółów dotyczą-
cych powyższych imprez pojawi się 
wkrótce na naszej stronie internetowej 
www.obrowo.pl.

Wójt Gminy Obrowo, 
Andrzej Wieczyński
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W piątkowy wieczór 7 kwietnia 2017 r. 
w Daglezjowym Dworze w Sąsiecznie 
odbyło się spotkanie promujące nową 
monografię gminy Obrowo, autorstwa 
Marka Pawłowskiego z Turzna.

Zaproszenie wójta Andrzeja Wieczyńskiego na 
wieczór autorski przyjęły osoby, które czynnie 
uczestniczyły w przekazywaniu materiałów do 
książki, udzielały wywiadów i przekazywały zdję-
cia, ale też osoby które interesują się bogatą, wie-
lowiekową tradycją i historią pięknego zakątka 
ziemi dobrzyńskiej, jakim jest gmina Obrowo.

W spotkaniu uczestniczyli: Wicewojewoda 
Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Radny 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
dr Przemysław Przybylski, Radni Gminy Obrowo 
Alicja Tarkowska i Andrzej Wierzbicki, Sekretarz 
Gminy Obrowo Mirosława Kłosińska, Skarbnik 
Gminy Joanna Faleńska, Kierownik Referatu 
Organizacyjno-Oświatowego i Redaktor 
Naczelna kwartalnika „Kurier Obrowa” – 
Marzena Słupczewska, Kierownik GOPS 
w Obrowie Anna Domańska, Nadleśniczy 
Nadleśnictwa Dobrzejewice Paweł Nas wraz 
z zastępcą Bogusławem Kasyną, a także Teodora 
Drzażdżewska – żona Henryka Drzażdżewskiego 
– Naczelnika gm. Obrowo w latach 1973-1980, 
Leszek Szymecki – Naczelnik gm. Obrowo 
w latach 1981- 1984 i Kazimiera Woźny – 
Naczelnik gm. Obrowo w latach 1986-1990 
oraz wójt gm. Obrowo w latach 1990-1998. 

Swoją obecnością zaszczycili także wieczór au-
torski dyrektorzy szkół: Hanna i Artur Affelt, 
Janusz Iwański, Mariola Majrowska, Mariola 
Nagórka, czy też sołtysi wsi: Sąsieczno – Adam 
Podlaszewski, Osiek nad Wisłą – Tomasz Wie-
czyński i Obrowo – Piotr Wojtylewski, a także 
przedstawiciele rodzin z terenu gminy Obrowo: 
Hanna Sadownik z Osieka nad Wisłą (córka 
nieżyjącej Anny Słupczewskiej – autorki dwóch 
wierszy zawartych w monografii), Krystyna Ka-
mińska i Krzysztof Balewski z Osieka nad Wisłą, 
Grzegorz Filut z Kawęczyna, Daniela Korpalska 
z Głogowa, Julia Popowska-Drojecka z Sąsiecz-
na, Maria Piskorska z Łążyna II, Państwo Ka-
sprowicz z Silna, Państwo Sadurscy z Łążyna II, 
Państwo Prochera ze Skrzypkowa. 

Na prośbę autora Marka Pawłowskiego w wie-
czorze promującym książkę o gminie Obrowo 
wzięli udział: Weronika Raurowicz (autorka ry-
sunków do legend), Maciej Pawłowski oraz Ra-
fał Predenkiewicz z Turzna. 

Wieczór autorski otworzył wójt Andrzej Wie-
czyński, który przywitał zebranych gości i krótko 
przybliżył postać autora książki Marka Pawłow-
skiego. Wójt przedstawił także cel jaki przy-
świecał tworzeniu tej publikacji, a mianowicie 

Wieczór autorski promujący książkę 
pt. „Gmina Obrowo Historia i teraźniejszość”

„książka ma służyć nie tylko pogłębieniu wiedzy 
o naszych dziejach, ale przede wszystkim ma za-
interesować młode pokolenia historią i zaszcze-
pić miłość do naszego pięknego zakątka ziemi 
dobrzyńskiej” – co faktycznie się autorowi udało 
podkreślił Andrzej Wieczyński, wręczając zasłu-
żone podziękowania. Kwiaty z wyrazami podzię-
kowania zostały także wręczone pani Katarzynie 
Pawłowskiej, żonie autora książki, za przepiękne 
zdjęcia nadwiślańskiego krajobrazu, otaczającej 
przyrody i zabytków gminy Obrowo umieszczo-
ne w książce, a także za dbałość o każdy szczegół 
w historycznych wydarzeniach naszej „Małej 
Ojczyzny”. Pani Kasia wcieliła się także w rolę 
konferansjera na wieczorze autorskim promu-
jącym książkę, odkrywając tym samym w sobie 
kolejny talent.

Po krótkich wystąpieniach wicewojewody Jó-
zefa Ramlau i radnego sejmiku województwa 
Przemysława Przybylskiego nastąpiła chwila na 
muzyczne wystąpienie „młodego Fryderyka” tj. 
Patryka Połetek ucznia kl. IV Publicznej Szko-
ły Muzycznej I stopnia w Osieku nad Wisłą 
uczącego się w klasie fortepianu. Po gromkich 
brawach dla Patryka, które były w pełni zasłużo-
ne, nastąpiło wystąpienie autora książki Marka 

Pawłowskiego, który przybliżył kilka istotnych 
faktów z dziejów gminy Obrowo, przybliżył syl-
wetki poszczególnych włodarzy gminy, pisarzy 
i animatorów kultury, a na końcu podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do spisania 
i wydania tej niepowtarzalnej monografii.

Miłą niespodzianką zarówno dla wójta Andrzeja 
Wieczyńskiego, jak i samego autora był wiersz, 
napisany i przeczytany przez naszego pisarza 
z Silna Heinricha Kasprowicza, który doskonale 
wpisał się w tło wieczoru promującego książkę 
o gminie Obrowo. Wieczór autorski zakończył 
się podpisywaniem książek przez autora Marka 
Pawłowskiego i rozmowami na temat nowej pu-
blikacji w mniejszym gronie.

Nowa książka trafiła już do wszystkich bibliotek 
publicznych i szkolnych na terenie gminy Obro-
wo, a także do Wojewódzkiej Biblioteki Publicz-
nej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Za-
chęcamy mieszkańców i gości, odwiedzających 
naszą gminę do zapoznania się z nową publikacją 
książkową o gminie Obrowo.
     
 Marzena Słupczewska
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6 maja 2017 r. w Osieku nad Wisłą odbył się Festyn 
Parafialny połączony z Dniem Strażaka oraz rozpo-
częciem sezonu motocyklowego. 

O godzinie 15:00 została odprawiona uroczysta Msza św. 
z udziałem strażaków, motocyklistów oraz przybyłych gości. 
Oprawę muzyczną podczas Eucharystii zagwarantował osiecki 
zespół młodzieżowy „Katharsis”. Ksiądz Rafał Bogus uroczy-
ście poświęcił wszystkie jednoślady oraz wozy strażackie, po 
czym nastąpiła parada motocykli ulicami Osieka nad Wisłą. 

Na uczestników Festynu czekała pyszna grochówka oraz 500 
kiełbasek z grilla, a także rockowo-bluesowy koncert w wy-
konaniu Jarosława Nadolnego i osieckiej Kapeli Ludowej im. 
Kamińskich. Najmłodsze pociechy mogły skorzystać z szere-
gu atrakcji takich jak: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie „bu-
ziek”, zabawy, mini strażacki tor przeszkód, przejażdżki moto-
cyklami, samochodami terenowymi oraz wozem strażackim. 
Strażacy przygotowali także Pokaz Ratownictwa Techniczne-
go. Muzykę „zapewnił” DJ BUNIEK.

Warto wspomnieć, że ksiądz proboszcz Rafał Bogus zaprosił 
na festyn parafialny dzieci i młodzież z Domu Dziecka „Mło-
dy Las” z Torunia, które chętnie skorzystały z zaproszenia i za-
pewnionych atrakcji. 

Mieszkańcy osieckiej parafii oraz przybyli goście miło spędzili 
czas na festynie, który odbył się dzięki zaangażowaniu wielu 
osób, którym serdecznie dziękujemy. Słowa podziękowania 
należą się zwłaszcza: Panu Wójtowi – Andrzejowi Wieczyń-
skiemu, Pani Sekretarz – Mirosławie Kłosińskiej, druhnom 
i druhom osieckiej OSP, Panu Robertowi Jahnka z Firmy 
Robert Meble, Panu Mariuszowi Piotrowiczowi z Firmy 
Auto-Mar z Torunia, Pani Katarzynie Wieczyńskiej z Salo-
nu Fryzjerskiego „Metamorfoza”, Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Stajenczynek, Państwu Wiesławie i Andrzejowi 
Jurkiewiczom, Panu Krzysztofowi Bonieckiemu, Panu Or-
ganiście, Panu Kościelnemu, młodzieży oraz wielu ludziom 
dobrej woli. Serdecznie dziękujemy. 

Ewelina Mytlewska
fot. J. Melerski oraz R.A.M. Kwiatkowscy

Festyn parafialny 
W Osieku nad Wisłą

Kurier Obrowa
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14 kwietnia 2017 r. czyli Wielki Piątek przeżywany 
był przez parafian Osieka nad Wisłą w szczególny 
sposób. Późnym wieczorem, mieszkańcy zostali za-
proszeni na MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ.

Tego typu przedstawienie było pierwszym w pa-
rafii i w gminie Obrowo. Reżyserem spektaklu 
był ksiądz proboszcz Rafał Bogus, który już wcze-
śniej przygotowywał MISTERIUM MĘKI PAŃ-
SKIEJ w swojej poprzedniej parafii. W realizację 
pomysłu chętnie zaangażowała się OSIECKA 
GRUPA TEATRALNO-WOKALNA, ale zagrali 
również inni aktorzy – amatorzy, mieszkańcy pa-
rafii, którzy pierwszy raz występowali publicznie.  
W najważniejszą rolę – Jezusa, wcielił się Janusz Prus 
z Osieka nad Wisłą, ojciec czwórki dzieci. Przygo-
towywał się do swojej roli profesjonalnie. Wszyscy 
są zgodni, że należą mu się wyrazy uznania. Maryję 
zagrała wokalistka, Karolina Orzeł. 

Ludzie byli bardzo poruszeni. Wszyscy aktorzy 
mocno weszli w swoje role. Założeniem reżysera 
było ukazanie Męki Pańskiej w realistyczny sposób. 
Dodatkowo płonące pochodnie stworzyły niesa-
mowity klimat. Myślę, że było to wielkie przeżycie 
nie tylko dla widzów, ale i dla osób przygotowują-
cych oraz biorących udział w MISTERIUM MĘKI 
PAŃSKIEJ. 

Zdjęcia wykonał Jacek Melerski, artysta, który co 
roku przygotowuje instalację Grobu Pańskiego 
w kościele parafialnym pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą. W bieżącym roku 
mogliśmy podziwiać już 14. instalację Grobu Pań-
skiego tego artysty.

Ewelina Mytlewska

Misterium Męki Pańskiej 
w Osieku nad Wisłą
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Rozdano medale za 
długoletnie pożycie 
małżeńskie 
W dniu 7 kwietnia 2017 r. w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wójt Andrzej 
Wieczyński wręczył medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie następującym 
parom z terenu gminy Obrowo, a mianowicie Państwu Annie i Wiesławowi Rumiń-
skim oraz Państwu Teresie i Józefowi Jasińskim z Głogowa, a także Państwu Danucie  
i Zygmuntowi Wierzbickim z Silna.

Państwo Rumińscy na ślubnym kobiercu stanęli 60 lat temu, a Państwo Jasińscy i Wierz-
biccy obchodzili 50-lecie pożycia małżeńskiego.

Pociechą i chlubą dla wszystkich odznaczonych par są ich rodziny. Małżonkowie Ru-
mińscy wychowali szóstkę dzieci oraz doczekali się dziewięcioro wnucząt i dwóch 
prawnuków. Państwo Jasińscy wychowali czwórkę dzieci, doczekali się jedenaścioro 
wnucząt i jednego prawnuka, a małżonkowie Wierzbiccy wychowali dwójkę dzieci i do-
czekali się jednego wnuka.

Życzymy wszystkim parom dużo zdrowia i wielu miłych chwil spędzanych 
w rodzinnej atmosferze.

Małgrzata Gerus
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie

Rada Gminy udzieliła 
absolutorium Wójtowi 
za wykonanie budżetu 
gminy w 2016 roku

18 maja 2017 r. na sesji Rady Gminy w Obrowie, radni podjęli jedno-
głośnie uchwałę w  sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Andrzejowi 
Wieczyńskiemu za wykonanie budżetu w 2016 roku.

Na terenie gminy Obrowo realizowanych jest szereg inwestycji, które słu-
żą poprawie warunków bytowych mieszkańców oraz stwarzają dogodne 
warunki dla rozwoju działalności gospodarczej. W roku ubiegłym w bu-
dżecie gminy Obrowo przeznaczono 2,9 mln zł na budowę sieci wodocią-
gowo-kanalizacyjnej oraz ponad 3,1 mln zł na budowę i modernizację dróg 
gminnych. W roku 2016 zrealizowano również zadania dotyczące m.in. 
budowy chodników, oświetlenia ulicznego oraz remontu budynku urzędu 
gminy.

Łącznie na inwestycje wydatkowano środki w wysokości 8,5 mln zł, przy 
zrealizowanych wydatkach w  wysokości 65,3 mln zł. Koszt finansowa-
nia lokalnych przewozów pasażerskich związanych z uruchomieniem od 
września 2016 roku autobusów linii MZK wyniósł 150 tys. zł. Z budżetu 
gminy Obrowo dofinansowane są m.in. cztery przedszkola niepubliczne 
działające na terenie samorządu, a także budowy oczyszczalni przydomo-
wych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła. W roku 2016 wydatki 
na oświatę kształtowały się na poziomie 22,7 mln zł, a na pomoc społecz-
ną 18,1mln zł, w tym na realizację świadczeń wychowawczych – Program 
500+ wydatkowano kwotę 10,3 mln zł.

Wykonanie budżetu za rok 2016 pozytywnie zaopiniowała Regionalna 
Izba Obrachunkowa oraz Komisje Rady Gminy w Obrowie, podkreśliła 
skarbnik gminy Joanna Faleńska.

Kurier Obrowa
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III Kongres 
Nauczycieli 
Wychowania 
Przedszkolnego 
z udziałem 
przedszkolanki  
z Osieka nad Wisłą
 

27 maja 2017 r. w Toruniu odbył się III Kongres Nauczycie-
li Wychowania Przedszkolnego – „Edukacja zaczyna się od 
przedszkola”. 

Okazało się, że Przedszkole Samorządowe z Osieka nad Wisłą, miało za-
szczyt brać udział w niniejszym kongresie, jako jedyne spoza miasta To-
runia. 

To wielki zaszczyt móc pokazać się w tak zacnym gronie miejskich przed-
szkoli, podkreśliła z dumą Aleksandra Nasierowska – zastępca dyrektora 
Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie ogromne zaangażowanie na-
uczycielki Pani Moniki Staruk (członkini zarządu Stowarzyszenia Edukacji 
Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość” w Toruniu), której udało się przy-
gotować stoisko z prezentacją wytworów działalności dzieci i nauczycieli 
z osieckiego przedszkola, dodała v-ce dyrektor Aleksandra Nasierowska.

Gratulujemy wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów nauczycielom oraz 
dzieciom z Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.

Marzena Słupczewska

Majówka 
Europejska w ZS 
w Dobrzejewicach
 

Kolorowo, zabawnie, tanecznie i smacznie było w Zespole Szkół w Do-
brzejewicach 19 maja 2017 r. W ramach Majówki Europejskiej można 
było obejrzeć występy wszystkich gimnazjalistów i licealistów. Każda klasa, 
oprócz pokazu, przygotowała stoisko związane z jednym z krajów europej-
skich oraz charakterystyczne potrawy z tych krajów.  

Impreza ta promuje współpracę międzynarodową Zespołu Szkół w Do-
brzejewicach, dzięki której młodzież z Gminy Obrowo (łącznie 130 osób) 
mogła odwiedzić 12 różnych krajów (niektóre z nich dwukrotnie). 

Gośćmi tego wydarzenia byli Kujawsko-Pomorska Wicekurator Oświaty – 
Pani Maria Mazurkiewicz, Wójt Gminy Obrowo – Pan Andrzej Wieczyń-
ski, Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Toruniu – Jerzy Wiśniewski oraz Przewodnicząca 
Rady Rodziców – Pani Agnieszka Rafalska.

W porozumieniu z konserwatorem przyrody 
w połowie maja bieżącego roku w parku przy 
dworku w Obrowie zawieszono 3, a w parku 
przy pałacu w Łążynie II – 12 budek lęgowych 
dla takich ptaków jak: dzięcioł czarny, jaskółka 
okonówka, dudek, czy sikorka. Zapoczątko-
wana w bieżącym roku inicjatywa wieszania 
budek lęgowych dla ptaków ma przyczynić się 
do zachowania tych gatunków ptaków, które 
nie tylko pięknie wyglądają i swoim śpiewem 
umilają ludziom życie, ale także przyczyniają się 
do pielęgnowania i usuwania ze starych drzew 
korników i innych niepożądanych szkodników. 
Koszt zakupu drewnianych domków dla ptaków 
w kwocie tysiąca złotych został pokryty z budże-
tu gminy Obrowo.

Sylwia Knyszyńska

Nowe domki dla 
ptaków w parkach
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Gimnazjum nr 2 
W Dobrzejewicach 
Po raz 7 nagrodzone!

Dzień Dziecka 
w Łążynie II

24 kwietnia 2017 roku Przewodniczący Sejmiku Województwa, 
Pan Ryszard Bober, podczas XXXI Sesji Sejmiku wręczył Dy-
rektorowi Zespołu Szkół Gimnazjum i LO w Dobrzejewicach, 
Panu Januszowi Iwańskiemu, nagrodę główną za największą 
liczbę laureatów w XIV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy 
o Samorządzie Terytorialnym. 

Na ręce Dyrektora Gimnazjum i LO w Dobrzejewicach został także prze-
kazany list gratulacyjny od Przewodniczącego Sejmiku. Uczniowie Gim-
nazjum z Dobrzejewic w tegorocznej edycji konkursu zdobyli najwięcej 
tytułów laureatów i zajęli trzy pierwsze miejsca. 

Warto wspomnieć, że uczniowie tej szkoły nie mają sobie równych od 
2011 roku. Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach w latach 2004-2017 wy-
chowało 44 laureatów i 32 finalistów – przyszłych samorządowców.

Jak co roku przedszkole przy Szkole Podstawowej w Łążynie II hucznie 
uczciło Dzień Dziecka. Najmłodsze grupy w tym dniu zorganizowały pik-
nik na świeżym powietrzu. Dzieci spędziły ten dzień na wesołej zabawie 
integrując się ze sobą w trakcie wspólnych gier, konkursów i zabaw tanecz-
nych. Każde dziecko z przedszkola otrzymało drobny upominek, a Panie 
przygotowały słodki poczęstunek oraz kiełbaski z grilla. 

Radosnej atmosferze nie było końca.
Paulina Grabowska, Marlena Bogusz

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Dobrzejewicach – p. Janusz Iwański odbiera 
nagrodę za największą liczbę laureatów w XIV edycji Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Terytorialnym.

Wspólne zdjęcie laureatów z Przewodniczącym Województwa – p. Ryszar-
dem Boberem (od lewej: p. Janusz Iwański – Dyrektor ZS Gimnazjum i LO 
w Dobrzejewicach, Patryk Zieliński, Mikołaj Mareczko, p. Agnieszka Koepke 
– opiekunka konkursu, Aleksandra Wieczorek, Agata Podgórka, Nikola Buller, 
Zuzanna Jankierska, Kamila Kaczmarkiewicz, Dominika Wielewiecka) 

fot. p. Ewelina Kuczyńska

Laureaci z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 
p. Piotrem Całbeckim

Wspólne zdjęcie laureatów z radnym Sejmiku Województwa – p. Piotrem 
Pręgowskim, (p. Agnieszka Koepke – opiekunka konkursu) 
fot. p. Ewelina Kuczyńska

Kurier Obrowa
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Przystanek Pat 2017

Przyrodnicze 
Koło Fortuny

XIII Festiwal Twórczości Ludowej 
im. Edwarda Nowaka

Z 2 na 3 czerwca 2017 r. podczas czwartej już 
Nocy Profilaktyki w ramach ogólnopolskiego 
programu „Profilaktyka a Ty” w murach Zespołu 
Szkół w Dobrzejewicach spotkała się młodzież ze 
szkoły gospodarzy, Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Obrowie oraz Zespołu Szkół nr 8 w Toru-
niu. Celem programu jest przeciwdziałanie uza-
leżnieniom i umożliwienie młodzieży rozwijania 
swoich zainteresowań.

Tradycją stały się już gminne konkursy przyrod-
nicze dla uczniów klas III organizowane przez 
Zespół Szkół w Brzozówce. Organizatorki stara-
ją się pozytywnie zaskoczyć uczestników, uatrak-
cyjniając zmagania poprzez zmiany w formule. 
Tym razem dzielne dzieciaki zmierzyły się nie 
tylko z trudnymi pytaniami, ale także z kapry-
śnym losem, który na zmianę – to dawał, to od-
bierał punkty. W potyczkach udział wzięło pięć 
Szkół Podstawowych z terenu gminy Obrowo. 

Uczestnicy spotkania wzięli udział w różno-
rodnych warsztatach: teatralnych, plastycznych 
(graffiti, decoupage itp.), fitness, gitarowych, 
wokalnych, freestyle jojo oraz spotkali się z oso-
bą, która doświadczyła problemu uzależnienia 
od alkoholu i narkotyków. Nie zabrakło też cza-
su na wesołą zabawę taneczną. 

Wydarzenie zakończył koncert szkolnego zespo-
łu rockowego.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja gospoda-
rzy w składzie Wiktoria Frąś i Jakub Prus, dru-
gie miejsce przypadło w udziale uczennicom ze 
Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach – Klau-
dii Kowalskiej i Ewie Piątkowskiej, a trzecie Kin-
dze Gizeli i Klaudii Maćkiewicz z Zespołu Szkół 
w Obrowie. 

Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, 
co potwierdziło zgodnie Jury w składzie Anna 
Koźlikowska – dyrektor ZS w Brzozówce oraz 
podleśniczy Tomasz Gontarek. 

Z pewnością organizatorkom uda się zaskoczyć 
uczestników jeszcze wiele razy, dlatego już teraz 
czekamy na przyszłoroczny konkurs.

Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka był zor-
ganizowany przez Zespół Szkół w Dobrzejewicach po raz 13. 
Od tylu już lat na scenie pojawiają się barwne zespoły ludowe, 
które współtworzą kulturę regionu oraz uczniowie ze szkół 
naszej gminy. Melodie ludowe towarzyszyły społecznościom 
wiejskim od wieków. Warto dbać o to, by przetrwały i zosta-
ły przekazane kolejnym pokoleniom, podkreśla dyrektor ZS 
w Dobrzejewicach Janusz Iwański.

W tym roku na zaproszenie Janusza Iwańskiego przybyli: 
Osiecka Kapela Ludowa im. Kamińskich, Zespół Kawęczy-
nianki, chóry: Klub Seniora „Pokolenia” z Lubicza, Klub 
Seniora „Sami Swoi” z Obrowa, Gminna Orkiestra Dęta 
z Dobrzejewic. Nie zabrakło też uczniów szkół z Ciechocina, 
Elgiszewa, Brzozówki, Osieka nad Wisłą oraz Dobrzejewic.

Tradycyjnie można było obejrzeć wystawy rękodzieła ludowe-
go z Brzozówki, Łążyna oraz środowiskowego Domu Samo-
pomocy w Osieku.

Gośćmi wydarzenia byli: Maria Mazurkiewicz – Wicekurator 
Oświaty, Tomasz Zakrzewski – Przewodniczący Rady Powia-
tu Toruńskiego, Mirosława Kłosińska – Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Toruńskiego i Sekretarz Gminy Obrowo, Joan-
na Faleńska – Skarbnik Gminy Obrowo, Mirosław Nawrotek 
– Członek Zarządu Powiatu Toruńskiego, Michał Ramlau – 
Radny Powiatu Toruńskiego i Kierownik Referatu Rozwoju 
Gospodarczego Urzędu Gminy Obrowo, Jerzy Wiśniewski 
– Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Oświaty i Wy-
chowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu.

Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo, numer 2 (38) 2017 www.obrowo.pl
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VII Edycja Gminnego 
Konkursu Matematycznego

Festyn 
z okazji Dnia 
Dziecka 
w Obrowie
4 czerwca 2017 r. na boisku szkolnym przy Ze-
spole Szkół w Obrowie odbył się festyn z okazji 
Dnia Dziecka, na który licznie przybyła spo-
łeczność Obrowa i okolic. Na wszystkie dzieci 
czekało wiele atrakcji, darmowe lody, soki oraz 
kilogramy słodyczy.

Pomysłodawcami i organizatorami festynu byli: 
Radni z Obrowa, Sołtys wraz z Radą Sołec-
ką.W czasie festynu przybyli goście mogli obej-
rzeć pokazy sportowe oraz wysłuchać piosenek 
w wykonaniu uczniów ZS w Obrowie.

Różnorodność zaplanowanych atrakcji sprawiła, 
że każdy znalazł coś dla siebie i o to właśnie cho-
dziło. Dużym zainteresowaniem cieszyły się: za-

mek dmuchany, basen napełniony wodą, a także 
dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki bryczką, czy 
też malowanie twarzy oraz konkursy z nagroda-
mi.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
sponsorom i darczyńcom a zwłaszcza: Wójtowi 
Gminy Obrowo, Radnym: Wiesławowi Popław-
skiemu i Andrzejowi Wierzbickiemu, Sekretarz 
Gminy Mirosławie Kłosińskiej, Sołtysowi wsi 
Obrowo – Piotrowi Wojtylewskiemu, Dariu-
szowi Piętka „Agrotrans”, Monice Falkowskiej 
z kwiaciarni w Obrowie, Katarzynie i Robertowi 
Rytka z Zajazdu Rytkówka, Markowi Mazur, 
Stanisławowi Gerc „Bemar Czernikowo”, Ma-
rzannie Przystalskiej Sklep „Piko” w Obrowie, 
Barbarze i Krzysztofowi Rumińskim z Piekarni 
Głogowo oraz Zakładowi Usługowemu Cel-
-Trans, dzięki którym możliwa była organizacja 
tego festynu. 

Serdecznie podziękowania należą się także 
wszystkim tym, którzy poprzez swoją obecność 
oraz zaangażowanie przyczynili się do cudownie 
spędzonego czasu w miłej, rodzinnej atmosferze.

Emilia Zakrzewska

2 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół im. Jana Paw-
ła II w Obrowie odbyła się VII edycja gminnego 
konkursu matematycznego dla uczniów klas IV- 
VI szkół podstawowych. W konkursie wzięło 
udział łącznie 45 uczniów ze SP: w Brzozówce, 
Dobrzejewicach, Łążynie II, Osieku nad Wisłą 
i Obrowie. Obecni byli zaproszeni goście: Se-
kretarz Gminy Obrowo i Wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Toruńskiego Pani Mirosława Kło-
sińska oraz Członek Zarządu Powiatu Toruń-
skiego Pan Mirosław Nawrotek.

Głównym celem konkursu było rozwijanie 
i pogłębianie zainteresowań oraz uzdolnień ma-
tematycznych uczniów, a także kształtowanie 
samodzielnego, twórczego myślenia. Zmagania 
młodych matematyków odbyły się w trzech ka-
tegoriach. 

Nagrodzeni zostali:

W klasach IV: I miejsce – Mieszko Wróblewski 
(SP Osiek nad Wisłą), II miejsce – Jakub Bu-
dzyń (SP Łążyn II) i III miejsce – Tomasz Wirski 
(SP Dobrzejewice).

W klasach V: I miejsce – Klaudia Romanowska 
(SP Dobrzejewice), Jakub Grąbczewski (SP Łą-
żyn II), II miejsce – Aleksandra Wiśniewska (SP 
Brzozówka).

W klasach VI: I miejsce – Paweł Iwan (SP Łążyn 
II), II miejsce – Julia Lesińska (SP Dobrzejewi-
ce), Natalia Nocny (SP Osiek nad Wisłą).

Dla każdego uczestnika konkursu przygotowa-
no dyplom uznania oraz upominek. Organiza-
torzy konkursu serdecznie dziękują Starostwu 
Powiatowemu w Toruniu oraz Urzędowi Gminy 
w Obrowie za ufundowanie nagród. Nauczycie-
lom matematyki: Justynie Urban, Teresie Kru-
szewskiej, Sylwii Wojke, Wandzie Falkiewicz, 
Mariuszowi Szeferowi oraz Sylwii Konklewskiej 
dziękujemy za przygotowanie uczniów oraz po-
moc w sprawdzaniu prac. 

Organizatorzy
Agnieszka Rutkowska i Katarzyna Lubowicz 

Uczniowie 
z gminy Obrowo na Gali 

Laureatów Konkursu 
Kuratora Oświaty

We wtorek 16 maja 2017 r. w Toruniu odbyła się uroczysta Gala dla Lau-
reatów Konkursów Kuratoryjnych z rejonu toruńskiego. Nie zabrakło na 
niej przedstawicieli z gminy Obrowo tj. uczennicy Szkoły Podstawowej 
w Brzozówce – Natalii Kalinowskiej oraz ucznia Szkoły Podstawowej 
w Obrowie – Franciszka Motyki, którzy mieli przyjemność odebrać statu-
etki wraz z dyplomami za rewelacyjny wynik na olimpiadzie przyrodniczej 
i zdobyć tytuł laureata. W tym roku było wyjątkowo trudno, ponieważ 
trzeba było test na etapie wojewódzkim napisać aż w 90% poprawnie. Na-
szym uczniom się udało dzięki ogromnej ilości pracy, którą włożyli wraz 
z przygotowującymi ich nauczycielkami przyrody – panią Anną Pędzierską 
i Jolantą Skrzypczak. Ucząc się do konkursu nikt nie wiedział, że tytuł lau-
reata będzie zwalniał uczniów z egzaminu kończącego Szkołę Podstawową. 
Tymczasem na gali spotkała nas niespodzianka, nasi tegoroczni laureaci 
uzyskali już maksymalną liczbę punktów z części egzaminu kończące-
go szkołę podstawową. Ogromnie nas to ucieszyło! Gratulujemy Natalii 
i Frankowi i czekamy na następnych laureatów w przyszłym roku!! 
Anna Pędzierska, Jolanta Skrzypczak

Kurier Obrowa
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Piąta edycja biegu przełajowego „Razem do wol-
ności” realizowana w zakresie upowszechniania 
kultury fizycznej i sportu współfinansowana 
przez Marszałka Województwa Pana Piotra Cał-
beckiego, Wójta Gminy Obrowo Pana Andrzeja 
Wieczyńskiego, Dyrektora GiLO w Dobrzeje-
wicach Pana Janusza Iwańskiego, a także przez 
WSKO „Edukacja i Przyszłość” w Brąchnówku 
oraz UKS „Florian” w Dobrzejewicach.

2 czerwca 2017 r. na terenie ZS w Dobrzejewi-
cach odbyły się zawody sportowe o charakterze 
popularyzacji biegania w siedmiu kategoriach 
wiekowych z podziałem na płeć. Oficjalne roz-

V edycja biegów 
przełajowych
„Razem do 
wolności”

poczęcie zawodów nastąpiło o godzinie 10:00 na 
obiekcie sportowym „ORLIK”, którego dokonał 
Dyrektor GiLO w Dobrzejewicach Pan Janusz 
Iwański.

Na zawody zgłosiło się ok. 250 uczestników 
w różnych kategoriach wiekowych. Zawody od-
były się w sportowej atmosferze przy ogromnym 
dopingu przybyłej publiczności, która zagrzewa-
ła zawodników do sportowej rywalizacji. 

Uroczystego wręczenia nagród, pucharów, dy-
plomów oraz medali dokonali Wiceprzewodni-
cząca Rady Powiatu Toruńskiego Pani Mirosła-

wa Kłosińska, Dyrektor SP w Dobrzejewicach 
Pani Renata Nowakowska oraz Dyrektor GiLO 
w Dobrzejewicach Pan Janusz Iwański.

Każdy uczestnik zawodów otrzymał upominek 
od organizatorów za wzorowy przykład upo-
wszechniania kultury fizycznej i sportu, a także 
postawę „fair play”. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali pamiątkowy dyplom, medal 
oraz nagrodę rzeczową. Szczegółowa relacja z za-
wodów na stronie www.obrowo.pl

Bartłomiej Figurski

W dniu 13.06.2017 r. o godz. 11.00 w remizie 
OSP w Kawęczynie odbyło się szkolenie dla rol-
ników z terenu Gminy Obrowo zajmujących się 
hodowlą trzody chlewnej na temat Afrykańskie-
go pomoru świń. Szkolenie poprowadziła Pani 
Dorota Stankiewicz z Inspekcji Weterynaryjnej 
z Torunia.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia doty-
czyły: Informacji o chorobie, jej objawach i spo-
sobie rozprzestrzeniania się; Sposobu postępo-
wania posiadacza świń w przypadku podejrzenia 
lub wystąpienia ASF; Przysługujących odszko-
dowań za świnie poddane ubojowi lub zabite; 
Zasad bioasekuracji w gospodarstwie rolnym.

Sławomir Lewandowski
Sylwia Knyszyńska

Szkolenie dla 
rolników na 
temat 
Afrykańskiego 
pomoru świń

I Wyścig Kolarski 
o Puchar Wójta 
Gminy Obrowo
W sobotę 27 maja 2017 r. w Łążynie II odbył 
się  I Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy 
Obrowo. Impreza ta została wpisana do Ka-
lendarza Kujawsko-Pomorskiej Ligi UKS i sta-
nowiła 8 etap sezonu 2017. Na starcie stanęło 
152 zawodników z 17 klubów i 3 województw. 
Wśród zawodników w peletonie znaleźli się mi-
strzowie i medaliści Mistrzostw Polski Szkółek 
Kolarskich: Olga Wankiewic UKS Copernicus 
Toruń, Dominik Ratajczak OKK Olsztyn, Eliza 
Rabżyńska LUKS Grodno Nowogród oraz Zu-
zanna Charyga UKS Kometa Obrowo.

Wyścigi rozgrywane były w dwóch kategoriach 
wiekowych – młodzik i żak wraz z podziałem na 
płeć.

Młodzi kolarze ścigali się na 9 km rundzie: Łą-
żyn II – Dobrzejewice – Łążynek – Łążyn II. 
Dziewczęta i chłopcy w kategorii żak mieli do 
pokonania 2 rundy co dawało łącznie 18 km, 
a młodzicy 4 rundy czyli łącznie 36 km. 

Wyniki rywalizacji:

Żak – 1m. Dawid Zariczny – Belta Team Gdańsk
2m. Kamil Zieliński – Szkółka Kolarska Gruczno
3m. Wojciech Golau – Szkółka Kolarska Rogóźno
9m. Tomasz Błażejewski – UKS Kometa Obrowo

Żakini – 1m. Eliza Rabażyńska – 
LUKS Grodno Nowogród
2m. Karolina Dominiak – 
LUKS Grodno Nowogród
3m. Michel Trepkowska – 
UKS Robaczki Robakowo
4m. Zuzanna Charyga – 
UKS Kometa Obrowo

Młodziczka – 1m. Olga Wankiewicz – 
UKS Copernicus Toruń
2m. Nikola Maj – UKS Kometa Obrowo
3m. Wronika Westfalewska – 
UKS Robaczki Robakowo
 
Młodzicy – 1m. Kamil Wróblewski – 
UKS Copernicus Toruń
2m. Tomasz Dobrzyński – 
UKS Robaczki Robakowo
3m. Mateusz Sawicki – UKS Kometa Obrowo

Młodym adeptom kolarstwa sprzyjała pogoda 
oraz kibice dopingujący przy trasie. Rywaliza-
cja była bardzo zacięta o czym świadczy wysoka 
średnia prędkość przejechanych dystansów, 37 
km/h, a na finiszu ponad 55 km/h. Uczestni-
cy zawodów chwalili organizację i gościnność 
na ziemi obrowskiej, zapewniali jednocześnie 
o swoim udziale w przyszłym roku. Wyścig zor-
ganizowany został przez gminny klub kolarski 
UKS Kometa Obrowo przy ogromnym wspar-
ciu Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Łą-
żynie II, Straży Gminnej, OSP z terenu Gminy 
Obrowo, Parafii rzymskokatolickiej Łążyn II 
oraz rodziców zawodników „Komety”.  Wśród 
sponsorów nagród znaleźli się: Rollstick –Toruń, 
Diagnostyka Podlaszewski – Czernikowo, Rowe-
ry Jan Leśniewski – Toruń. Wszystkim osobom 
wspierającym organizację imprezy serdecznie 
dziękujemy – Zarząd UKS Kometa Obrowo.

Trener Andrzej Kiejnowski
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Konkurs 
pianistyczny 
i keyboardowy
Dnia 8 czerwca 2017 r. w Remizie OSP młodzi pianiści i keyboardziści 
prezentowali swoje umiejętności w IV Konkursie Pianistycznym i V Kon-
kursie Keyboardowym. Do rywalizacji zgłosiło się 31 dzieci i młodzieży 
z województwa kujawsko – pomorskiego. Organizatorem konkursu był 
Gminny Ośrodek Kultury. Emocjonujące przesłuchania uczestników 
trwały od godz. 9.30 do godz. 16:00. Rywalizacja była zacięta i poziom 
konkurów był na bardzo wysokim poziomie. 

Wyniki:
IV Konkurs Pianistyczny
kategoria I: 6-10 lat
I miejsce – Hanna Gładkowska – 
Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Lipnie
II miejsce – Igor Górczyński 
– Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Czernikowie
III miejsce – Jan Mytlewski 
– Szkoła Muzyczna I Stopnia 
w Osieku nad Wisłą
wyróżnienie – Wiktoria Kukielska 
– Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu

kategoria II: 11-15 lat
I miejsce – Paweł Krajewski – 
Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Lipnie
II miejsce – Julia Nadzieja 
Ratajczak – Szkoła Podstawowa 
nr 28 w Toruniu
III miejsce – Paweł Lewandowski 
– Publiczna Szkoła Muzyczna 
I Stopnia w Golubiu-Dobrzyniu –
Filia w Kowalewie Pomorskim
wyróżnienie – Karolina 
Kwiatkowska
Grand Prix Szafarni – Natalia 
Olszewska – Publiczna Szkoła 
Muzyczna I Stopnia w Lipnie

Grand Prix – Wiktoria Albrecht 
– GOK w Skulsku

kategoria III: 16-18 lat
I miejsce – Dawid Janczuk – 
MDK Toruń
II miejsce – Alicja Marciniak – 
MDK Toruń

V Konkurs Keyboardowy 
Kategoria I: 6-10 lat
I miejsce – Maksymilian Dorau 
II miejsce – Lidia Macierzyńska 
III miejsce – Tymon Dyduła

kategoria II: 11-15 lat
I miejsce – Arkadiusz Wysocki 
GOK w Skulsku
II miejsce – Julia Wiśniewska 
GOK w Skulsku
III miejsce – Emilia Rygielska 
III miejsce – Łukasz 
Kwiatkowski MDK Toruń
Grand Prix – Sławomir Michalak 
GOK w Skulsku

kategoria II: 16-25 lat
I miejsce – Mateusz Radzimski – 
GOK w Skulsku
II miejsce – Dawid Janczuk – 
MDK Toruń
III miejsce – Aleksandra Jaku-
bowska – GOK w Skulsku

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody od Wójta gminy Obro-
wo Pana Andrzeja Wieczyńskiego: statuetki, dyplomy oraz książki. Na-
grody Grand Prix w konkursie pianistycznym ufundowała Pani Dyrektor 
Agnieszka Brzezińska z Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni i Pan Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Obrowie Artur Affelt natomiast w konkursie keybo-
ardowym Pan Grzegorz Filut. 

Młodym wykonawcą gratulujemy talentu i zapraszamy za rok.

W dniu 7 czerwca 2017 r. na IV Forum Samorządowym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, zorganizowanym w związku z obchodami Świę-
ta Województwa, w ratuszu starego miasta w Toruniu – Marszałek Piotr 
Całbecki i Przewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober wręczyli 
wójtowi gminy Obrowo Andrzejowi Wieczyńskiemu Certyfikat za wkład 
w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowanych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez 
Województwo Kujawsko-Pomorskie.

Marszałek docenił 
prace obrowskiego 
samorządowca

Fot. Szymon Zdziebło

Kurier Obrowa
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W dniu 19 maja 2017 r. w Zespole Szkół im. 
Jana Pawła II w Obrowie odbył się Gminny 
Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej „Z Zie-
mią Dobrzyńską przez wieki” pod patronatem 
Obrowskiego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Edukacji, Kultury i Sportu „Nasza Szkoła”. Do 
rywalizacji przystąpiło osiemnaścioro uczniów ze 
szkół podstawowych z ternu gminy Obrowo, tj. 
ze SP Obrowo, SP Dobrzejewice, SP Osiek nad 
Wisłą, SP Brzozówka i SP Łążyn II.

Przybyłych powitał dyrektor ZS w Obrowie p. 
Artur Affelt. Następnie głos zabrał organizator 
p. Maciej Bandrowski. Obecni byli także zapro-
szeni goście. Przedstawiciele Starostwa Powia-
towego – p. Tomasz Zakrzewski i p. Mirosław 
Nawrotek. Urząd Gminy w Obrowie reprezen-
towała w imieniu p. Wójta Andrzeja Wieczyń-
skiego p. Marzena Słupczewska kierownik refe-
ratu organizacyjno-oświatowego. 

Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu została 
uczennica Szkoły Podstawowej w Brzozówce 

Gminny Konkurs Wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej 
„Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki”

Milena Kwiatkowska, drugie miejsce przypadło 
uczennicy Szkoły Podstawowej w Obrowie Ewie 
Bejger, trzecie zaś Martynie Mazurek ze Szkoły 
Podstawowej w Brzozówce. Uczennice otrzyma-
ły cenne nagrody, a pozostali uczestnicy kon-
kursu upominki. Puchar Wójta Gminy Obrowo 
zdobyła Szkoła Podstawowa w Brzozówce.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia dla Zarządu Powiatu Toruńskiego za przy-
znanie funduszy na nagrody oraz Wójtowi Gmi-
ny Obrowo p. Andrzejowi Wieczyńskiemu za 
ufundowanie pucharu.

Zwycięzcom gratulujemy.

Organizatorzy konkursu: Maciej Bandrowski, 
Marta Lis, Arkadiusz Salwowski

Do zmagań ortograficznych 13 czerwca 2017 r. stanęli 
uczniowie ze szkół z terenu Gminy Obrowo. Trudny test dyk-
tand na „hiperwysokim poziomie” tradycyjnie został ułożony 
przez p. Elżbietę Pietras, ale nie sprawił zwycięzcom zbyt du-
żych trudności.

Wyniki w poszczególnych poziomach przedstawiają się nastę-
pująco:

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – SP Brzozówka 
II miejsce – SP Osiek nad Wisłą  
III miejsce – SP Dobrzejewice 

Indywidualnie: 
I miejsce – Karolina Lewandowska – SP Obrowo 
II miejsce – Wojciech Szymański – SP Osiek nad Wisłą 
III miejsce – Natalia Kalinowska – SP Brzozówka 

Wśród uczniów starszych zwyciężyło Gimnazjum nr 2 
w Dobrzejewicach a indywidualnie: 
I miejsce – Karolina Dembińska – Gim. Dobrzejewice 
II miejsce – Dominika Zażycka – Gim. Dobrzejewice 
III miejsce – Aleksandra Kamińska – Gim. Obrowo 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, zwycięzcom 
gratulujemy. 

Szkoły oraz laureaci otrzymali nagrody, jubileuszowe filiżanki 
i długopisy oraz dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy 

XXV Jubileuszowy 
Gminny Konkurs 
Ortograficzny

Obrowo p. Andrzeja Wieczyńskiego. Dla wszystkich uczestników i organizatorów 
XXV Jubileuszowego Gminnego Konkursu Ortograficznego Dyrektor ZS w Obrowie  
p. Artur Affelt ufundował przepyszny tort. 

Wójt Andrzej Wieczyński wręczył także organizatorkom konkursu ortograficznego 
paniom Aleksandrze Kwaśnickiej i Urszuli Słupczewskiej bukiety pięknych kwiatów, 
w podziękowaniu za wielkie zaangażowanie i podtrzymywanie tradycji jedynego takiego 
konkursu w powiecie toruńskim, a może nawet i w województwie.

Marzena Słupczewska
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11 czerwca 2017 r. w Ciechocinie podczas VI 
edycji Święta Wsi Województwa Kujawsko-Po-
morskiego członkinie Fundacji Trybik z Brzo-
zówki zaprezentowały różnorodne wyroby ręko-
dzielnicze. 

Kultura ludowa jest jednym z głównych filarów 
kultury całego naszego narodu. Dlatego też chęć 
obcowania z nią jest naszą naturalną potrzebą, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy zrozumieć 
rzeczywisty sens dnia dzisiejszego. 

Wystawą prac przybliżyłam działalność Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Obrowie oraz pracę 
Fundacji TRYBIK na rzecz krzewienia kultury 
wśród dzieci, dodaje Barbara Mońko-Juraszek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzozówce 
uczestniczący w warsztatach pt. „Malowanie 

Raz na 
ludowo...

igłą” pochwalili się swoimi obrazka-
mi oraz „na żywo” zademonstrowa-
li nabyte umiejętności wyszywania 
haftem krzyżykowym, czym przy-
ciągali licznych widzów.

Święto Wsi to barwna i kolorowa 
uroczystość, podczas której pierw-
szoplanową rolę odgrywa ludowa 
tradycja. Prezentujący się podczas 
jarmarku rzemieślnicy i twórcy 
ludowi tworzą niepowtarzalną at-
mosferę wielkiego święta kultury 
wiejskiej.

Cieszę się, że mogłam tam być ra-
zem z koleżanką z Fundacji TRY-
BIK – Anitą Jankowską oraz We-
ronką, Alicją i Arkiem, naszymi 
małymi artystami.

Cieszę się, że zaraziłam swoją pasją 
młodych ludzi. Teraz wiem, że tra-
dycja nigdy nie zaniknie!!!

Barbara Mońko-Juraszek

1 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Brzo-
zówce odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa 
Cyfrowego prowadzony przez edukatora Panią 
Hannę Affelt – dyrektora Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Łążynie II. Jednym 
z najważniejszych aspektów cyfrowego bezpie-
czeństwa w szkole jest wiedza uczniów, nauczy-

Bezpieczeństwo 
w sieci

cieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń 
i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu 
oraz nowoczesnych narzędzi cyfrowych. 

Podczas Szkolnego Dnia Bezpieczeństwa Cyfro-
wego prowadzone były warsztaty dla uczniów 
klas IV – VI, na których uczniowie poznali naj-
ważniejsze zagrożenia oraz konsekwencję swoich 
działań w sieci Internet. Świadomość zagrożeń 
okazała się dla uczniów najcenniejszą nagrodą. 
Dziękujemy Pani Hannie Affelt za przeprowa-
dzone warsztaty, wiedzę i zaangażowanie.

Tomasz Lenczewski

Jeżeli chcemy,  aby nasz kraj dynamicznie się 
rozwijał, nie możemy zapominać o naszych 
dzieciach, które już „za moment” staną  się do-
rosłe i rozpoczną karierę zawodową. Stąd już na 
etapie gimnazjum wśród uczniów kształtują się 
pomysły na ciekawe projekty, które jeszcze nie-
dawno były w zasięgu tylko wiodących uczelni 
wyższych. W naszym przypadku padło na stwo-
rzenie niezwykle innowacyjnego zaplecza edu-
kacyjnego w oparciu o zestaw do samodzielne-
go montażu drukarki 3D. Dzięki nieustającym 
kontaktom z absolwentami naszej szkoły, a kon-
kretnie z Karolem Wojtylewskim, studiującym 
obecnie na Politechnice Gdańskiej, udało nam 

Świat 3D – projekt edukacyjny uczniów Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Obrowie

się dotrzeć do firmy Propox, która przygotowała 
dla nas idealny zestaw do realizacji zadania.

W tym momencie do działania przystąpiła 
ośmioosobowa grupa zapaleńców z drugich klas 
gimnazjum, którzy przez kilka miesięcy regular-
nie pracowali nad stworzeniem wymarzonego 
dzieła. Po początkowych zwątpieniach, wie-
lu przeszkodach i modyfikacjach na początku 
czerwca z prawdziwą radością udało się nam do-
kończyć i uruchomić drukarkę, której oficjalna 
prezentacja odbyła się 20 czerwca 2017 r. na te-
renie Zespołu Szkół w Obrowie podczas corocz-
nych dni prezentacji projektów edukacyjnych. 

Dziękuję zespołowi uczniów w składzie: Mate-
usz Kempski, Miłosz Cymer, Kevin de Frankij-
ker, Andrzej Amin, Wojciech Buławski, Kacper 
Oliwkowski, Patryk Kubik, Narcyz Wołowski, 
Kajetan Zakrzewski za realizację zadania oraz 
absolwentom: Karolowi Wojtylewskiemu i Ję-
drzejowi Modelskiemu za wsparcie w najtrud-
niejszych momentach.

 opiekun projektu: Paweł Adamski

Kurier Obrowa
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W ostatnich dniach roku szkolnego policjanci 
z Komendy Policji w Lubiczu odwiedzali na-
szych uczniów przypominając o zasadach bez-
piecznego zachowania oraz zagrożeniach z jaki-
mi mogą się spotkać podczas wakacji. W klasach 
młodszych oraz w przedszkolu funkcjonariusze 
omawiali szczególnie treści z zakresu bezpie-
czeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu, 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeń-
stwa w podróży, zasady bezpiecznego korzysta-

Bezpieczne wakacje w Szkole 
Podstawowej w Łążynie II

nia z Internetu. Policjant przestrzegał również 
uczniów przed korzystaniem z niestrzeżonych 
kąpielisk, rozpalaniem ognisk, organizowaniem 
zabaw w niebezpiecznych miejscach.

Celem spotkania było przypomnienie uczniom 
podstawowych zasad bezpiecznego zachowania 
się nad wodą, czy na drodze, uwrażliwienie na 
różne niebezpieczeństwa oraz kształtowanie wy-
obraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego.

Paulina Grabowska

Już niedługo wakacje! Rok wytężonej pracy szybko mija. 
Cieszą się wszyscy uczniowie, nie tylko ci starsi, ale również 
maluchy. Niejeden z nich musiał w trakcie roku szkolnego 
pracować dodatkowo, uczestnicząc w zajęciach terapii logo-
pedycznej. Coraz większej grupy dzieci dotyczy problem wad 
wymowy. Coraz częściej do gabinetu logopedy trafiają malu-
chy niemówiące prawie wcale albo posługujące się „języko-
wym szyfrem” zrozumiałym tylko dla najbliższych. Rodzice 
czują się bezradni, ale wierzą, że szkolny czy przedszkolny 
logopeda wszystko załatwi. Jednak dziecko to nie samochód, 
który można oddać do naprawy, by po jakimś czasie odebrać 
zupełnie sprawny. Dziecko uczy się mówić w domu przez na-
śladownictwo rodziców i bez ich pomocy i aktywnego uczest-
nictwa w terapii logopeda, nawet najlepszy, niewiele zrobi. 
Terapeuta w gabinecie pokazuje ćwiczenia, które w domu 
należy codziennie wielokrotnie powtarzać. Jeśli oczekujemy 
efektów bez tych ćwiczeń, to tak jakbyśmy chcieli wyleczyć 
się z jakiejś choroby, biorąc tylko jedną tabletkę w gabinecie 
lekarskim, a pozostałych przypisanych już nie. 

Dlatego namawiam rodziców – zwróćcie uwagę nie tylko na 
to, co mówią wasze pociechy, ale również na to, jak mówią. 
Wakacje są najlepszym czasem, by rozmawiać w kręgu rodzi-
ny. Dzieci, których rodzice dbają o rozwój mowy i współpra-
cują z logopedą lepiej radzą sobie z nauką w szkole, a nawet 
jak moi podopieczni – Alicja Piątkowska i Leonard Kokot 
– zdobywają laury w konkursach. 

Elżbieta Zbąska – logopeda SP Łążyn II

Rodzice – POMOCY!

„Mam dzisiaj dla Was coś szalenie atrakcyjne-
go i zmysłowego!” – takimi słowami przywitała 
dzieci Pani z Punktu Przedszkolnego przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łążynie 
II w dniu 9 czerwca 2017 r. Później była tylko 
świetna zabawa z malowaniem wakacyjnych pej-
zaży na foli w przyszkolnym parku. 

Malowanie na folii  to niewinna i prosta  zaba-
wa dla dzieci i dorosłych, której oddaliśmy się 
z wielką uciechą, a która to trochę niespodziewa-

Malowanie na foli...

Ze środków budżetu gminy Obrowo w kwocie 29 tys. zł został zakupiony w dniu 26 
maja 2017 r. dla OSP Kawęczyn, lekki samochód pożarniczy na podwoziu Forda Tran-
sita, który zastąpi wysłużonego już Fiata Ducato, podkreśla wójt Andrzej Wieczyński.

Używany, ale w dobrym stanie technicznym samochód pożarniczy będzie służył głównie 
do przewozu pomp pożarniczych i podręcznego sprzętu ratowniczego.

Sławomir Lewandowski

Fort Transit zastąpi 
wysłużonego Fiata Ducato 
w OSP Kawęczyn

nie przekształciła się w wielozmysłowe pole do-
świadczalne oraz okazję do artystycznych unie-
sień. Malowanie na folii dostarczyło nam wielu 
głębokich bodźców: dotykowych, słuchowych, 
wzrokowych – tak bardzo istotnych dla zrów-
noważonego rozwoju młodego człowieka. Było 
także okazją do plastycznego wyżycia się, prze-
żywania sztuki w różnych jej aspektach oraz ćwi-
czeń manualnych, co  ostatecznie zaowocowało 
wytworem całkiem namacalnym.

Paulina Grabowska
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W tym roku uroczystości związane z Dniem 
Strażaka w Gminie Obrowo odbyły się 10 czerw-
ca 2017 r.  w Łążynku. Najpierw pododdziały 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, 
z pocztami sztandarowymi na czele oraz zapro-
szeni goście, przemaszerowali wraz z  Orkiestrą 
Dętą z Dobrzejewic pod batutą Paulino Taica 
Friasa i Osiecką Kapelą Ludową im. Kamiń-
skich pod Remizę Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Łążynku, gdzie odbyła się polowa msza świę-
ta w intencji wszystkich strażaków celebrowana 
przez księdza proboszcza Kazimierza Górskiego 
z Ciechocina i księdza proboszcza Andrzeja Po-
gorzelskiego z Dobrzejewic.

Bezpośrednio po mszy świętej  Wójt Gminy 
Obrowo druh Andrzej Wieczyński przywitał 
zaproszonych gości oraz skierował zasłużone po-
dziękowania do druhen i druhów Ochotniczych 

Gminne 
obchody Dnia 
Strażaka

Straży Pożarnych z terenu gminy 
Obrowo za działalność ratowniczą 
i poświęcenie na rzecz drugiego 
człowieka, która jest przykładem 
do naśladowania dla wszystkich. 
Okolicznościowe przemówienia 
wygłosili również: Starosta Powia-
tu Toruńskiego Mirosław Graczyk, 
Przedstawiciel Komendanta Miej-
skiego Państwowej Straży Pożarnej 
Sławomir Kamiński, Honorowy 
Członek Zarządu Głównego OSP 
druh Henryk Pilewski oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Tomasz 
Zakrzewski  – dziękując wszystkim 
zebranym strażakom za poświęce-
nie i  odwagę w niesieniu bezintere-
sownej pomocy. 

Następnie Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łążynku 
druh Jan Zakrzewski w imieniu swoim i ochotników z Łążyn-
ka podziękował Panu Wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu za 
działania podejmowane przez samorząd gminny na rzecz OSP 
Łążynek, przekazując okazałą statuetkę strażaka na pamiątkę. 
Podczas uroczystości można było zobaczyć wozy strażackie, 
którymi dysponują jednostki z gminy Obrowo.

Dzieci poznają 
instrumenty 
muzyczne
13 czerwca 2017 r. w przedszkolu samorządowym w Osieku 
nad Wisłą odbyły się zajęcia z udziałem uczniów Szkoły Mu-
zycznej (jednocześnie Zespołu Szkół w Osieku nad Wisłą). 
Maluchy poznały różne rodzaje instrumentów, między inny-
mi: smyczkowe, dęte, klawiszowe. Uczniowie Szkoły Muzycz-
nej opowiedzieli krótko o budowie instrumentów i zagrali po 
jednym utworze. Na koniec przedszkolaki usłyszały utwór 
w wykonaniu zespołu.

Serdecznie dziękuję uczniom Publicznej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Osieku nad Wisłą za udział w zajęciach. W edu-
kację młodszych kolegów zaangażowali się:

Maria Wroniszewska – skrzypce, Julia Sawicka – skrzypce,
Helena Radoń – wiolonczela, Nataniel Strzeszewski – 
akordeon, Amelia Kwintera – saksofon, Michał Rabiasz 
– klarnet, Aniela Man – flet poprzeczny, Jan Mytlewski – 
pianino, Ewelina Mytlewska – trąbka, gitara.

Ewelina Myltewska
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„Nasz Janko muzykant”

Jubileusz 30-lecia pracy duszpasterskiej 
w parafii w Dobrzejewicach 
ks. proboszcza kan. Andrzeja Pogorzelskiego

Jaś Kalinowski, bo o nim mowa, ma 10 lat, uczy się w Szkole Podstawowej w Brzozówce i uczęszcza 
na zajęcia do szkoły muzycznej w Lubiczu w klasie gitary u pana Piotra Kaźmierczaka, gdzie osiąga 
spore sukcesy, ale o tym za chwilę.

„Nasz” Janek, to na „pierwszy rzut oka” – zwykły chłopiec. Interesuje się piłką nożną (trenuje w klu-
bie Orzeł – Głogowo), karate, a także uwielbia rozwiązywać matematyczne łamigłówki, posiada jed-
nak niezwykłe uzdolnienia muzyczne, które go wyróżniają spośród innych chłopców. Nasz młody 
Janek jest więc nie tylko wielkim skarbem dla rodziców Państwa Agaty i Michała Kalinowskich, ale 
także ogromnym odkryciem muzycznego talentu dla nas wszystkich, co pokazuje podczas różnych 
konkursów i festiwali, a od 3 lat także, udziela się przy śpiewaniu psalmów w kościele parafialnym 
w Dobrzejewicach.

Jak podkreślają rodzice – Jaś uczy się gry na gitarze od 5 roku życia, ale także lubi grać na pianinie 
i chętnie gra w duetach gitarowo – skrzypcowych ze starszą siostrą Natalią, czy młodszą – Helenką, 
która uczy się gry na wiolonczeli. Gra na instrumentach jest dla Janka pasją, którą wciąż rozwija 
i czerpie radość z każdego występu, do którego się odpowiednio przygotowuje – dodaje dumny 
Pan Michał, ojciec chłopca. Szerzej o imponujących osiągnięciach Janka Kalinowskiego piszemy na  
www.obrowo.pl. Życzymy dalszych sukcesów i radości z pasji muzycznej. 

Marzena Słupczewska

W dniu 20 czerwca 2017 r. w parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewi-
cach odbyła się wyjątkowa uroczystość – jubileusz 30-lecia pracy duszpa-
sterskiej w tej parafii Ks. Proboszcza Kanonika Andrzeja Pogorzelskiego. 
Uroczysta i podniosła Msza święta dziękczynna rozpoczęła się o godzinie 
17:00 pod przewodnictwem pasterza diecezji włocławskiej Ks. Bp. Wiesła-
wa Alojzego Meringa. 

Na tej Mszy świętej obecne były władze gminy Obrowo z Panem Wójtem 
Andrzejem Wieczyńskim i Panią Sekretarz Gminy Mirosławą Kłosińską na 
czele, obecni byli przedstawiciele Władz Państwowych: Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego oraz Parlamentu, a także Radni Gminy Obrowo. Nie 
zabrakło delegacji poszczególnych Straży Pożarnych z Zawał, Zawały-Nad-
leśnictwo, Dobrzejewic, Szembekowa, a także Sołtysów z wszystkich miej-
scowości parafii Dobrzejewice. W tej doniosłej uroczystości licznie obecni 
byli parafianie, młodzież, która w tym dniu przystąpiła do Sakramentu 
Bierzmowania, rodziny, Rada Parafialna, a także wszystkie Koła Żywego 
Różańca. Obecne były także szkoły wraz z dyrektorami, nauczycielami 
i katechetami: Gimnazjum i Liceum w Dobrzejewicach, Szkoła Podsta-
wowa z Dobrzejewic i Brzozówki. Tę jakże podniosłą Liturgię uświetniły 
swoją obecnością i udziałem: gminna orkiestra dęta z Dobrzejewic, osiecka 
kapela ludowa im. Kamińskich, schola młodzieżowa z Gimnazjum w Do-
brzejewicach, zespół muzyczny rodziców z parafii Dobrzejewice. 

Było to wyjątkowe święto dla całej wspólnoty parafialnej, szczególnie zaś 
dla Ks. Proboszcza Andrzeja, który przez te trzydzieści lat wraz z para-

fianami włożył sporo wysiłku i pracy by parafia zbudowana była wiarą, 
a kościół stawał się miejscem, w którym wierni będą czuli obecność Boga. 
Dzień jubileuszu był też okazją do poświęcenia odrestaurowanych: ambo-
ny, chrzcielnicy i pięknego rokokowego ołtarza, który po wiekach odzyskał 
swój pierwotny blask. Jest to dzieło wspólnego wysiłku Ks. Proboszcza An-
drzeja i parafian.

Krótka historia ołtarza 

Dzieje głównego ołtarza znajdującego się obecnie w naszej świątyni ściśle 
związane są z budową neogotyckiego kościoła, w którym się znajdujemy. 
Stary drewniany kościół, zniszczony przez lata nie nadawał się do remontu, 
groził zawaleniem. W związku z tym w 1889 r. rozpoczęto budowę obecnej 
świątyni, którą ukończono i konsekrowano w 1893 r. W tym też czasie 
rozpoczęto regotyzację katedry włocławskiej i wtedy postanowiono jeden 
z ołtarzy katedry ofiarować naszej nowo wybudowanej świątyni. 

Ołtarz ten pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku, wykonany niezwy-
kłym kunsztem snycerskim w stylu rokokowym, z aniołami adorującymi. 
W związku z przeniesieniem go do naszej świątyni został trochę przekształ-
cony, a wiązało się to z dopasowaniem do naszego prezbiterium. W górnej 
kondygnacji ołtarza znajduje się olejny obraz namalowany na desce, po-
chodzący z końca XVIII wieku, przedstawiający patrona tej parafii i ko-
ścioła Św. Wawrzyńca z symbolami jego męczeńskiej śmierci. Obraz ten 
wyposażony jest w rokokową sukienkę z blachy srebrnej retrybowanej. 
W środkowej części ołtarza znajdują się dwa obrazy: jeden z XIX wieku 
przedstawiający Matkę Bożą Częstochowską, drugi na tak zwanej zasuwie, 
pochodzący z drugiej połowy XVIII wieku obraz malowany na płótnie 
przedstawiający Niepokalaną Maryję z księżycem pod stopami – opisaną 
przez Św. Jana w Apokalipsie. 

Odnowione w pracowni konserwatorskiej zostały także ambona wraz 
z chrzcielnicą, pochodzące z drugiej połowy XVIII wieku, wykonane w sty-
lu rokokowym – zostały tu przeniesione ze starego drewnianego kościo-
ła (wraz z bocznymi ołtarzami czekającymi na prace renowacyjne), który 
znajdował się w tej parafii przed wybudowaniem obecnego.

Ks. Łukasz Płóciennik
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w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy 
Obrowo na okres od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, 1579, 
1948; z 2017r., poz. 730) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbioro-
wego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Obrowo na okres od dnia 
01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r. w następujących wysokościach:

1) za 1 m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości – 3,17 zł 
netto + 8 % VAT (3,42 zł brutto);

2) za 1 m3 wody pobieranej w miejscowości Obory z urządzeń zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę należących do Lubickich Wodociągów Sp. 
z o. o., ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz Dolny w wysokości – 4,53 zł. 
netto + 8 % VAT (4,89 zł brutto);

W roku szkolnym 2016/2017 Osiecki Klub Kultury wspólnie z uczniami klasy III C Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą realizowali dwa 
autorskie programy nauczycielki pani Anety Kamińskiej pn.: „Osiek nad Wisłą w twórczości małych artystów” i „Osiek nad Wisłą – moja mała 
Ojczyzna”.

Zajęcia regionalne dla dzieci z Osieka nad Wisłą

W ramach powyższych programów odbyło się wiele zajęć ar-
tystyczno-plastycznych w siedzibie Klubu oraz kilka warszta-
tów plenerowych.

Dzieci poznawały przyrodę i krajobraz Osiecka nad Wisłą 
oraz pobliskich okolic. Odwiedziliśmy Cmentarz Ewangelic-
ki w Łęgu-Osieku, udaliśmy się na wycieczkę „śladami przy-
drożnych krzyży i kapliczek”, podziwialiśmy piękne widoki 
rzeki Wisły z tarasu widokowego im. Michała Kokota, a także 
udało nam się zobaczyć zachód słońca nad osieckim jeziorem 
oraz pozwiedzaliśmy zabytki naszej miejscowości – podkreśla 
Aneta Kamińska.

W ramach zajęć regionalnych dzieci miały możliwość spo-
tkania się z artystami i twórcami ludowymi tj. z członkami 
Osieckiej Kapeli Ludowej im. Kamińskich, z miejscowym 
rzeźbiarzem i malarzem – Krzysztofem Balewskim, hafciarką 
Barbarą Kamińską, a także mogły uczestniczyć w warsztatach 
fotograficznych z Iwoną Winnicką. Organizacją i przygoto-
waniem zajęć zajmowała się Pani Emilia Zakrzewska. 

Dzięki powyższym zajęciom dzieci miały możliwość nie tylko 
poznania miejscowości, w której mieszkają, ale także mogły 
lepiej poznać tradycje i kulturę ludową naszego regionu – do-
daje Emilia Zakrzewska.

3) za 1 m3 ścieków odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanali-
zacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości – 4,51 zł 
netto + 8 % VAT (4,87 zł brutto);

4) za 1m3 ścieków odprowadzonych do zbiorowych urządzeń kanaliza-
cyjnych za pomocą elektrycznych przydomowych przepompowni ście-
ków w wysokości – 4,29 zł netto + 8% VAT (4,63 zł brutto);

5) za 1 m3 ścieków dowożonych do zbiorowych urządzeń kanalizacyj-
nych – 8,80 zł netto + 8 % VAT (9,50 zł brutto);

6) za 1 m3 ścieków dowożonych spoza terenu gminy Obrowo do zbio-
rowych urządzeń kanalizacyjnych – 12,10 zł netto+ 8 % VAT (13,07 
zł brutto);

7) za 1 m3 ścieków pochodzących od podmiotów prowadzących dzia-
łalność gospodarczą odprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanali-
zacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo w wysokości – 6,08 zł 
netto + 8 % VAT (6,57 zł brutto);

8) za 1 m3 ścieków przemysłowych odprowadzanych do zbiorowych 
urządzeń kanalizacyjnych położonych na terenie gminy Obrowo w wy-
sokości – 9,09 zł netto+ 8 % VAT (9,82 zł brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy Obrowo i sołectwach oraz miejscowej prasie.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 328) Rada Gminy ma obowiązek raz w roku ustalić taryfy 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 
terenie gminy.

UCHWAŁA NR 
XVII/202/2017
RADY GMINY OBROWO
z dnia 18 maja 2017 r.

Kurier Obrowa
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Nieodłącznym dokumentem składanym wraz 
z wnioskiem jest druk oświadczenia pod odpo-
wiedzialnością karną, w którym należy opisać 
historię zatrudnienia wszystkich pełnoletnich 
członków rodziny począwszy od 1 stycznia 2016 
r. do chwili złożenia wniosku.

Ponadto podajemy wykaz dokumentów, któ-
re mogą stanowić załączniki do wniosków  
o świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimen-
tacyjne tj.:

1) świadectwa pracy począwszy od roku 2016 r.;

2) PIT-y 11 za 2016 r.;

3) PIT-y 8c za 2016 r.;

4) PIT-y roczne (np. 36 i/lub 37) za 2016 r.;

5) umowy o dzieło;

6) umowy zlecenia;

7) umowy o pracę;

8) dokumenty potwierdzające wszelkie inne for-
my zatrudnienia np. kontrakty, rozkazy itp.;

9) informacje o dochodach nieopodatkowanych 
za 2016 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 alimen-
tów);

10) zaświadczenia ze szkół dzieci uczęszczają-
cych do szkół ponadgimnazjalnych (wystawione  
z datą nie wcześniej niż 1 września 2017 r.); 

11) orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności dziecka; 

12) prawomocne postanowienia sądów (orzeka-
jące: separacje, rozwody, prawo do opieki nad 
dziećmi, prawo do opieki naprzemiennej nad 
dziećmi, wysokości orzeczonych alimentów);

13) nakazy płatnicze za 2016 r. (w przypadku 
posiadania gospodarstwa rolnego);

14) zaświadczenia z KRUS-u za 2016 r. o wy-
sokości zasiłków chorobowych (w przypadku 
posiadania gospodarstwa rolnego);

15) zaświadczenia z KRUS-u za 2016 r. o skład-
kach zdrowotnych (w przypadku prowadzenia 
działalności gospodarczej, emerytury, renty);

16) zaświadczenia od komornika o bezskutecz-
ności egzekucji w 2016 r. (wystawione z datą nie 
wcześniej niż 1 sierpnia 2017 r.);

17) zaświadczenia od komornika o wyegzekwowa-
nych świadczeniach alimentacyjnych w 2016 r.; 

18) numer NIP lub wydruk z CEIDG (w przy-
padku prowadzonej działalności gospodarczej);

19) oświadczenia członka rodziny rozliczającego 
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przy-
chodów (forma ryczałtu lub karty podatkowej 
wysokość: dochodu, składek na ubezpieczenie 
społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne oraz zry-
czałtowany podatek dochodowy);

20) umowy dzierżawy.

Jednocześnie informujemy, że we WTORKI 
w miesiącach: WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK 
2017 r. wnioski będzie można składać w siedzi-
bie GOPS w Dobrzejewicach 54 A w godzinach 
od 7:15 do 18:00.

Druki będzie można także pobrać ze strony inter-
netowej www.bip.gopsobrowo.pl z zakładki druki  
do pobrania. 

Uwaga!

Celem usprawnienia prac związanych z przyjmo-
waniem wniosków zwracamy się z prośbą o:

a) dokładne wypełnianie wniosków włącznie 
z uzupełnianiem dat, miejscowości, podpisów 
oraz innych danych wymaganych przez ustawo-
dawcę,

b) dołączenie wszystkich niezbędnych i wymie-
nionych powyżej dokumentów wymaganych 
przez przepisy prawa.

Informacje dodatkowe:

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych 
trwa: od 1 listopada 2017 r. do 31 października 
2018 r. 

Nowy okres świadczeniowy dla: świadczeń wy-
chowawczych i świadczeń z funduszu alimenta-
cyjnego trwa: od 1 października 2017 r. do 30 
września 2018 r. 

Czas wydania decyzji jest uzależniony m. in. od: 
daty kompletnie złożonego wniosku, poprawno-
ści informacji zawartych w oświadczeniach oraz 
weryfikacji przez systemy zewnętrzne. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z uprzejmą 
prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań po-
zostajemy do Państwa dyspozycji pod numerami 
telefonów: stacjonarny: 56 610 62 95, komórko-
wy: 720 828 134 lub 720 828 389, a także bez-
pośrednio w godzinach pracy Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A.

Beata Modrzyk-Dobrzyńska

Informacja dla mieszkańców 
Gminy Obrowo

Wójt Gminy Obrowo informuje wszystkie osoby, które chcą skorzystać ze świadczeń rodzinnych, świadczeń 
wychowawczych „Rodzina 500+” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, że WYDAWANIE i PRZYJ-
MOWANIE wniosków na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy rozpoczynamy od dnia 1 sierpnia 2017 r. 
w godzinach pracy siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach 54 A, tj. poniedział-
ki, środy i czwartki od 7:15 do 15:15, wtorki od 7:15 do 16:15, piątki – nieczynne. 
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Część egzaminu Średnia kraju Średnia województwa Średnia powiatu Średnia gminy Miejsce Gminy Obrowo w powiecie

j. polski 69 % 68 % 68 % 70 % 1. (razem z gm. Wielką Nieszawką i Łubianką)

historia i wos 59 % 57 % 59 % 61 % 2. (razem z Miastem Chełmżą)

przedmioty przyrodnicze 52 % 50 % 50 % 53 % 1. (razem z gm. Zławieś Wielka)

matematyka 47 % 44 % 42 % 48 % 1.

j. angielski poziom 
podstawowy 67 % 64 % 61 % 61 % 3. (razem z gm. Łubianką)

j. angielski poziom 
rozszerzony 49 % 46 % 41 % 42 % 3.

j. niemiecki 54 % 50 % 47 % 74 % 1.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 
W gminie Obrowo – sukces gimnazjalistów
Wysiłek dyrektorów, nauczycieli i szczególna troska naszej gminy o poziom edukacji, w tym osobiście Pana Wójta Andrzeja Wieczyńskiego, nie poszły 
na marne. Gmina Obrowo wyróżnia się wśród 9 gmin powiatu toruńskiego. W każdej z części egzaminu gimnazjalnego zajmujemy miejsca na podium, 
w tym 4 razy jest to miejsce pierwsze.

Gmina Obrowo została wyróżniona „Hitami”
Miło nam poinformować, że 20 czerwca 2017 r. po raz kolejny Kapituła 
konkursu Gospodarczo-Samorządowego Hit Regionu Pomorza i Kujaw 
przyznała gminie Obrowo Rubinowy Hit 2017 z dwiema gwiazdami za 
budowanie wizerunku gminy poprzez działania na rzecz rozwoju kultury. 
Gmina Obrowo została również zauważona pod względem promocji re-
gionu i otrzymała Hit promocji regionu 2017 w województwie kujawsko-
-pomorskim za działania na rzecz dokonań społeczno-kulturalno-gospo-
darczych mieszkańców gminy oraz organizacji pozarządowych. W imieniu 
wójta Andrzeja Wieczyńskiego wyróżnienia odebrała Anna Strzelecka Kie-
rownik Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Do Kapituły konkursu, którą tworzą przedstawiciele urzędów, instytucji 
i stowarzyszeń statutowo zainteresowanych rozwojem gospodarczym oraz 
promocją regionu, wpłynęły 193 zgłoszenia, z czego 40 spełniały wymogi 
regulaminowe. Kapituła oceniała przede wszystkim poziom jakościowy, 
nowatorstwo i zakres osiągniętych korzystnych efektów. Przyjęte kryteria 
ocen i zasady pracy kapituły wyrównują szanse nie tylko małych, średnich 
i dużych firm czy urzędów, ale także zespołów i osób fizycznych. 

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w przepięknie położonym zamku 
w Gniewie. Imprezę uświetniła gwiazda wieczoru Małgorzata Ostrowska.

Kurier Obrowa
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