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Wyniki wyborów do Rady Gminy Obrowo – 21.10.2018 r.
Nazwisko i imię Okręg  

wyborczy
Ilość osób uprawnionych 
do głosowania w okręgu

Ogólna liczba 
oddanych głosów 

ważnych

Liczba głosów 
oddanych na 
kandydata

% oddanych 
głosów na 
kandydata

Socha Jarosław 1 989 506 212 41,90
Skórski Roman 2 638 334 187 55,99
Kanarek Artur 3 1129 597 311 52,09

Korpalska Daniela 4 907 482 140 29,05
Zduński Bartosz 5 627 347 184 53,03
Tarkowska Alicja 6 620 368 240 65,22
Falkowski Jerzy 7 Obsadzenie mandatu radnego bez głosowania*

Bogusz Jerzy 8 754 383 207 54,05
Marcinkowski Jan 9 762 477 244 51,15
Popławski Wiesław 10 839 486 278 57,20

Lewandowski Marcin 11 748 468 248 52,99
Lewandowski Marcin 12 541 297 149 50,17

Kokot Tymon 13 1191 647 187 28,90
Musiałowski Kazimierz 14 1213 605 340 56,20

Lisińska Sylwia 15 1010 549 283 51,55

*Jeden kandydat w danym okręgu wyborczym

Kwartalnik „Kurier Obrowa”; (ISSN 1689-703X)
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Wydawca: Urząd Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
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To były wyjątkowe wybory samorządowe pod wieloma względami, 
podkreśla wójt Andrzej Wieczyński, który pobił swój rekord z po-
przednich wyborów uzyskując 5467 głosów ważnych, co stanowi 
79,37 % poparcia mieszkańców gminy Obrowo. Kolejnym rekor-
dem wyborczym była frekwencja, która wyniosła 54,88 %. To zna-
czy, że w dniu 21 października 2018 r. do urn wyborczych poszło 
6888 uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy Obrowo, 
czyli znacznie więcej niż ostatnio. 
Taki wynik wyborów to dla mnie silny sygnał, że przyjęta przeze 
mnie filozofia rozwoju każdej, podkreślę to, każdej miejscowo-
ści w naszej gminie jest przez Państwa popierana – mówi wójt. 
– To wyraźny znak, że nasi mieszkańcy oczekują od samorzą-
du śmiałych, odważnych, ale i odpowiedzialnych decyzji, które 
szybko poprawiają standard życia. Cztery kadencje temu obie-
całem konsekwentne działania, które wpłyną na rozwój naszej 
gminy. Dziś są one faktem. Kolejna kadencja będzie czasem 
zrównoważonego rozwoju gminy. Jesteśmy w najlepszym okresie 
rozwoju, ale rozwój oznacza koszty, także stałe. Każda nowa 
latarnia, nowy odcinek sieci wodnokanalizacyjnej, czy drogi, 
wymaga utrzymania. Dlatego tak ważne dla nas wszystkich jest, 
byśmy płacili tu podatki i meldowali się na stałe. To zwiększy 
budżetowe możliwości i przyczyni się do dalszego rozwoju gmi-
ny. Jestem dumny ze współpracy z poprzednią radą, jestem dum-
ny z naszych urzędników. Mamy jeszcze sporo do zrobienia i to 
zrobimy. To nie jest kwestia wiary – to jest pewność wynikająca 

Wyborcze rekordy w gminie Obrowo

z dobrego doświadczenia poprzedniej kadencji, gdzie wypraco-
wana droga bez kłótni i awantur przyniosła szereg pozytywnych 
działań, które mam nadzieję, że nowa rada gminy będzie kon-
tynuowała. 
Szanowni Wyborcy, chciałbym w imieniu własnym i radnych podzię-
kować za udział w wyborach samorządowych, w wyniku których zde-
cydowaliście Państwo o przyszłości i kierunkach rozwoju naszej małej 
ojczyzny. Dokonaliście demokratycznego wyboru radnych i wójta, na 
których spoczywa teraz brzemię odpowiedzialności za właściwe funk-
cjonowanie samorządu. Będziemy się starali nie zawieźć zaufania na-
szych wyborców.

Wójt Gminy Obrowo, Andrzej Wieczyński
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Przewodniczący Rady Gminy: Roman Skórski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy: Alicja Tarkowska i Wiesław Popławski

1. Socha Jarosław 
Okręg wyborczy nr 1: Brzozówka ulice: Agrestowa, Akacjowa, Arachidowa, Aroniowa, Brzo-
skwiniowa, Cytrynowa, Czereśniowa, Granatowa, Gruszowa, Jabłoniowa, Jagodowa, Jarzębinowa, 
Jaworowa, Jesionowa, Jeżynowa, Kokosowa, Laskowa, Malinowa, Morelowa, Okrężna, Oliwkowa, 
Olszynowa, Orzechowa, Owocowa Porzeczkowa, Poziomkowa, Szkolna, Śliwkowa, Truskawkowa, 
Węgierkowa, Wiązowa, Wierzbowa, Winogronowa, Wiśniowa, Żurawinowa. 
Kadencja: I.
Wykształcenie średnie, zawód wykonywany: lakiernik samochodowy, żonaty, dwoje dzieci, za-
interesowania: motoryzacja.

2. Skórski Roman 
Okręg wyborczy nr 2: Brzozówka ulice: Brzozowa, Bukowa, Cisowa, Dębowa, Grabowa, Jałow-
cowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kasztanowa, Klonowa, Leszczynowa, Leśna, Lipowa, Mod-
rzewiowa, Osikowa, Sosnowa, Świerkowa, Toruńska. 
Kadencja: V. 
Żonaty, z wykształcenia: monter wewnętrznych instalacji budowlanych, zainteresowania: 
sport - żużel, skoki narciarskie, a także wędkarstwo, przyroda. 

3. Kanarek Artur 
Okręg wyborczy nr 3: Głogowo ulice: Akacjowa, Arbuzowa, Bajkowa, Baśniowa, Bilardowa, Brzo-
skwiniowa, Chabrowa, Cicha, Cytrynowa, Daliowa, Długa, Fiołkowa, Goździkowa, Granatowa, Hia-
cyntowa, Irysowa, Jarzębinowa, Klonowa, Konwaliowa, Kościelna, Kręta, Krótka, Kwiatowa, Lesz-
czynowa, Leśna, Łąkowa, Makowa, Młodzieżowa, Muślinowa, Narcyzowa, Olimpijska, Olszynowa, 
Osiedlowa, Osikowa, Owocowa, Piaskowa, Piłkarska, Pistacjowa, Polna, Pomarańczowa, Poranna 
Rosa, Pszeniczna, Radosna, Rolna, Różana, Słoneczna, Słonecznikowa, Spacerowa, Spokojna, Sporto-
wa, Storczykowa, Topolowa, Tulipanowa, Wesoła, Wierzbowa, Wiosenna, Żytnia. 
Kadencja: I. 
Wykształcenie wyższe, policjant, żonaty, dwoje dzieci, zainteresowania: sport, biegi.

4. Korpalska Daniela 
Okręg wyborczy nr 4: Głogowo ulice: Bażantowa, Bobrowa, Borowikowa, Borówkowa, Borsuko-
wa, Brzozowa, Dębowa, Grzybowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jeżynowa, Krucza, 
Lisia, Łabędzia, Malinowa, Orla, Porzeczkowa, Poziomkowa, Rysia, Sarnia, Sosnowa, Strumykowa, 
Warszawska, Wilcza, Wrzosowa, Żbikowa, Żołędziowa. 
Kadencja: I. 
Wykształcenie średnie (pomaturalne) - Studium Nauczycielskie, emerytka, wdowa, dwoje 
dzieci, społecznik - członek Rady Sołeckiej, Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Podaj rękę” w Obrowie, członek Zarządu Toruńskiego Stowarzyszenia „Współ-
praca”, zainteresowania: książka, muzyka, podróże.

5. Zduński Bartosz 
Okręg wyborczy nr 5: Dobrzejewice. 
Kadencja: I. 
Wykształcenie wyższe, serwisant, żonaty, dwoje dzieci, zainteresowania: sport.

Nowy skład Rady Gminy w Obrowie 
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6. Tarkowska Alicja Joanna 

Okręg wyborczy nr 6: Zawały. 

Kadencja: II. 

Mężatka, trzech synów, z wykształcenia: magister  
rachunkowości i finansów, Sołtys wsi Zawały,  
czynny druh Ochotniczej Straży Pożarnej, lubi  
pracę z ludźmi i działa na rzecz społeczności  
lokalnej, zainteresowania: fotografia, podróże.

7. Falkowski Jerzy 
Okręg wyborczy nr 7: Łążyn II, Kuźniki. 
Kadencja: II. 
Żonaty, dwóch synów, trzy córki, prowadzi  
gospodarstwo rolne, zainteresowania: wędkarstwo.

8. Bogusz Zbigniew 
Okręg wyborczy nr 8: Zębowo, Kazimierzewo,  
Skrzypkowo. 
Kadencja I. 
Wykształcenie zawodowe, rolnik, żonaty,  
zainteresowania: mechanizacja.

9. Marcinkowski Jan 
Okręg wyborczy nr 9: Łążynek, Szembekowo numery parzyste i nieparzyste oraz ulice: Bajko-
wa, Balonowa, Bociania, Brzozowa, Gronostajowa, Jacka i Agatki, Jasia i Małgosi, Jaśminowa, Jodło-
wa, Kasztanowa, Kopciuszka, Krokusowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Łąkowa, 
Magnoliowa, Miętowa, Miła, Misia Uszatka, Narcyzowa, Osiedlowa, Owocowa, Piękna, Reksia, 
Rumiankowa, Sarnia, Sasankowa, Sąsiedzka, Słoneczna, Sosnowa, Spokojna, Szembeka, Świerkowa, 
Tymiankowa, Wierzbowa, Zielna, Żonkilowa, Żurawia. 
Kadencja IV z przerwą. 
Wykształcenie: zawodowe - rolnicze, obecnie na emeryturze, żonaty, jeden syn.

10. Popławski Wiesław 
Okręg wyborczy nr 10: Zębówiec, Obrowo ulice: Agrestowa, Aleja Lipowa, Bezpieczna, Buko-
wa, Bursztynowa, Cicha, Dębowa, Energetyczna, Górna, Gruszowa, Informatyczna, Jabłoniowa, 
Klonowa, Krótka, Kwiatowa, Linowa, Mechaniczna, Miła, Mokra, Morelowa, Parkowa, Piaskowa, 
Podgórna, Pogodna, Polna, Poziomkowa, Prosta, Sadowa, Skośna, Spokojna, Szafirowa, Turkusowa, 
Warszawska, Wesoła, Wiśniowa, Żwirowa. 
Kadencja: IV. 
Żonaty, dwie córki i syn, emerytowany strażak zawodowy, wraz z żoną prowadzi gospodar-
stwo rolne, zainteresowania: przyroda, historia, motoryzacja. 

11. Lewandowski Marcin 
Okręg wyborczy nr 11: Obrowo ulice: Astrowa, Borowikowa, Brzozowa, Dworcowa, Fiołkowa, 
Gajowa, Goździkowa, Gerberowa, Grzybowa, Hiacyntowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jastrzębia, Ja-
worowa, Kasztanowa, Kolejowa, Konwaliowa, Księżycowa, Kurkowa, Leszczynowa, Leśna, Liliowa, 
Łąkowa, Makowa, Modrzewiowa, Narcyzowa, Olszynowa, Orzechowa, Osiedlowa, Różana, Rydzo-
wa, Rysia, Sarnia, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, Storczykowa, Szkolna, Świerkowa, Tulipa-
nowa, Wiązowa, Wierzbowa, Żołędziowa, Żonkilowa. 
Kadencja I. 
Wykształcenie wyższe pedagogiczne, funkcjonariusz Policji, żonaty, dwoje dzieci, zaintereso-
wania: sport, motoryzacja, dobra książka, podróże.

Informacja dla 
mieszkańców 
gminy Obrowo
Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 tj.) od nowej 
kadencji obrady każdej sesji Rady 
Gminy są transmitowane i utrwalane 
za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk.
W związku z tym poniżej zamiesz-
czamy link, pod którym są udostęp-
nione nagrania z obrad sesji:

https://transmisja.esesja.pl/
obrowo

Jednocześnie informujemy, iż został 
utworzony portal dla mieszkańców 
gminy, w którym zawarte są infor-
macje o terminie i porządku obrad 
danej sesji, a także istnieje możliwość 
zapoznania się z wynikami głosowa-
nia radnych

http://obrowo.rada24.pl/

Kurier Obrowa

4



12. Lewandowski Marcin 
Okręg wyborczy nr 12: Kawęczyn. 
Kadencja I. 
Wykształcenie średnie, dyrektor sportowy, żonaty, troje dzieci, zainteresowania: sport, podró-
że, muzyka.

13. Kokot Tymon 
Okręg wyborczy 13: Osiek nad Wisłą ulice: Akacjowa, Astrowa, Białe Góry, Brzozowa, Bobrow-
nicka, Cicha, Chabrowa, Daglezjowa, Fiołkowa, Gołębia, Jarzębinowa, Jaskółcza, Jesienna, Jodłowa, 
Kasztanowa, Klin Dworski, Konwaliowa, Krucza, Leśna, Leszczynowa, Lipowa, Łabędzia, M.B. 
Skępskiej, Modrzewiowa, Nad Wisłą, Obrowska, Orla, Osiedlowa, Osikowa, Różana, Skośna, Sło-
necznikowa, Słowicza, Sokola, Sosnowa, Stokrotkowa, Świerkowa, Turystyczna, Wiązowa, Wierz-
bowa, Wiślana, Wronia, Wspólna,
Sąsieczno numery parzyste i nieparzyste oraz ulice: Bajkowa, Boczna, Brzozowa, Czernikowska, 
Długa, Jałowcowa, Jasna, Krótka, Leśna, Leśny Zakątek, Łąkowa, Magiczna, Miła, Osiedlowa, Pia-
skowa, Podgórna, Pogodna, Polna, Prosta, Radosna, Rzemieślnicza, Sezamkowa, Słoneczne Wzgó-
rze, Sosnowa, Sportowa, Stawy, Stokrotki, Wesoła, Żwirowa,
Stajenczynki ulice: Akacjowa, Aleja Jesienna, Aleja Wiosenna, Babiego Lata, Bursztynowa, Dia-
mentowa, Długa, Dominikowo, Jagodowa, Jeżynowa, Józefowo, Leśny Kąt, Łąkowa, Łęg-Osiek, Na 
Skraju, Pistacjowa, Pleszewiec, Rubinowa, Sąsiedzka, Słoneczna, Storczykowa, Strumykowa, Szafiro-
wa, Szmaragdowa, Widokowa, Wspólna, Żelaźniki. 
Kadencja I. 
Wykształcenie wyższe, ekonomista, żonaty, troje dzieci, zainteresowania: literatura, sport.

14. Musiałowski Kazimierz 
Okręg wyborczy nr 14: Osiek nad Wisłą ulice: Agrestowa, Aroniowa, Barwna, Bażantowa, Błę-
kitna, Brzoskwiniowa, Czereśniowa Czernikowska, Dzika, Gajowa, Gruszowa, Handlowa, Jabło-
niowa, Jagodowa, Jasna, Jeziorna, Jeżynowa, Jęczmienna Kalinowa, Kręta, Krokusowa, Księżycowa, 
Leśna Polana, Letnia, Lisia, , Łąkowa, Łosia, Malinowa, Miła, Morelowa, Motylkowa, Ogrodowa, 
Owocowa, Piękna, Pod Papugami, Pogodna, Polna, Poranna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Pszenna, 
Radosna, Sarnia, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Strażacka, Storczykowa, Szczęśliwa, Śliwkowa, 
Tęczowa, Toruńska, Truskawkowa, Tulipanowa, Urocza, Wczasowa, Wesoła, Widokowa, Wiosenna, 
Wiśniowa, Wodna, Wypoczynkowa, Zacisze, Zimowa, Źródlana, Żurawia, Żytnia,
Dzikowo numery parzyste i nieparzyste oraz ulice: Akacjowa, Bociania, Brzozowa, Bukowa, Dę-
bowa, Dzikowska, Cisowa, Fiołkowa, Gołębia, Iglasta, Jastrzębia, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, 
Krucza, Lawendowa, Leśna, Lipowa, Lisia, Mahoniowa, Makowa, Modrzewiowa, Nadwiślańska, 
Nad Rzeką, Rzeczna, Piaskowa, Niedźwiedzia, Orla, Przybrzeżna, Różana, Rybacka, Rysia, Sadowa, 
Sarnia, Słowikowa, Słonecznikowa, Sokola, Sosnowa, Storczykowa, Szafirowa, Świerkowa, Tulipa-
nowa, Wilcza, Wiślana, Wodna, Żurawia, Żeglarska,
Smogorzewiec numery parzyste i nieparzyste oraz ulica: The Beatles. 
Kadencja: II. 
Żonaty, dwie córki, oficer polskiej marynarki handlowej, czynny maratończyk, organizator 
imprez sportowych, autor trzech książek, fan The Beatles.

15. Lisińska Sylwia 
Okręg wyborczy nr 15: Obory numery parzyste i nieparzyste oraz ulice: Brzozowa, Bukowa, 
Dębowa, Grabowa, Irysowa, Jarzębinowa, Jesionowa, Jeżynowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczyno-
wa, Leśna, Lipowa, Miodowa, Modrzewiowa, Na krańcu, Palmowa, Pod Sosnami, Przy Jordanie, 
Radosna, Świerkowa, Wiązowa,
Silno numery parzyste i nieparzyste oraz ulice: Akacjowa, Barwna, Bażantowa, Brzozowa, Cha-
browa, Flisacka, Graniczna, Irysowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Kozia, Kwiatowa, Lawendowa, 
Leśna, Liliowa, Lisia, Łąkowa, Łosia, Magnolii, Makowa, Mieczykowa, Nad Rzeką , Nad Stru-
gą, Narcyzowa, Nowy Świat, Poranna Rosa, Różana, Sarnia, Słoneczna, Słonecznikowa, Sosnowa, 
Spacerowa, Stanisława Barei, Storczykowa, Toruńska, Tulipanowa, Widokowa, Wilcza, Wiślana, 
Ziołowa. 
Kadencja I. Wykształcenie średnie ogólnokształcące, mężatka, czworo dzieci, zainteresowa-
nia: dobra książka, ogród, sport.
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1. Skład komisji rewizyjnej:
1) Musiałowski Kazimierz
2) Lisińska Sylwia
3) Bogusz Zbigniew

2. Skład komisji skarg, wniosków 
i petycji:
1) Lisińska Sylwia
2) Korpalska Daniela
3) Falkowski Jerzy

Pierwsza Sesja Nowej Rady Gminy w Obrowie
22 listopada 2018 roku w remizie OSP w Kawęczynie rad-
ni gminy Obrowo spotkali się na pierwszym posiedzeniu 
rady w nowej kadencji. Wójt oraz Radni złożyli ślubowa-
nie, a następnie otrzymali z rąk Przewodniczącej Gminnej 
Komisji Wyborczej Doroty Zażyckiej zaświadczenia. 
Otwierającym obrady i prowadzącym je był senior - radny 
Kazimierz Musiałowski, który przywitał wójta gminy Andrze-
ja Wieczyńskiego, skarbnika gminy Joannę Faleńską, radcę 
prawną Annę Zdziubany, a także koleżanki i kolegów radnych, 
zaproszonych radnych powiatowych z terenu gminy Obrowo 
tj. Mirosławę Kłosińską, Mirosława Nawrotka, Tomasza Za-
krzewskiego i Michała Ramlau.
Radni wyłonili ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprze-
wodniczących oraz skład stałych komisji rady. 
Na przewodniczącego Rady Gminy został wybrany Roman 
Skórski. Jako Wiceprzewodniczący w Prezydium zasiedli Ali-
cja Tarkowska i Wiesław Popławski. 

Joanna Myszkowska

Dzień św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki, od bardzo dawna są tradycyjnym dniem wróżb. 
My również chcieliśmy poznać uroki wróżb i właśnie z tego powodu, 29 listopada 2018 r. w na-
szym przedszkolu w godzinach popołudniowych dzieci 3 i 4 letnie wzięły udział w zabawie an-
drzejkowej. Przychodząc tego dnia do przedszkola, chętne dzieci przebrały się w piękne kostiu-
my karnawałowe. Sala, która każdego dnia służy nam do zabawy i nauki, w magiczny sposób 
„zamieniły się” w tajemnicze miejsca pełne świec, papierowych duszków, balonów, czarownic, 
serpentyn. Nastrojowa muzyka i „czarodziejskie” dekoracje wprowadziły nas w świat magii. 
Andrzejkową atmosferę dopełniały także kolorowe stroje, w które przebrały się dzieci - nie za-
brakło księżniczek, wróżek, baletnic, czarodziejów, strażaków, supermanów i innych bajkowych 
postaci. Podczas Andrzejek wróżyliśmy oraz czarowaliśmy, tańczyliśmy, by poznać to, co czeka 
nas w przyszłości. Bawiliśmy się naprawdę wyśmienicie, a każda nowa wróżba wzbudzała w nas 
ogromną ciekawość. Po zakończeniu wróżenia zabraliśmy ze sobą swoje „andrzejkowe przepo-
wiednie”, by pochwalić się nimi rodzicom i rodzeństwu. 
Mamy nadzieję, że tak świetna zabawa andrzejkowa powtórzy się również w przyszłym roku 
i dostarczy nam tyle samo, a może nawet więcej, radosnych przeżyć. 

Ewa Brochocka, Monika Wiczyńska

Biwak Andrzejkowy dla 3 i 4 latków w przedszkolu 
samorządowym w Brzozówce

Uchwałą nr I/3/2018 Rady Gminy w Obrowie z dnia 22.11.2018 r. 
powołane zostały stałe składy Komisji Rady Gminy, tj.:

3. Skład komisji budżetu, planowania, 
finansów i rozwoju społeczno-
gospodarczego:
1) Korpalska Daniela
2) Tarkowska Alicja
3) Popławski Wiesław

4. Skład komisja rolnictwa i ochrony 
środowiska:
1) Bogusz Zbigniew
2) Marcinkowski Jan
3) Skórski Roman

5. Skład komisji ładu, porządku, 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony  
p. pożarowej:
1) Falkowski Jerzy
2) Musiałowski Kazimierz
3) Popławski Wiesław

6. Skład komisji zdrowia, kultury, 
oświaty, spraw socjalnych i bezrobocia:
1) Marcinkowski Jan
2) Skórski Roman
3) Tarkowska Alicja

Joanna Myszkowska

Kurier Obrowa
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REKLAMA

6 grudnia 2018 r. Osiek nad Wisłą odwiedził Święty Mikołaj. Z tej 
okazji Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna wystawiła spektakl, pt. 
„Kopciuszek” wg Jana Brzechwy. Wspomnę, że grupa działa od 
2010 r. i z ogromną przyjemnością pracuje nad przygotowywa-
niem przedstawień dla dzieci. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Osieku nad Wisłą wypełniła się młodymi oraz starszymi widza-
mi. Wolontariusze zachęcali do nabywania cegiełek, które zostały 
przygotowane, aby wspomóc rehabilitację Tosi z Osieka, którą cze-
ka skomplikowana operacja. Dziewczynka oglądała spektakl wraz 
ze swoją siostrzyczką bliźniaczką. Dzieci żywo reagowały oglądając 
naszą interpretację „Kopciuszka”. Barwne kostiumy zawdzięczamy 
pomysłowości Renaty Kwiatkowskiej, która oprócz bycia aktorem 
czuwa nad scenografią. Był to również nasz debiut z profesjonalnym 
nagłośnieniem, które zakupiliśmy dzięki wójtowi gminy Obrowo 
Andrzejowi Wieczyńskiemu, sekretarz gminy Mirosławie Kłosiń-
skiej oraz kierownik GOK Annie Strzeleckiej. Serdecznie dzięku-
jemy! Z wielkim zaangażowaniem, nagłośnieniem przedstawienia 
zajął się Andrzej Mytlewski. Po spektaklu przybył oczekiwany przez 
dzieci Święty Mikołaj ze słodkimi niespodziankami.
 Gorące podziękowania należą się pomocnikom Świętego Mikołaja: 
wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu, sekretarz gminy Mirosławie 
Kłosińskiej, radnym gminy Obrowo oraz ks. proboszczowi Rafa-
łowi Bogusowi.
Serdeczne podziękowania składamy wolontariuszom: Martynie 
Foksińskiej, Aleksandrze Cymer, Zuzannie Mytlewskiej, Wojcie-
chowi Szymańskiemu, Maksymilianowi Mytlewskiemu oraz Jano-
wi Mytlewskiemu. Dziękujemy również druhom OSP za zapro-
szenie do remizy oraz sołtysowi Tomaszowi Wieczyńskiemu, który 
wspiera naszą działalność.

Mikołajki z Osiecką Grupą Teatralno-Wokalną 
(Charytatywnie dla Tosi)

W spektaklu wystąpili: Narrator – Kazimierz Musiałowski, 
Kopciuszek – Ewelina Mytlewska, Macocha – Izabela Urban, 
Haneczka – Renata Kwiatkowska, Kasieńka – Michalina 
Strzeszewska, Sąsiadka – Jadwiga Wieczyńska, Książę, Sklepikarz 
– Mariusz Słupczewski, Ochmistrz, Herold – Lech Doroch, 
Dama dworu – Justyna Strzelecka, Mieszczanin – Łukasz Nowak, 
Stangret – Adaś Strzelecki, Sufler, flecistka – Zuzanna Mytlewska, 
Martyna Foksińska, Flecistka II – Aleksandra Cymer, Akustyk – 
Andrzej Mytlewski, Reżyseria – Ewelina Mytlewska (oraz wspólna), 
Scenografia, kostiumy – Renata Kwiatkowska.

Ewelina Mytlewska, fot. Marek Rabiasz, Mariusz Kwiatkowski

23.11.2018 r. dzieci przyniosły z domu ukochane misie. Chętne 
dzieci zaśpiewały na forum swoich grup nauczone w domu pio-
senki o misiu, za co otrzymały dyplomy i nagrody. Ogłosiliśmy też 
konkurs na „Portret misia”, a dzieci, w każdej kategorii wiekowej, 
dostały dyplomy i nagrody. Tego dnia śpiewaliśmy, tańczyliśmy, 
liczyliśmy, wykonywaliśmy prace plastyczne, a to wszystko razem 
z misiami. 

Monika Wiczyńska

Dzień Pluszowego 
Misia w Przedszkolu 
Samorządowym 
w Brzozówce
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W Zespole Szkół w Dobrzejewicach świętowanie stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpoczęło się 7 listopada 2018 r.
Tego dnia o godzinie 10.00 na dziedzińcu szkolnym honorowym 
startem rozpoczęły się biegi dla Niepodległej. Uczniowie i nauczycie-
le na czele z panem dyrektorem Januszem Iwańskim ubrani w spe-
cjalnie przygotowanych z okazji 100. rocznicy odrodzenia Polski 
koszulkach przeszli trasą, którą później pobiegli zawodnicy biorący 
udział w zawodach. Dzięki posiadanym przez uczestników koszul-
kom, czapeczkom, szalikom i flagom w narodowych barwach po-
wstał biało-czerwony korowód, który wspaniale podkreślił wyjątko-
wość zbliżającego się święta.
Uczniowie rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych na dy-
stansach mających symboliczną długość. Najmłodsi przebiegli dy-
stans liczący dwa razy 123 metry, uczniowie klas 1-3 SP 400 m, klas 
4-6  600 m, przedstawiciele klas 7-8 oraz gimnazjalnych 1111 m, 
niecałe zaś 1918 m musieli pokonać chętni uczniowie liceum i na-
uczyciele.
W poszczególnych kategoriach dziewcząt wygrały: Nadia Chmielew-
ska (kl. 1-3), Aleksandra Gregorowicz (kl. 4-6) i Joanna Wiśniewska 
(kl. 7-8 i gimnazjalne). Wśród chłopców zaś ze zwycięstw cieszyli 
się: Szymon Iwański (przedszkole), Michał Paurowski (kl.1-3), Igor 
Wierzbowski (kl.4-6), Krystian Wasilewski (kl. 7-8 i gimnazjum) 
oraz w najstarszej kategorii wiekowej Kacper Nagórka.
Po zawodach przy aplauzie publiczności odbyło się uroczyste nagro-
dzenie najlepszych sportowców. Okolicznościowe puchary i dyplo-
my wręczała pani wicedyrektor Danuta Szwed-Salejko. 
To sportowe wydarzenie stanowiło tylko wstęp do głównych uro-
czystości upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, które odbyły się dwa dni później.
By nie tylko uczcić narodowe święto, ale też jak najbardziej świado-
mie je przeżyć w Zespole Szkół zorganizowano konkursy plastyczny 
i poetycki, których celem było pogłębianie tożsamości narodowej, 
promowanie idei niepodległości i wolności, budzenie poczucia dumy 
z bycia Polakiem, a także rozwijanie zainteresowań literackich oraz 
plastycznych wśród dzieci i młodzieży. W piątek 9 listopada spo-
łeczność szkolna oraz przybyli goście mogli podziwiać wystawione 
w holu szkoły prace plastyczne i wiersze uczniów, którzy wzięli udział 
w konkursach. Prace młodych artystów emanowały patriotyzmem, 
świadczyły o dużej wiedzy twórców na temat historii Polski oraz od-
znaczały się starannością wykonania.
O godzinie 8.30 w sali gimnastycznej uroczystą akademię rozpoczę-
ło wprowadzenie sztandarów Zespołu Szkół w Dobrzejewicach oraz 
wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie dyrektor 
Janusz Iwański powitał wszystkich zebranych i w okolicznościowym 
przemówieniu przedstawił wyjątkowość nadchodzącej rocznicy. Po 
panu dyrektorze głos zabrali goście: pani wicekurator Maria Mazur-
kiewicz oraz przewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego pani Mi-
rosława Kłosińska. Wśród zaproszonych gości znajdowali się: pani 
Joanna Rech – starszy wizytator kuratorium oświaty, ks. kan. An-
drzej Pogorzelski, dyrektor Domu Kombatanta w Dobrzejewicach 
pan Mieczysław Kasprowicz, a także przedstawiciele Rady Rodziców.
W czasie akademii zebrani obejrzeli bardzo wzruszającą i podniosłą 
część artystyczną, na którą złożyły się utwory poetyckie, pieśni pa-
triotyczne oraz okolicznościowe tańce. 
Na zakończenie wręczono dyplomy i nagrody uczniom, któ-
rzy wzięli udział w konkursach, oraz podziękowano nauczycie-
lom przygotowującym uroczystość: paniom D. Szwed-Salejko,  
A. Łuszczak, A. Betkier, P. Radosz, S. Dyrdzie, K. Rytce, A. Kacpro-
wicz, K. Sobolak-Joniak, E. Affelt oraz panu S. Jaskólskiemu.

Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości w ZS w Dobrzejewicach

Po krótkiej przerwie goście, nauczyciele oraz uczniowie wzięli udział 
w marszu niepodległościowym. Idąc ulicami Dobrzejewic, każdy 
mógł poczuć, że uczestniczy w czymś wyjątkowym i niepowtarzal-
nym. Przemarsz zakończył się na dziedzińcu szkolnym o godzinie 
11.11 odśpiewaniem hymnu państwowego.
Miejmy nadzieję, że dzięki takim dniom, młodzi ludzie umocnią 
swoje przywiązanie do tradycji i Ojczyzny. 

Kurier Obrowa
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Punktem kulminacyjnym programu MEN Niepodległa realizo-
wanego w Szkole Podstawowej w Brzozówce w roku szkolnym 
2018/2019 było otwarcie wystawy Niepodległa.
Po uroczystym powitaniu zaproszonych gości, Prezydent Rzeczpo-
spolitej Dziecięcej, Aleksandra Droździel przedstawiła krótką histo-
rię działań uczniowskich, dzięki którym powstała zaprezentowana 
ekspozycja.
Symboliczne przecięcie biało-czerwonej wstęgi nadało uroczystości 
szkolnej podniosły, narodowy charakter. Każdy z gości otrzymał 
okolicznościową przypinkę – Niepodległa.
Wśród zgromadzonych na wystawie eksponatów znalazły się ob-
razy przedstawiające miejsca, które odwiedzili uczniowie podczas 
wycieczek odbytych w ramach programu Niepodległa, materiały 
pozyskane ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz 
dokumentację powstałą podczas warsztatów kostiumowych w Te-
atrze im. Wilama Horzycy w Toruniu i zajęć w Książnicy Miejskiej 
w Toruniu.
Po części oficjalnej, delegacje uczniów ze szkół podstawowych 
Gminy Obrowo przystąpiły do maratonu „Żyjemy w Niepod-
ległej”. Korzystając z informacji i materiałów zamieszczonych na 
wystawie Niepodległa uczniowie przystąpili do realizacji zaplano-
wanych zadań. Znakomita współpraca oraz bardzo dobre przygo-
towanie wszystkich uczestników zostały nagrodzone okolicznościo-
wymi dyplomami wręczonymi przez p. dyrektor Annę Koźlikowską 
i symbolicznym upominkiem.
Wystawa Niepodległa była otwarta dla okolicznych mieszkańców 
w dniu 28.11.2018r.
Ostatnim zadaniem zrealizowanym w ramach programu Niepod-
legła była gra terenowa- Noc Niepodległości. Uczestniczyli w niej 

Niepodległa  
w Brzozówce

uczniowie klas VI-VIII, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Brzozówce. Wśród przygotowanych zadań znalazły się: 
Drzewo Niepodległości – upamiętniające osoby i wydarzenia, któ-
re doprowadziły Polskę do odzyskania niepodległości, rozsypanka: 
Ustąpienie Rady Regencyjnej, godło Polski-origami, zaszyfrowana 
wiadomość: garść wspomnień z dni wkroczenia wojsk polskich do 
Torunia (autor – Helena Steinborn) oraz puzzle przedstawiające 
wydarzenia: transport oddziałów gen. Józefa Hallera do Polski, roz-
brajanie Niemców w Warszawie w 1918 r. oraz wymarsz Pierwszej 
Kompanii Kadrowej do Kongresówki.
Wszystkie działania zrealizowane w ramach programu podkreśliły 
naszą przynależność narodową i dumę, iż możemy żyć w wolnej 
Polsce.

mgr Magdalena Kosińska, mgr Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk

Sfinansowano ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

23 listopada 2018 r. odbyły się w Bydgoszczy zawody sportowe karate WKF „BUSHI-
DO CUP, w których uczestniczyło 220 zawodników z 24 klubów. Zawodnicy Toruń-
skiego Klubu Karate-Do RONIN zdobyli łącznie 5 medali w następujących konku-
rencjach: Kata drużynowe - brązowy medal; Kata indywidualne chłopców 7 lat: Artur 
Ratowski brązowy medal i Wojciech Tupalski również brązowy medal; Kata indywi-
dualne młodzików Bartosz Przewięźlikowski srebrny medal; Kumite chłopców 7 lat 
srebrny medal Wojciech Tupalski. 

Adam Bandurski 

Zawody sportowe karate WKF w Bydgoszczy

W ramach realizacji zadania publicznego „Upowszechnianie kultu-
ry fizycznej i rozwój sportu” finansowanego ze środków UG Obro-
wo 11.11.2018 r. o g.14.00 w świetlicy wiejskiej w Silnie odbył się 
turniej tenisa stołowego z okazji Dnia Niepodległości. Mimo wielu 
innych atrakcji z okazji Dnia Niepodległości udało się nam zebrać 
grupę chętnych zawodników. Po godzinnym turnieju wyłoniliśmy 
zwycięzców:
I. miejsce - Jakub Budzyń - lat 12 
II. miejsce - Kamil Kordowski 
III. miejsce - Marek Statkiewicz 
IV. miejsce - Stanisław Berganowski - lat 14 
V. miejsce - Borys Kurledna - lat 10 
VI. miejsce - Wojciech Lisiński 
VII. miejsce - Waldemar Szydłowki

Małgorzata Grobelniak, Stowarzyszenie „Nasze Silno”

Turniej tenisa stołowego 
w Silnie
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28 listopada 2018 r. na terenie gminy Obrowo gościliśmy ukraiń-
ską delegację w składzie:
- Ruslan Nesterow – Wójt Gminy Slobidka Kulczijewetska,
- Denys Szewczuk – Doradca Wójta Gminy ds. Zagranicznych
- Borys Syrota – Przedstawiciel Szpitalnej Rady Gminy
- Jaroslaw Slawinskyj – Radny Rady Gminy 
oraz ojciec paulin Maciej Byblewski – który od sierpnia br. prowa-
dzi posługę kapłańską na terenie Kamieńca Podolskiego na Ukra-
inie i stał się pomysłodawca spotkania obojga wójtów.
Samorządowcy z gminy Slobidka Kulczijewetska wraz z wójtem 
gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim i Marzeną Słupczewską 
Redaktor Naczelną „Kuriera Obrowa”, dzięki uprzejmości Pani 
Krystyny Zaleskiej Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskie-
go w Toruniu, zapoznali się z pracą lekarzy i pielęgniarek, urządze-
niami medycznymi, z których korzystają specjaliści na oddziale np. 
rehabilitacji, urologii. Delegacja ukraińskich samorządowców była 
pod wielkim wrażeniem. Następnie przejechaliśmy na teren gmi-
ny Obrowo i dzięki uprzejmości komendanta Komisariatu Policji 
w Dobrzejewicach Ireneusza Lewandowskiego, zwiedziliśmy nowy 
budynek Policji w Dobrzejewicach i uczestniczyliśmy w bardzo 
ciekawym pokazie przygotowanym przez policjantów z bazy ky-
nologicznej KMP, zajmujących się szkoleniem psów patrolowych, 
tropiących oraz do zadań specjalnych.
Delegacja ukraińskich samorządowców była pod ogromnym wra-
żeniem wyposażenia budynku, sprzętu, samochodów policyjnych, 
ale także wielkich możliwości policjantów z dobrzejewickiego 
komisariatu, o których w ich gminie, póki co mogą tylko poma-
rzyć, podkreślił na spotkaniu ukraiński wójt Ruslan Nesterow. 
Odwiedziliśmy również kościół w Dobrzejewicach, Zespół Szkół 
w Dobrzejewicach, gdzie uczy się trójka dzieci pochodzenia ukra-
ińskiego. Po zapoznaniu się z pracą nauczycieli i zwiedzeniu szkoły, 
delegacja ukraińskich samorządowców zwiedziła także Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obrowie z siedzibą w Do-
brzejewicach, który stanie się niejako wzorem dla wójta Nesterowa, 
albowiem podobny ośrodek chciałby wybudować w Slobidce Kul-
czijewetskiej.
Zwiedziliśmy dworek w Obrowie, siedzibę Urzędu Gminy, a także 
Zespół Szkół w Osieku nad Wisłą – SP i Samorządowe Przedszkole, 
a także Publiczną Szkołę Muzyczną I-stopnia w Osieku nad Wisłą 
i Filię Osieckiego Domu Kultury w Osieku. Na spotkaniu w Osie-
ku nad Wisłą gości z Ukrainy powitała Osiecka Kapela Ludowa im. 
Kamińskich.

Wizyta ukraińskiej 
delegacji na terenie 
gminy Obrowo

Po całodniowym zwiedzaniu gminy Obrowo wójtowie obu gmin 
podpisali w Zajeździe Rytkówka w Obrowie list intencyjny o współ-
pracy zmierzającej do popierania rozwoju i pogłębiania stosunków 
partnerskich we wszystkich obszarach, w których jest możliwa oraz 
pożądana będzie wymiana doświadczeń, a także w dziedzinach kul-
tury, edukacji, sportu i turystyki. 

Marzena Słupczewska

Natalia Górzyńska – pracownik administracyjny Urzędu Gminy 
w Obrowie w terminie od 15 września do 15 października 2018 
r. wzięła udział w programie stażowym Kujawsko-Pomorskiego Sa-
morządowego Stowarzyszenia „Europa Kujaw i Pomorza” i odbyła 
staż w Brukseli. 
To wielkie wyróżnienie dla koleżanki Natalii, która wzorowo prze-
szła egzaminy wstępne ze znajomości języka angielskiego i znajo-
mości przepisów unijnych, ale także wielkie wyróżnienie dla Urzędu 
Gminy w Obrowie, że jej urzędniczka reprezentowała gminę Obro-
wo w Brukseli, poznawała pracę europarlamentarzystów, a także 
uczestniczyła w przygotowywaniu informacji i dokumentów dla 
europosłów z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.

Marzena Słupczewska

Miesięczny staż w Brukseli

Kurier Obrowa

10



Od początku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie SP w Obrowie mają okazję 
realizować projekt Remote Mars Yard w ramach programu „EU-geniusz i szko-
ła tajemnic” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego.
Projekt ReMy został zainaugurowany 3 września w siedzibie Starostwa Powia-
towego w Toruniu, gdzie nastąpiło szkolenie nauczycieli z powiatu, biorących 
udział w projekcie oraz uroczyste wręczenie łazików marsjańskich.
Projekt polega na nowatorskim połączeniu gry komputerowej online z fizycz-
nym systemem zrobotyzowanym (telepresence gaming). Składa się z fizycznego 
łazika marsjańskiego, umieszczonego na makiecie powierzchni Marsa i inter-
fejsu kontroli misji. Gra opiera się na symulacji misji w oparciu o ramowe 
scenariusze. Uczestnicy wykonują zadania naukowe badając odtworzone śro-
dowisko Marsa, z ukrytymi obiektami. Dodatkowo radzą sobie z trudnościami 
technicznymi systemu robota, planują trasy, diagnostykę i naprawy. Współ-
zawodnictwo odbywa się przez porównanie wyników w obrębie społeczno-
ści. Bezpośrednim przeciwnikiem drużyny jest symulowane środowisko oraz 
ograniczenia robotyki. Uczniowie korzystają z wirtualnych funkcji interfejsu, 
takich jak: wizualizacja robota, mapa, pozycjonowanie, dzienniki, systemy dia-
gnostyczne, wybór przyrządów itp.
8 listopada mieliśmy okazję gościć w naszej placówce inżynierów z firmy ABM 
Space, którzy przybliżyli naszym uczniom zadania misji oraz zapoznali z moż-
liwościami jezdnymi oraz badawczymi łazika. 
Wydarzenie było niebywałą okazją obcowania z nowoczesnymi technologia-
mi oraz kapitalną zabawą naukową. Już niebawem przed młodzieżą prawdziwa 
„marsjańska misja”, czyli zdalna sesja badawcza na specjalnej makiecie, imitu-
jącej środowisko panujące na planecie Mars. Wszyscy liczymy na sukces i wiele 
cennych odkryć w trakcie eksplorowania makiety.
Udział naszych uczniów w tytułowym projekcie nie byłby możliwy bez współ-

ReMy - kosmiczna edukacja

Dzień 21 listopada ustawowo ustanowiono 
Dniem Pracownika Socjalnego. To wielkie 
święto wszystkich pracowników służb spo-
łecznych, a w szczególności pracowników so-
cjalnych. Jest także formą wyróżnienia oraz 
sposobem promowania zawodu pracownika 
socjalnego, który daje wsparcie, gdy wszystko 
inne zawodzi.
Z tej okazji wójt Andrzej Wieczyński przekazał 
wyrazy uznania i podziękowania za zaanga-
żowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka 
wszystkim pracownikom socjalnym Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie. 
Wójt złożył także wszystkim pracownikom 
socjalnym najlepsze życzenia, życzył energii do 
realizacji ciekawych projektów socjalnych oraz 
jak największej satysfakcji z codziennych kon-
taktów z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia. 

Marzena Słupczewska

19 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Obrowo wraz z pracownikami socjalnymi GOPS w Obro-
wie organizuje Wigilię dla osób samotnych, bezdomnych i niepełnosprawnych z terenu całej 
gminy.
Wszystkim uczestnikom wigilii wręczone zostaną paczki żywnościowe, które zostały przygo-
towane dzięki życzliwości właścicieli sklepów, hojności sponsorów oraz wielu mieszkańców 
gminy, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby drugiego człowieka. 
W świąteczny nastrój wprowadzą wszystkich uczestników wigilii występy dzieci ze SP w Obro-
wie.

Dzień Pracownika Socjalnego 

Wigilia dla 
samotnych

pracy Urzędu Gminy w Obrowie z Starostwem Powia-
towym w Toruniu w ramach zawartego partnerstwa. 
Należy w tym miejscu zaznaczyć, jak wielki to wkład 
w rozwój młodego pokolenia, szansa na wszechstronny 
rozwój, a może i wybór nowej drogi życiowej.

Paweł Adamski
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Oficjalne otwarcie siedziby Fundacji TRYBIK i Pracowni Edukacyjno-Rękodzielniczej 
nastąpiło 6 października 2018 r. Zgodnie z tradycją, dzieci przecięły wstęgę, a odpalona 
raca i tort był początkiem dobrej zabawy. W pracowni trwają zajęcia od początku roku, 
korzystają z niej dzieci, młodzież i dorośli. Mimo tego, że mieści się w Lubiczu Dolnym, 
to mieszkańcy gm. Obrowo licznie ją odwiedzają. W każdy poniedziałek odbywają się tu 
warsztaty, organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie i będą trwały do 
momentu wykończenia świetlicy przy UG w Obrowie. Jest to dowód współpracy, za którą 
gmina i fundacja zostały nagrodzone Nagrodą Super Samorząd 2018. W pracowni dzieją 
się przeróżne rzeczy. W ostatnim czasie powstały tu przypinki z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości, przypinki idenfikujące wolontariuszy Szlachetnej Pacz-
ki okręgu Obrowo, symboliczne podarki dla darczyńców, kartki okolicznościowe i ozdoby 
świąteczne. 
Jednym słowem życie tętni. Zapraszamy na zajęcia i do współpracy.

Barbara Mońko-Juraszek, Prezes Fundacji Trybik

Oficjalne otwarcie siedziby Fundacji Trybik  
i Pracowni Edukacyjno-Rękodzielniczej

To, że czytanie jest wartościowe i nadal modne wiedzą uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie. Jeden z uczniów 
klasy V na zadane pytanie „Dlaczego czytasz?” odpowiedział: „Czy-
tam ponieważ, to dla mnie normalne, mama zawsze wieczorem mi 
czytała, dzięki temu czułem się zrelaksowany i bardziej spokojny”. 
W dalszej rozmowie uczeń zaznaczył, że kontakt z książką ułatwił 
mu naukę czytania, dużo słów już kojarzył z książek prezentowa-
nych przez mamę. Z pogadanki przeprowadzonej z uczniami wy-
nika, iż największe zainteresowanie książką jest u uczniów, którym 
czytano od najmłodszych lat. „Dlaczego kupujecie książki?” - to 
pytanie skierowano w trakcie kiermaszu książek do uczniów z klasy 
4. Odpowiedzi brzmiały: „lubię czytać, lubię mieć dużo książek”, 
„interesuję się zwierzętami, dlatego kupuję książki przyrodnicze”, 
„jak byłam mała...lubiłam słuchać jak czytał mi dziadek, zazwyczaj 
wybierał książki przygodowe, byłam zawsze ciekawa co wydarzy się 
dalej”.
Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów, 
szkoła w Obrowie organizuje imprezy promujące słowo drukowa-
ne. W bibliotece szkolnej w ciągu ostatniego miesiąca odbyły się 
dwie imprezy promujące czytelnictwo. Pierwszą z nich był kon-
kurs „Od czytania do recytowania”, drugą „Mikołajkowy kiermasz 
książki”.
Zadaniem uczniów biorących udział w konkursie było przygoto-
wanie wcześniej wybranego przez siebie fragmentu książki i od-
czytanie go na forum. Aby przekonać do siebie członków komisji 
konkursowej i publiczność uczniowie czytali z wielkim zapałem 
i zaangażowaniem wybrany tekst, przygotowując wcześniej ciekawy 
strój sceniczny i rekwizyty.
W trakcie „Mikołajkowego kiermaszu książek”, który odbył się od 
4 do 6 grudnia 2018 r. sprzedawano książki z dwóch zaprzyjaźnio-
nych wydawnictw. Kiermasz organizowany jest raz w roku w bi-
bliotece szkolnej w okresie przedświątecznym i za każdym razem 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, jak i pracowników 
szkoły.
Przedsięwzięcia realizowane w bibliotece szkolnej mają na celu roz-
wijanie kultury czytelniczej, rozbudzenie zainteresowań uczniów 
i rozumienie korzyści płynących z czytania książek.
Pomimo licznych przemian we wszystkich dziedzinach życia i poja-
wienia się nowych technologii komunikowania, książka tradycyjna 
utrzymuje swoje duże znaczenie i ciągle stanowi narzędzie dominują-
ce w przekazie informacji.

Monika Trawińska

Czytamy mimo wszystko

Kurier Obrowa
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REKLAMA

Reprezentanci Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Łążynie II odnieśli duże sportowe sukcesy. W listopadzie br. 
w Chełmży drużyna dziewcząt zdobyła wicemistrzostwo powiatu 
toruńskiego w piłce ręcznej, a w grudniu w Osówce w mistrzo-
stwach powiatu toruńskiego w indywidualnym tenisie stołowym 
w kategorii dziewcząt zwyciężyła Oliwia Gerc, natomiast w kate-
gorii chłopców Jakub Budzyń wywalczył brązowy medal.
Nasi uczniowie kontynuują tradycje szkoły w Łążynie II i godnie 
reprezentują gminę Obrowo w powiecie toruńskim.

Jacek Kucharski, Daniel Motyka

Sportowe sukcesy 
uczniów z SP  
w Łążynie II

Edukacja przez 
Szachy w szkole
W dniu 28 września 2018 roku drużyna szachowa Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Obrowie w składzie: Aleksandra Kwiat-
kowska, Wiktoria Gromelska, Hubert Kowalski, Jakub Naro-
dzonek, Jędrzej Śmiech, Amelia Stefaniak, Lena Górzyńska 
i Magdalena Narodzonek wzięła udział w Ogólnopolskim Turnie-
ju Szachowym Szkół Podstawowych w ramach projektu „Eduka-
cja przez Szachy w Szkole”. W turnieju rywalizowało 231 uczniów 
i uczennic z całej Polski. Najliczniejszą grupę stanowili zawodnicy 
w kategorii klas drugich - łącznie 68 osób. 
Najlepsze miejsce dla SP w Obrowie wywalczyła Wiktoria Gro-
melska, która w klasyfikacji końcowej zajęła 3. miejsce i otrzymała 
puchar oraz medal. Kolejne miejsca w swoich kategoriach wieko-
wych zajęli: 4. miejsce Magdalena Narodzonek, 5. miejsce Aleksan-
dra Kwiatkowska, 8. miejsce Hubert Kowalski, 9. miejsce Amelia 
Stefaniak, 12. miejsce Jędrzej Śmiech, 18. miejsce Lena Górzyńska 
i 24. miejsce Jakub Narodzonek. 
Wszystkich zawodników biorących udział w turnieju przygotowy-
wał nauczyciel zajęć szachowych Eugeniusz Daniszewski.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, informuje że:

W okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 30.11.2018 r.:

Dobry Start (300+): obsługa od lipca 2018 r.
- rozpatrzono około 1900 wniosków.
- przyznano świadczenia na około 2800 dzieci
- wypłacono 835.350,00 zł.
Wnioski są rozpatrywane od razu po ich złożeniu.

Świadczenie wychowawcze (500+):  
- rozpatrzono około 2.000 wniosków.
- przyznano świadczenia na około 2.400 dzieci
- wypłacono 12.815.017,55 zł.
Wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu 
kompletnego wniosku wraz z załącznikami wg 
harmonogramu wynikającego z przepisów prawa:
a) do dnia 31.08.2018r. decyzja i wypłata najpóźniej do 

dnia 31.10.2018r.
b) od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2018r.
c) od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018r.
d) od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2019r.
e) od dnia 01.12.2018r. do dnia 31.01.2019r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019r.

Świadczenia rodzinne 
(zasiłki rodzinne i dodatki, „Becik”, „Za życiem”, zasiłek pielęgnacyjny, 
specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i rodzicielskie):  
- rozpatrzono około 1750 wniosków.
- przyznano świadczenia na około 720 rodzin
- wypłacono 4.950.797,39 zł.
Wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu 
kompletnego wniosku wraz z załącznikami wg 
harmonogramu wynikającego z przepisów prawa:
a) do dnia 31.08.2018r. decyzja i wypłata najpóźniej do 

dnia 30.11.2018r.
b) od dnia 01.09.2018r. do dnia 31.10.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018r.
c) od dnia 01.11.2018r. do dnia 31.12.2018r. decyzja 

i wypłata najpóźniej do dnia 28.02.2019r.

Fundusz Alimentacyjny: 
- rozpatrzono około 82 wnioski.
- przyznano świadczenia na około 60 rodzin
- wypłacono kwotę 416.600,00 zł.
Wnioski są rozpatrywane zgodnie z datą wpływu 
kompletnego wniosku wraz z załącznikami  
wg harmonogramu wynikającego z przepisów prawa:

a) do dnia 31.08.2018r. decyzja i wypłata najpóźniej 
do dnia 31.10.2018r.

b) od dnia 01.09.2018r. do dnia 30.09.2018r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 30.11.2018r.

c) od dnia 01.10.2018r. do dnia 31.10.2018r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 31.12.2018r.

d) od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. decyzja 
i wypłata najpóźniej do dnia 31.01.2019r.

Jednocześnie zwracamy się z uprzejma prośbą o zgłaszanie 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dobrzejewice 
54 A wszystkich zmian w Państwa gospodarstwach 
domowych dotyczące:
a) zatrudnienia i samozatrudnienia  
(podjęcia i rezygnacji),
b) rejestracji w urzędach pracy, KRUSIE
c) składu rodziny, 
d) wyjazdu za granicę w celach zarobkowych,
e) zaprzestaniu kontynuowania przez dziecko nauki,
f) innych
głównie w celu uniknięcia uznania świadczeń pobieranych 
przez Państwa za nienależne i przypisania ich wraz 
z odsetkami do zwrotu!!!
W bieżącym roku świadczeniowym / zasiłkowym GUS 
podniósł przelicznik dochodu z 1ha przeliczeniowego 
(wynosi 3.399,00 zł, poprzedni wynosił 2.577,00 zł) co 
ma ogromny wpływ na przyznanie prawa do świadczeń, 
stąd wielu wnioskodawców może otrzymać decyzje 
odmowne ze względu na przekroczenie wymaganego 
przez ustawy kryterium. 

Beata Modrzyk -Dobrzyńska

Przypominamy, że od dnia 01.11.2018r. PODWYŻSZENIU 
ulegają wysokości niektórych świadczeń:
ZASIŁEK PIELĘGNACYNY:
a) od dnia 01.11.2018r. do dnia 31.10.2019r. – 184,42 zł
b) od dnia 01.11.2019r. – 215,84 zł

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY: 620,00 zł
ZASIŁEK DLA OPIEKUNA: 620,00 zł
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE: 1.583,00 zł. 
- zmiana od dnia 01.01.2019r.

Ponadto wskazujemy harmonogram miesięcznych 
wypłat dla poszczególnych świadczeń:
500+:    ŚR i FA
19.12.2018r.   20.12.2018r.
25.01.2019r.   28.01.2019r.
25.02.2019r.   26.02.2019r.
25.03.2019r.   27.03.2019r.  
25.04.2019r.   25.04.2019r. 
24.05.2019r.   27.05.2019r.
24.06.2019r.   26.06.2019r.
24.07.2019r.   26.07.2019r.
23.08.2019r.   26.08.2019r.
24.09.2019r.   26.09.2019r.

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY OBROWO
Kurier Obrowa
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UWAGA!!!.
Od dnia 1 stycznia 2018r. uległy zmianie przepisy 
dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego (dot. wnioskodawców i ich członków rodzin 
pracujących za granicą), Wójt Gminy Obrowo przekazuje 
wniosek wraz z kompletem dokumentów do Wojewody 
Kujawsko – Pomorskiego. 

Wszelkie pytania dotyczące już przekazanych 
wniosków należy kierować na adres: Kujawsko  
– Pomorski Urząd Wojewódzki Delegatura Urzędu 
Wojewódzkiego w Toruniu ul. Moniuszki 15-21  
tel. 56 – 661 98 44.

Celem usprawnienia prac związanych 
z rozpatrzeniem wniosków przez Wojewodę zwracamy się  
z prośbą o szczegółowe wypełnianie załączników do 
wniosków (w zakresie miejsca pracy, pobytu, okresu 
podjęcia zatrudnienia, korzystania ze świadczeń 
za granicą). Szeroko zebrany wywiad pozwoli  
na sprawniejsze załatwienie sprawy.

W celu jakichkolwiek wątpliwości lub pytań pozostajemy do 
Państwa dyspozycji pod numerami telefonów: stacjonarny: 
56 610 62 95, komórkowy: 720 828 134 lub 720 828 389, adres 
e – mail: świadczenia@obrowo.pl, a także bezpośrednio 
w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Dobrzejewicach 54 A w godzinach pracy 
poniedziałki, środy i czwartki od 7:15 do 15:15,  
wtorki od 7:15 do 16:15, piątki – nie przyjmujemy 
(prace administracyjne). 

Druki wniosków i oświadczeń można pobrać ze 
strony internetowej: 
https://www.bip.gopsobrowo.pl/59,druki-do-pobrania

W ramach zajęć o sztuce ludowej, dzieci z zerówki z Przedszkola Sa-
morządowego w Osieku nad Wisłą odwiedziły Osiecki Klub Kultury, 
w którym znajdują się eksponaty Izby Regionalnej założonej przez śp. 
Michała Kokota. 
Największe wrażenie na dzieciach zrobiły rzeźby naszych twórców 
ludowych. Dzieci poznały dawne przedmioty codziennego użytku, 
wykorzystywane w domu, w zagrodzie oraz na polu. Obejrzały różne 
formy rękodzieła, od haftu po metaloplastykę.

Ewelina Mytlewska

Przedszkolaki 
z Osieka nad Wisłą 
poznają sztukę 
ludową

Charytatywny Bieg 
Mikołajkowy dla Filipka 
w SP w Łążynie II
„Chcemy, by Bieg Mikołajkowy zapisał się na stałe w naszym 
kalendarzu” – takie słowa padły rok temu podczas I Biegu i tak 
się właśnie stało!
6 grudnia 2018 r. już po raz drugi w łążyńskiej podstawówce 
odbył się bieg Mikołajowy dla Filipka Zielińskiego. Akcję rok 
temu zapoczątkowała przy pomocy nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców dyrektor szkoły Pani Hanna Affelt. Było to bardzo 
ważne dla wszystkich wydarzenie, dlatego w tym roku postano-
wiliśmy kontynuować tę magiczną akcję. 
Dzień zaczął się od loterii, nad którą czuwały: Pani Marlena Bo-
gusz oraz Dagmara Chmielewska. Fanty rozeszły się w mgnieniu 
oka. Następnie uczniowie w świątecznych czapkach Mikołaja 
wzięli udział w Biegu Mikołajkowym. Trasę przygotowali na-
uczyciele wychowania fizycznego: Pan Jacek Kucharski oraz Pan 
Daniel Motyka. Rywalizacja była zacięta, każdy chciał stanąć 
na podium. Wyłoniono zwycięzców w kategorii dziewczynek 
i chłopców klas I-III, IV-V oraz VI- VIII.
Około południa przyszedł czas na podsumowanie tego ważnego 
dnia. Wziął w nim udział także sam Filipek z mamą. Zebrane 
pieniądze posłużą chłopcu na dalszą rehabilitację. 
Po raz kolejny jesteśmy bardzo dumni z uczniów naszej szkoły, 
że tak chętnie zaangażowali się w akcję charytatywną. Dobre 
serce oraz wrażliwość ludzka umacnia nas w przekonaniu, że 
takie akcje mają sens. Do zobaczenia za rok!

Dagmara Chmielewska
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W środę 5 grudnia 2018 roku w ZS w Dobrzejewicach, odbyło się 
kolejne już trzecie „Mikołajkowe podsumowanie sezonu UKS Ko-
meta Obrowo”. Zarząd Klubu oraz trener dokonali podsumowania 
i oceny mijającego roku. 
W spotkaniu brali udział zawodnicy Komety, ich rodzice oraz licz-
ne grono sympatyków Klubu. Ku radości zebranych, w spotkaniu 
wziął udział gość honorowy, Mistrz Świata w kolarstwie - Michał 
Kwiatkowski oraz jego partnerka Agata Laskowska. W gronie gości 
znaleźli się także Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, Se-
kretarz Gminy Mirosława Kłosińska, Dyrektor Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Toruniu Jacek Królikiewicz, Dyrektor Janusz Iwań-
ski, Katarzyna i Paweł Jarzębowscy - właściciele firmy CEDRUS, 
Jan Leśniewski Rowery Lider Toruń, Dariusz Machajewski - gmin-
ny koordynator sportu.
W pierwszej części spotkania prezes Klubu Andrzej Kiejnowski 
przybliżył zebranym działania organizacyjne podejmowane w mi-
nionym roku, usprawniające funkcjonowanie Komety. Podczas 
prezentacji omówione zostały zrealizowane na terenie gminy Obro-
wo imprezy, organizowane przez działaczy Komety. Przedstawio-
no fotorelację z „II Wyścigu Kolarskiego o Puchar Wójta Gminy 
Obrowo”, „Mistrzostw Szkół Podstawowych Gminy Obrowo na 
trenażerach” oraz jesiennego wyścigu MTB organizowanego w Za-
wałach. Trener Błażej Janiaczyk przybliżył zebranym wyniki sporto-
we uzyskiwane przez zawodników Komety. W sezonie 2018 młodzi 
kolarze z Obrowa wzięli udział w ponad 30 startach, w tym w Mi-
strzostwach Polski Szkółek Kolarskich w Raszkowie, z których Zu-
zanna Charyga przywiozła srebrny medal w jeździe indywidualnej 
na czas. Zaprezentowano statystyki wynikowe opracowane przez 
Kujawsko Pomorski Związek Kolarski, przedstawiające rezultaty 
Ligi UKS. W tym zestawieniu Kometa Obrowo uplasowała się na 

MIKOŁAJKOWE SPOTKANIE UKS KOMETA 
OBROWO

3miejscu pośród 19 klubów. Trener Błażej Janiaczyk zaprezentował 
wszystkich trenujących zawodników, krótko omawiając ich naj-
większe w sezonie sukcesy.
Kolejnym punktem spotkania były podziękowania dla Mecenasów 
Klubu. Andrzej Kiejnowski przypomniał zebranym, jak duży wkład 
w rozwój Komety mieli w minionym roku Wójt Gminy Andrzej 
Wieczyński, Michał Kwiatkowski, Katarzyna i Paweł Jarzębowscy, 
Jan Leśniewski, Sławomir Błaszczyk. Podziękowania za wzorową 
współpracę skierowane zostały do dyrektora Janusza Iwańskiego, 
dyrektor Hanny Affelt, dyrektora SMS Toruń Jacka Królikiewicza, 
Dariusza Machajewskiego, Komendanta Straży Gminnej w Obro-
wie Łukasza Lewandowskiego, Firmy Rollstic oraz Diagnostyki 
Podlaszewski. Wszyscy wyróżnieni otrzymali z rąk zawodników 
pamiątkowe bombki. 
Podczas wystąpień pan Wójt zwrócił się z podziękowaniami i wy-
razami wdzięczności za pozasportową działalność Michała Kwiat-
kowskiego, ukierunkowaną na wspieranie pasji najmłodszych 
adeptów kolarstwa. Wszyscy zawodnicy Komety otrzymali miko-
łajkowe upominki. Natomiast Zuzanna Chryga została wyróżnio-
na za godną naśladowania postawę „Fair Play” podczas zawodów 
sportowych. Wójt podziękował także działaczom Komety za dobre 
prowadzenie Klubu i popularyzację kolarstwa wśród dzieci i moź-
dzierzy. 
W ostatniej części spotkania był czas na wspomnienia z sezonu, 
podzielenie się uwagami co do planów na nadchodzący rok oraz 
wspólnym fotografiom z Mistrzem Świata. Dzięki wsparciu uro-
czystości przez Urząd Gminy zebrani poczęstowani zostali ciepłym 
barszczem i pierogami, były też smaczne ciasta przygotowane przez 
rodziców. Spotkanie kontynuowane było w miłej świątecznej at-
mosferze, przy akompaniamencie lokalnej kapeli.

21 listopada w Szkole Podstawowej im. Janusza Korcza-
ka w Brzozówce obchodziliśmy Światowy Dzień Życz-
liwości. Niczym promienie słońca uczniowie ubrani na 
żółto rozświetlali korytarze uśmiechem i dobrym sło-
wem. Podczas przerw odbywała się loteria miłych słów 
z upominkami, a w trakcie apelu zostały ogłoszone wy-
niki plebiscytu „Król Życzliwości”, którego laureaci zo-
stali wybrani spośród uczniów w każdej z siedemnastu 
klas. Idea tego dnia nadal wybrzmiewa echem w szkole. 
Na zdjęciach zwycięzcy plebiscytu.

Anna Motyka

„Znajdź 
się wśród 
życzliwych”

Kurier Obrowa
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Siłą napędową Fundacji są ludzie pozytywnie nastawieni do innych, 
chcący coś zmienić wokół siebie. Trzeba tylko użyć odpowiedniego 
trybu, od przypuszczającego przez oznajmujący do rozkazującego, 
by uruchomić machinę do działania.
Fundacja TRYBIK działa na wielu obszarach, jest obecna w życiu 
mieszkańców gminy Obrowo na co dzień i od święta. Dostrzegamy 
ludzi potrzebujących i organizujemy im pomoc, szkolimy młodych 
wolontariuszy, i uwrażliwiamy na nieszczęście innych. Uczestniczy-
my w większości imprez środowiskowych na terenie gminy, podczas 
których zabawiamy najmłodszych przy stoliku kreatywnym, robiąc 
kukiełki, bransoletki, figurki ze skręconych balonów, czy puszcza-
jąc na trawie wielkie bańki mydlane. Staramy się też stać na straży 
dziedzictwa narodowego, jakim jest rękodzieło, więc uczymy mło-
de pokolenie różnych form tej pięknej tradycji. Dzieci, wbrew po-
zorom, chętnie odchodzą od smartfonów, komputerów i zgłębiają 
tajniki sztuki, która towarzyszyła naszym babciom. Młode mamy 
nie umieją władać igłą, szydełkiem, ani drutami, dlatego tu też 
mamy pole do popisu.

„My im mówimy: 
Nie Zmarnuj Swojego Życia! 
Nie zmarnuj czasu, talentów, relacji Żyj 
wartościami. Bądź sobą.”
Współczesna młodzież jest pogubiona… Jeśli nie mają właściwych 
autorytetów i zasad moralnych, jeśli nie znają swojej wartości i nie 
dostrzegają swoich silnych stron, mogą zmarnować swój potencjał 
i talent. Pod wpływem złego towarzystwa, buntu itp. młodzi są 
skłonni sięgać po używki takie jak papierosy, alkohol, narkotyki, 
„dopalacze”… to może ich nieodwracalnie zniszczyć.
Z inicjatywy psychologa i pedagoga szkolnego oraz dzięki środkom 
finansowym z Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dwaj raperzy – Bęsiu (Łukasz Bęś) i Dj 
Yonas (Jonatan Blank) tworzący zespół RYMcerze, zostali zaprosze-
ni do Szkoły Podstawowej w Osieku nad Wisłą, aby mówić o tym, 
jak można pięknie żyć i tego życia nie marnować.
Podczas spotkania z młodzieżą klas VII i VIII przekazywali treści 
profilaktyczne i dzielili się swoim doświadczeniem życiowym walki 
z nałogami i szukania miejsca w życiu. A wszystko językiem mło-
dzieży – bez zadęcia i patosu, tylko prosto z serca. Uczniom towa-
rzyszyli: Dyrektor Szkoły Katarzyna Wachowska, nauczyciele oraz 
psycholog i pedagog.
Celem spotkania było uświadomienie zagrożeń związanych z używ-
kami, zmiana postawy u młodzieży oraz zachęcenie do rozwijania 
swoich zainteresowań.

Pedagog Beata Rumińska-Ćwik, Psycholog Jolanta Knap

CO MA GRAMATYKA 
DO FUNDACJI?

Siła napędowa TRYBIKÓW jest coraz większa, co cieszy nas 
ogromnie i daje ogromną satysfakcję.
Należy podkreślić przychylność Wójta Gminy Obrowo Andrzeja 
Wieczyńskiego i Jego współpracowników do naszych działań. Za-
wsze możemy też liczyć na Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 
Bez wsparcia trudno byłoby nam poruszać się w obszarach naszych 
działań. Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczyniają się do nakrę-
cania naszych trybików.
Z okazji zbliżających się świąt składam najserdeczniejsze życzenia.
Życzę zdrowych i spokojnych dni, spędzonych w gronie najbliż-
szych.

Barbara Mońko-Juraszek

prezes Zarządu Fundacji TRYBIK

DZIEŃ PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ  
W OSIEKU NAD WISŁĄ Z PROJEKTEM  
„NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA”
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W piątkowy wieczór, 7 grudnia 2018 r. w Osieckim Klubie Kultury 
odbył się II Konkurs Recytatorski dla Dorosłych im. Michała Ko-
kota, pt. „Co mi w duszy gra...” zorganizowany przez Osiecki Klub 
Kultury oraz Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie pod patrona-
tem Wójta Gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego.
Na początku wspominaliśmy śp. Michała Kokota, historyka, 
wszechstronnego artystę oraz animatora kultury, kochającego 
Boga, świat i ludzi...
W jury konkursu zasiadły:
Przewodnicząca – Edyta Łukaszewicz- Lisowska, aktorka Teatru 
Lalek „Baj Pomorski”, juror wielu konkursów 
Maria Kokot – bibliotekoznawca, (wiele lat pracowała w Książnicy 
Miejskiej w Toruniu), żona śp. Michała Kokota, kochająca poezję
Ewelina Mytlewska – animator kultury o specjalności teatralnej 
w GOK w Obrowie oraz O.K.K., była aktorka Teatru Lalek „Za-
czarowany Świat”
Celem konkursu była integracja osób dorosłych, którym bliska jest 
poezja. Udział wzięło 15 uczestników. Recytatorzy prezentowali 
wiersze polskich poetów o dowolnej tematyce. Mieliśmy okazję po-
dziwiać również autorskie wiersze.
Poziom tegorocznego konkursu był niezwykle wysoki. Jury przy-
znało trzy pierwsze miejsca, NAGRODĘ SPECJALNĄ jury mło-
dzieżowego oraz 6 wyróżnień. Nagrodami były bony podarunkowe 
do salonu Empik o wartości: 200 zł, 150 zł oraz 100 zł. Nagrody za 
wyróżnienia to tomiki poezji Hanny Stroińskiej, która przekazała 
swoje książki na konkurs oraz podwójne zaproszenia do „Baja Po-
morskiego” na spektakl, pt. „Pan Lampa” ufundowane przez Teatr. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali piękne, pamiątkowe dyplomy.

II Konkurs Recytatorski dla Dorosłych  
im. Michała Kokota, pt. „Co mi w duszy gra...”

Rozdano medale za długoletnie pożycie 
małżeńskie 

I miejsce – Magdalena Motyka
II miejsce – Jacek Melerski
III miejsce – Agnieszka Zielińska
NAGRODA SPECJALNA – Paulina Murawka
Wyróżnienia: Anna Lewandowska, Ewa Paczkowska, Anna 
Grzankowska, Adrian Topolski, Zbigniew Trzebniak, Dariusz 
Chrobak
Gratulujemy i zapraszamy serdecznie w przyszłym roku na III Kon-
kurs Recytatorski dla Dorosłych im. Michała Kokota, pt. „Co mi 
w duszy gra...” a miłośników poezji, zapraszamy wkrótce na Spo-
tkanie z Poezją w O.K.K. 
Pragnę podziękować Markowi Rabiaszowi za pomoc techniczną 
oraz fotografowanie.

Ewelina Mytlewska

W dniu 11 grudnia 2018 r. w remizie OSP w Kawęczynie od-
była się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie 
małżeńskie. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, wójt 
Andrzej Wieczyński wręczył medale następującym parom: 
Państwu Henryce i Janowi Rególskim z Sąsieczna, Państwu 
Halinie i Tadeuszowi Gerc z Silna, Państwu Hannie i Kazi-
mierzowi Zielińskim z Osieka nad Wisłą, a także Państwu 
Łucji i Janowi Kowalskim z Silna oraz Państwu Halinie i Ja-
nowi Rutkowskim z Obór. Wszystkie pary stanęły na ślub-
nym kobiercu 50 lat temu.
Pociechą i chlubą par, jak sami odznaczeni podkreślają, są ich 
rodziny. Małżonkowie Rególscy wychowali czwórkę dzieci, do-
czekali się ośmioro wnucząt i jednej prawnuczki. Państwo Gerc 
również wychowali czwórkę dzieci i doczekali się dziewięcioro 
wnucząt. Państwo Zielińscy wychowali jedną córkę i doczekali 
się jednej wnuczki, a Państwo Kowalscy wychowali dwie córki 
i doczekali się trojga wnucząt oraz jednej prawnuczki. Państwo 
Rutkowscy wychowali dwoje dzieci, doczekali się dwóch wnu-
ków i dwóch prawnuków.
Gratulujemy wszystkim parom tego wspaniałego jubileuszu 
i życzymy kolejnych oraz wielu miłych chwil spędzanych w do-
brym zdrowiu w rodzinnej atmosferze.

Małgorzata Gerus, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie,  
Fot. Marzena Słupczewska

Kurier Obrowa
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„Sprowadziłam się tutaj nieśmiało,
A tu tyle lat już przeleciało…
Nie miałam jeszcze dwudziestu lat,
Tu zobaczyłam ten piękny świat.
Ludzie spokojni, dobrzy i mili,
Oni swym życiem mnie zachwycili.
Nie mieli pereł, srebra ni złota,
Lecz ich łączyła dobra robota.
Szacunek, uśmiech i dobra rada,
Każdemu z ludzi zawsze się nada.
Tacy to ludzie mnie otaczają,
Którzy z ukłonem nawzajem witają.
Kto bardzo płacze, tego wspierają,
Źle postępuje upominają.
Złych ludzi tutaj, ja nie spotkałam
Chyba, że o nich już zapomniałam.
Miałam radości, smutki, czasami żale.
Mieszkać w Obrowie… tu jest wspaniale!
W koło są lasy, łąki i pola,
I zaorana świeżutko rola, 
Która zapachem swym oczaruje,
Każdego kto ją nosem poczuje.
Podniebny koncert, skowronki dają
I różne ptaszki również śpiewają.
Na długich nogach bociany stoją, 
I w swoje pióra pięknie się stroją.
To wszystko widzę na własne oczy,
Widzę to wszystko, ten świat uroczy.
Księżyc i gwiazdy i wszechświat cały.
A ja się cieszę z życia radości, 
Którą doświadczam w swojej starości.
Tu, na tej ziemi – w naszym Obrowie.
Nie ma piękniejszej – każdemu powiem”. 

„W Obrowie”

„Bardziej błękitne niebo się stało
Wokół nas miło, czysto i biało.
Taki dzień w roku tylko jeden mamy,
Na który wszyscy z radością czekamy.
Z utęsknieniem pierwszej gwiazdki wyglądamy.
I serdeczne życzenia sobie przesyłamy.
Biały obrus, siankiem wyścielony.
Na nim narodzony Jezus położony.
Ewangelię świętą nabożnie wysłuchamy
I świętą rodzinę, do nas zapraszamy.
Białym poświęconym opłatkiem się dzielimy.
Wiele serdeczności wzajemnie życzymy.
Nieobecnych, z miłością w sercach wspominamy.
Radośni wieczerzę wszyscy spożywamy.
A dzieci z niepokojem Mikołaja wypatrują,
Podarunki z radością zaraz rozpakują.
Na tę chwilę z utęsknieniem oni czekali,
Czy Mikołaj przyniesie prezent, o który pisali? 
Bóg się rodzi moc truchleje (…)”.

Zgodnie z obietnicą, poniżej publikujemy wiersz Pani Aliny Żebrowskiej, która w konkur-
sie z okazji 10-lecia kwartalnika „Kurier Obrowa” zdobyła II zaszczytne miejsce za wiersz 
„W Obrowie”. Pani Alina zrobiła też redakcji Kuriera Obrowo prezent świąteczny i napi-
sała kolejny wiersz pt. „Boże Narodzenie” . Serdecznie dziękujemy Pani Alince za piękne 
wiersze i namawiamy do dalszego pisania. 

Marzena Słupczewska

„Boże 
Narodzenie”

Informacja o szkoleniu dot. „Systemów Geoinforma-
tycznych w praktyce wraz z pozyskiwaniem danych 
przestrzennych” w 100% dofinansowanych ze środków 
unijnych.
Serdecznie zapraszamy osoby, które:
• ukończyły 25 lat i mają maksymalnie średnie  

wykształcenie,
• ukończyły 50 lat nie zależnie od wykształcenia,
• mają ukończone 25 lat i są osobami niepełno-

sprawnymi,
do wzięcia udziału w szkoleniu komputerowym z wyko-
rzystaniem drona do pozyskiwania danych przestrzen-
nych.
Więcej informacji udzielamy pod numerami telefonu 
56 678 60 22 wew. 153, 605 -609- 168 lub osobiście w sie-
dzibie Urzędu Gminy w Obrowie, pokój nr 11 lub 35.

Szkolenia komputerowe z użyciem dronów
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W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OBROWIE I ZESPOŁU SZKÓŁ W DOBRZEJEWICACH SERDECZNIE

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW GMINY OBROWO NA XXVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. 
IMPREZY ODBĘDĄ SIĘ 13 STYCZNIA 2019 r.:

- od godz. 11:00 na sali gimnastycznej ZS w Dobrzejewicach,
- od godz. 15:00 na sali gimnastycznej SP w Obrowie. 

W programie imprez 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 organizatorami w powyższych szkołach.

W SP w Osieku Nad Wisłą uczniowie wraz z opiekunami będą  
zbierali pieniądze na wielką orkiestrę świątecznej pomocy  
w formie kwest. 

 Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i współpracy!

Dnia 9 listopada 2018 roku w Punkcie Przedszkolnym przy Szkole 
Podstawowej im. M. Kopernika w Łążynie II odbyła się uroczy-
stość „Pasowania na przedszkolaka”. Bohaterami spotkania były 
najmłodsze dzieci.
Dziewiąty listopada był wyjątkowym dniem dla naszych milu-
sińskich, którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli próg 
przedszkola. Przez kilka ostatnich tygodni dzieci nabierały odwagi 
i doświadczenia w prezentowaniu swoich umiejętności na małej 
przedszkolnej scenie. Bohaterami spotkania były maluchy z grupy 
„Smerfy”. W uroczystości wzięli udział zaproszeni rodzice oraz dy-
rektor pani Hanna Affelt. 
Maluchy zaprezentowały bardzo ciekawy program artystyczny, któ-
ry wytrwale przygotowywały pod bacznym okiem swojej wycho-
wawczyni pani Dagmary Chmielewskiej. Dzieci śpiewały, tańczyły, 
recytowały wiersze. Występując przed tak wielką publicznością, 
wykazały się nie tylko swoimi umiejętnościami, ale również wiel-
ką odwagą. Punktem kulminacyjnym spotkania było ślubowa-
nie. Z wielką dumą i przejęciem powtórzyły słowa przyrzeczenia, 
a pani dyrektor dokonała pasowania przez dotknięcie ramienia 
każdego dziecka ogromnym, magicznym ołówkiem. Na pamiątkę 

Pasowanie na przedszkolaka w Łążynie

tego ważnego dnia dzieci otrzymały dyplomy, prezenty oraz słodki 
upominek. Po zakończeniu części oficjalnej dzieci pozowały do pa-
miątkowego zdjęcia, a w salach czekał na nie pyszny poczęstunek 
przygotowany przez rodziców. 
Na pewno był to niezapomniany dzień, pełen emocji i miłych wra-
żeń. 

Dagmara Chmielewska


