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„Mamy w gminie Obrowo 
naprawdę świetnych 
młodych” – pisze wójt



Dzień dobry!
Z przyjemnością przekazujemy Państwu na święta nowy numer Kuriera Obrowa. Kwartal-
nik ma zimową oprawę i jest w nim kilka tekstów, które mają wprowadzić nas w świąteczny 
nastrój. 
Epidemia zmieniła życie naszej gminy pod wieloma względami. Już w marcu zrezygnowa-
liśmy z organizowania oficjalnych uroczystości oraz imprez kulturalnych i sportowych. Nie 
odbyły się dożynki. Bardzo brakuje nam spotkań z Państwem i bezpośrednich rozmów, ale 
mimo to uważam, że podjęliśmy słuszną decyzję, ograniczając kontakty. Okazujemy sobie 
w ten sposób troskę o nasze zdrowie.
Tym bardziej więc cieszą mnie inicjatywy mieszkańców, podejmowane mimo niesprzyjają-
cych warunków. Wszelkie działania służące promocji naszej gminy czy wpływające na roz-
wój aktywności lokalnej są obecnie bardzo ważne: integrują nas i przypominają, że możemy 
na siebie liczyć. Piknik wiślany, ustawienie w Silnie repliki łodzi rybackiej, przedsiębiorczość, 
dzięki której jesteśmy liderem programu Czyste Powietrze, wola przekazania przez naszych 
strażaków ochotników wozu do OSP w Fordonie w Bydgoszczy czy nawet ozdobienie gminy 
chryzantemami pozyskanymi od okolicznych producentów kwiatów – takie działania poka-
zują, jak świetnych mamy mieszkańców. Jestem pełen podziwu dla Państwa!

Pozdrawiam serdecznie, wójt Andrzej Wieczyński
(fot. Łukasz Piecyk)
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Po długiej i śnieżnej w tym roku zimie niemal od razu przyszło lato. Gdy piszę do Państwa te słowa, jest 
początek lipca, temperatura od tygodni sięga 30 stopni. Lato w pełni. Dzieci odpoczywają na zasłużonych 
wakacjach  po kolejnym pandemicznym roku szkolnym. Doskonale dały sobie radę. Mimo długiego 
braku bezpośrednich kontaktów z przyjaciółmi, mimo problemów natury psychicznej i społecznej, jakie 
są efektem e-nauki, dzieci i młodzież z gminy Obrowo działają, są aktywne, pomagają.
Widzę, jak włączają się w akcje charytatywne organizowane dla chorych mieszkańców. Zauważam, że 
chętnie biorą udział w różnych konkursach, organizowanych nie tylko przez gminę. Z dumą słucham 
o ich sukcesach sportowych, literackich, muzycznych, naukowych, na polu społecznym. Doceniam 
ich chęć działania dla samorządu, na przykład w ramach Młodzieżowej Grupy Doradczej, którą 
przedstawiamy obok. W tym numerze wiele piszemy o dzieciach i młodzieży. 
Mamy w gminie Obrowo naprawdę świetnych młodych. Przyznam Państwu, że bardzo mnie to 
motywuje do pracy. 

Pozdrawiam wakacyjnie, wójt Andrzej Wieczyński
(fot. Łukasz Piecyk)

Są to inwestycje podziem-
ne, niespektakularne, cza-
sochłonne i jednocześnie niezwykle kosztowne. Stanowią podstawę 
do dalszego rozwoju gminy. Gmina w 96% jest zwodociągowana, 
a w 51,12 % skanalizowana.

fot. Maciej Kamiński

Prace nad 
rozbudową sieci 
wod-kan trwają

Nowe zarządy 
w OSP

W maju i czerwcu odbywały się zebrania sprawozdawczo - wy-
borcze w ochotniczych strażach pożarnych z terenu naszej gmi-
ny. Nowe władze w OSP wybierane są co pięć lat. Przedstawia-
my skład nowych zarządów OSP działających na terenie gminy 
Obrowo.

fot. Julia Krzyżanowska, Marcin Ziółkowski



KURIER OBROWA AKTUALNOŚCI

3Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

Młodzieżowa Grupa Doradcza 
Wójta Gminy Obrowo powołana

Magdalena Krzyżanowska, fot. archiwa członków grupy

Czternastu członków liczy Młodzieżowa 
Grupa Doradcza wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego. W jej skład wchodzą młodzi 
mieszkańcy gminy w wieku od 13 do 24 
lat.

Są wśród nich uczniowie gminnych 
szkół podstawowych i liceum, liceów to-
ruńskich oraz studenci. Jakie mają pomy-
sły? Wielu młodych stawia na współpracę 
z seniorami i widzi konieczność integracji 
lokalnej młodzieży. „Świadoma młodzież 
to świadome społeczeństwo i świadoma 
i przemyślana przyszłość” napisał w zgło-
szeniu jeden z członków Grupy.

Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyń-
ski powołał Młodzieżową Grupę Doradczą. 
W jej skład wchodzi czternastu młodych 
mieszkańców gminy. Są to:

1) Maja Cedro z Obrowa
2) Wiktoria Celmer z Zębówca
3) Kornelia Dąbrowska z Brzozówki
4) Adrian Gąsiorowski z Obrowa
5) Karolina Kończalska ze Skrzypkowa
6) Paweł Lipiński z Obrowa
7) Igor Machałowski z Silna
8) Kamila Myszkowska z Obrowa
9) Natalia Nadachewicz z Obrowa
10) Wiktoria Rumińska z Dobrzejewic
11) Martyna Skowrońska z Głogowa
12) Dominika Wielewiecka z Brzozówki
13) Karina Zielińska z Kawęczyna
14) Damian Zwoliński z Głogowa

- Po przeczytaniu wszystkich zgłoszeń 
nasuwa mi się kilka wniosków – mówi wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Po 
pierwsze, współczesna młodzież to często 
świadomi obywatele, którzy chcą uczest-

niczyć w życiu samorządu, chcą go two-
rzyć i wspierać. Zamierzam więc często ich 
słuchać i poznawać ich punkt widzenia. Po 
drugie, nasi młodzi widzą konieczność po-
mocy osobom starszym i niepełnospraw-
nym i dostrzegają wartość integracji z nimi. 
To napawa optymizmem. Przyznam, że nie 
sądziłem, że aż tylu młodych zwróci uwagę 
właśnie na tę sprawę – korzystania z wiedzy 
i doświadczenia starszych. Po trzecie nato-
miast, niemal wszyscy moi młodzi doradcy 
pisali o potrzebie integracji z rówieśnikami. 
To zrozumiałe. Sądzę, że obecnie, po cza-
sie przymusowej izolacji, to ta kwestia jest 
szczególnie dla nich ważna. Deklaruję, że 
po pandemii gmina wykorzysta wszelkie 
możliwości, aby młodzi z gminy Obrowo 
mogli jak najczęściej spędzać czas razem.

 
Na pierwszym spotkaniu (online) grupa 

wybrała przewodniczących. Zostali nimi:

Adrian Gąsiorowski - przewodniczący
24-letni Adrian jest absolwentem IV 

Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, 
ma tytuł licencjata kierunku „zarządzanie” 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Kontynuuje studia magisterskie. Od 
pięciu lat prowadzi drużynę piłkarską Im-
pact Obrowo. 

Karolina Kończalska ze Skrzypkowa - wi-
ceprzewodnicząca

Karolina ma 23 lata i studiuje prawo na 
uniwersytecie w Poznaniu. Na co dzień 
pracuje w kancelarii adwokackiej i chętnie 
podejmuje działania w zakresie aktywności 
społecznej. 

Dominika Wielewiecka z Brzozówki - wi-
ceprzewodnicząca

Dwudziestoletnia Dominika ukończyła 
ówczesne gimnazjum w Dobrzejewicach 
z tytułem laureata wiedzy o samorządzie te-
rytorialnym. Jest absolwentką toruńskiego 
technikum nr 4. Ze względu na wykształ-
cenie techniczne w kierunku budownictwa 
chce dalej kształcić się w tym zawodzie. 

Adrian Gąsiorowski Dominika Wielewiecka Karolina Konczalska

Adrian Gąsiorowski:
Od dwóch miesięcy spotykamy się 

i codziennie rozmawiamy online. My-
ślę, że największym wyzwaniem było 
znalezienie wspólnego mianownika dla 
naszej pracy, ponieważ różnice wieku 
między nami są dość spore. Nie uważam 
jednak tego za wadę, a sporą zaletę. Per-
spektywa, z której patrzymy na to co się 
wokół nas dzieje, jest różna. Taki był cel 
powołania grupy: dać głos młodym i nie 
chodzi wyłącznie o tych najmłodszych, 
ale również o studentów i młode pary 
osiedlające się na naszym terenie. Dużo 
czasu poświęciliśmy na scalenie grupy 
i opracowanie wspólnej wizji i misji na-
szej pracy. Przed nami okres wakacyj-
ny. Chcemy zapewnić jakąś atrakcję dla 
młodzieży. Pracę wewnątrz mamy już 
praktycznie za sobą, teraz pora zacząć 
działać i moim zdaniem grupa jest już do 
tego dostatecznie przygotowana. Osoby 
młode zachęcamy do kontaktu z nami 
za pośrednictwem mediów społeczno-
ściowych, gdyż zdajemy sobie sprawę 
z mnogości potrzeb. Myślę, że łatwiej bę-
dzie się porozumieć z rówieśnikami niż 
urzędem, a dla nas będzie to możliwość 
sprawdzenia się w boju.
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10 najwybitniejszych. Stypendia 
„Akademii Zdolnych Wójta Gminy 
Obrowo” za rok 2020/2021  przyznane 

Joannna Zielińska | fot. Anna Lutowska

Gmina Obrowo ma zaszczyt przedstawić 
stypendystów „Akademii Zdolnych Wójta 
Gminy Obrowo” za rok 2020/2021. Laure-
aci otrzymają stypendia w wysokości 3 
000 zł oraz wyjątkowe certyfikaty. Wójt 
Andrzej Wieczyński zdecydował również 
o przyznaniu 10 dodatkowych wyróżnień.

Stypendystami pierwszej edycji Akade-
mii Zdolnych Wójta Gminy Obrowo zosta-
li:

• Jakub Budzyń w kategorii sport
• Maciej Górski, nauka
• Wiktoria Frąś, nauka
• Agata Krajewska, nauka
• Maja Kopystecka, nauka
• Alicja Chłodowska, nauka
• Amelia Wierzba, osiągnięcia artystyczne
• Franciszek Turalski, sport
• Zuzanna Abramowska, nauka
• Tomasz Wirski, nauka

O stypendium przyznawane w  tego-
rocznej pierwszej edycji „Akademii Zdol-
nych Wójta Gminy Obrowo” ubiegało się 
aż 87 uczniów – każdy wyjątkowo zdolny. 
Komisja stypendialna pracująca pod prze-
wodnictwem sekretarz gminy Mirosławy 
Kłosińskiej oceniała wnioski pod kątem 
ich zgodności z kryteriami oceny określo-
nymi w uchwale nr XXV / 211/2021 z dnia 
13 marca 2021 r.  Rady Gminy Obrowo 
oraz w zarządzeniu wójta nr 46/2021 z dnia 
27.04.2021 r. 

Spośród 87 wniosków 3 odpadły na eta-
pie oceny formalnej. Do oceny merytorycz-
nej zostały w związku z tym zakwalifikowa-
ne 84 wnioski. Najwięcej podań, bo aż 66,  
nadesłano do kategorii stypendium za osią-
gnięcia naukowe, 5 wniosków - do kategorii 
za osiągnięcia artystyczne oraz 13 podań – 
za osiągnięcia sportowe. Po obradach ko-
misja rekomendowała wójtowi dziesięcioro 
uczniów do przyznania stypendium oraz 
dodatkowo dziesięcioro uczniów do wy-
różnień. Wyróżnienia przyznano dwojgu 
uczniom za osiągnięcia artystyczne, trojgu 
uczniom za sportowe oraz pięciorgu za  na-
ukowe.  

- Imponująca jest liczba uczniów, którzy 
spełnili kryteria do uzyskania stypendium 
„Akademii Zdolnych” – mówi wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. - Cieszy nas 
duża ilość wniosków wynikająca z ogrom-
nego zainteresowania programem, tym 
bardziej, że w roku szkolnym 2020/2021, 
w związku z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju, wiele konkursów i olimpiad było 
odwołanych. 

Wśród kandydatów przeważały dzieci 

z bardzo dobrymi, a nawet świetnymi wy-
nikami w nauce, sporcie, kulturze. Jednak 
celem programu jest promowanie uczniów 
osiągających wyniki wybitne. Wśród na-
grodzonych są więc uczniowie posiadający 
wiele osiągnięć niejednokrotnie w wielu 
dziedzinach. 

- Ponieważ mamy aż tylu zdolnych mło-
dych mieszkańców, komisja stypendialna 
wystąpiła do wójta o uhonorowanie dodat-
kowych dziesięciu osób, które otrzymały 
nieco tylko mniej punktów od zwycięzców. 
Wójt wyraził zgodę, dzięki czemu do dzie-
sięciorga stypendystów dołączy w tym roku 
dziesięciu wyróżnionych – mówi sekretarz 
Kłosińska.

Wyróżnienia wójt przyznał następują-
cym uczniom:
• Karina Pajda, nauka
• Zuzanna Przewięźlikowska, sport
• Jakub Krzyżanowski, sport
• Cecylia Motyka, nauka
• Laura Piętka, osiągnięcia artystyczne
• Paweł Perlik, sport
• Jan Banaszak, nauka
• Marta Paurowska, nauka
• Wiktoria Majewska, osiągnięcia arty-

styczne
• Marcel Ludwig, nauka

Uroczysta gala wręczenia nagród od-
była  się w czwartek 1 lipca. Wzięli w niej 
udział stypendyści, ich rodzice oraz dyrek-
torzy szkół. Fotogaleria z gali znajduje się 
na www.obrowo.pl

***
Jakub Budzyń w kategorii sport
Średnia ocen: 5,17. Karateka. Lista jego 

osiągnięć sportowych jest niebywale długa. 
Zajmuje pierwsze miejsca na międzyna-
rodowych, ogólnopolskich i regionalnych 
zawodach karate. Finalista kuratoryjnego 
konkursu z matematyki.

Maciej Górski, nauka
Średnia ocen: 6,0. Laureat kuratoryjne-

go konkursu przedmiotowego z geografii, 
wyróżniony w Międzynarodowym konkur-
sie matematycznym „Kangur”.

Wiktoria Frąś, nauka
Średnia 5,93. Laureatka kuratoryjnego 

konkursu przedmiotowego z języka pol-
skiego. Wyróżniona w ogólnopolskim kon-

kursie literackim „Pomóż ocalić życie bez-
domnemu”. 

Agata Krajewska, nauka
Średnia ocen: 5,72 . Laureatka kuratoryj-

nego konkursu przedmiotowego z biologii, 
finalistka kuratoryjnego konkursu z geo-
grafii. Gra na skrzypcach i fortepianie. Pi-
sze wiersze. Doskonale zna język angielski, 
uczy się chińskiego.

Maja Kopystecka, nauka
Średnia ocen: 6,0. Laureatka wielu 

konkursów artystycznych szczebla regio-
nalnego i ogólnopolskiego. Członek gru-
py teatralnej Teatrzaki i scholi “Źródło”. 
W osieckiej szkole muzycznej uczy się gry 
na flecie poprzecznym.

Alicja Chłodowska, nauka
Średnia ocen: 5,88. Laureatka kuratoryj-

nego konkursu przedmiotowego z języka 
angielskiego oraz wielu innych konkursów 
anglistycznych. Uzdolniona matematycz-
nie. Gra na pianinie, jeździ konno, profe-
sjonalnie rysuje. 

Amelia Wierzba, osiągnięcia 
artystyczne
Średnia ocen: 5,33. Tancerka. Od 7 lat 

trenuje taniec, z licznymi sukcesami repre-
zentuje swoją szkołę i gminę na zawodach 
na terenie kraju. Sukcesy osiąga indywidu-
alnie oraz tańcząc w grupie. Uczy się akro-
batyki i baletu. 

Franciszek Turalski, sport
Z wyróżnieniem ukończył trzecią klasę 

szkoły podstawowej.* Staje na podium na 
międzynarodowych, ogólnopolskich i re-
gionalnych zawodach karate tradycyjnego. 
Programuje. Interesuje się historią i … ge-
netyką.

Zuzanna Abramowska, nauka
Średnia ocen: 5,29. Laureatka kuratoryj-

nego konkursu przedmiotowego z chemii. 
Interesuje się biotechnologią i genetyką, 
uprawia wspinaczkę i zdobywa górskie 
szczyty. 

Tomasz Wirski, nauka
Średnia 5,22. Laureat XVII edycji Regio-

nalnego konkursu wiedzy o samorządzie 
terytorialnym. Wielokrotny reprezentant 
szkoły w konkursach matematycznych.

*ocena roczna jest opisowa, więc nie podajemy średniej
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Rada gminy Obrowo zatwierdziła spra-
wozdanie finansowe za 2020 rok oraz 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 
2020 rok. Radni udzieli wójtowi gminy 
Obrowo Andrzejowi Wieczyńskiemu ab-
solutorium.

- Dziękuję Państwu Radnym i Pracowni-
kom za wspólną pracę, kwiaty i miłe słowa. 
Nie pracuję sam - absolutorium i wotum 
zaufania to wyrazy uznania przede wszyst-
kim dla moich współpracowników - mówił 
wójt Wieczyński.

Przed głosowaniem w sprawie sprawoz-
dania finansowego i w sprawie wykonania 
budżetu radni zapoznali się ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu gminy 2020 rok, 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu 
oraz z opinią RIO o wniosku Komisji Rewi-
zyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi 
Gminy Obrowo za 2020 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu 
gminy za 2020 rok oraz sprawozdanie finan-
sowe przedstawiła skarbnik gminy Joanna 
Faleńska. Skarbnik przedstawiła również 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu. 
Opinia ta jest pozytywna. RIO pozytywnie 
zaopiniowała również wniosek Komisji Re-
wizyjnej o udzielenie absolutorium wójtowi 
gminy Obrowo za 2020 rok. 

Wnioski końcowe poddane głosowaniu 
przez członków Komisji są następujące:

1. Przyjęty na 2020 rok plan wydatków 
nie został przekroczony w żadnym dziale.

2. Przyjęte w budżecie dochody zostały 

wykonane w granicach planu, co świadczy 
o wysokim tempie rozwoju gminy Obrowo. 

3. Co roku realizowany jest szereg inwe-
stycji gminnych, co stwarza dogodne pole 
do rozwoju przedsiębiorczości na terenie 
naszej gminy, jak również przyciąga no-
wych mieszkańców.

4. Pozytywnym zjawiskiem jest mniej-
szy niż planowany deficyt budżetu o kwotę 
2.285.644,03zł, co wynika z oszczędnej go-
spodarki środkami publicznymi przy jed-

noczesnej realizacji inwestycji i wszystkich 
zadań bieżących.

5. W roku 2020 gmina realizowała za-
dania bieżące i inwestycyjne przy udzia-
le środków unijnych na łączną kwotę 
6.932.730,84 zł.

Komisja pozytywnie zaopiniowała więc 
sprawozdanie wójta z wykonania budże-
tu za 2020 rok i wystąpiła do rady gminy 
z wnioskiem o udzielenie wójtowi absolu-
torium.

Wójt otrzymał absolutorium 
z wykonania budżetu za 2020 rok

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Powstają memy, filmy, zdjęcia potwierdzające głosowanie. 
Mieszkańcy naszej gminy starają się zdobyć plac zabaw dla Osie-
ka nad Wisłą. Nawet jeśli nie wygramy,  jesteśmy #razemdla-
obrowa dla tej sprawy. 

Nasza gmina kolejny raz bierze udział w konkursie firmy Nivea 
na budowę niezwykłego placu zabaw. Konkurs jest ogólnopolski, 
a koncern wybuduje plac w tej miejscowości, która otrzyma naj-
więcej głosów internautów. Do udziału w konkursie gmina zgłosiła 
Osiek nad Wisłą. Plac zabaw mógłby się znaleźć na terenie szkoły 
podstawowej. Jego budowa nie wykluczy boiska. 

Konkurs trwa od maja do 15 lipca. Gdy wysyłamy gazetę do dru-
ku, nasz Osiek nad Wisłą zajmuje 3. miejsce w rywalizacji. To dobre 
miejsce. Nivea buduje podwórka w pięciu gminach, na które naj-
częściej głosują internauci. Czy utrzymamy tę dobrą lokatę? Bardzo 
byśmy chcieli napisać Państwu w przyszłym Kurierze, że w Osieku 
nad Wisłą będzie ten piękny plac zabaw… 

(MK)

Walczymy o plac zabaw Nievea dla Osieka nad Wisłą
fot. Marzena Słupczewska

OSP KRSG Osiek nad Wisłą głosuje codziennie.

Za absolutorium głosowali radni klubu „Jesteśmy w gminie Obrowo”.
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Prace nad rozbudową sieci 
wod-kan trwają

Magdalena Krzyżanowska | fot. Maciej Kamiński, Urząd Gminy Obrowo

Są to inwestycje podziemne, niespektakularne, czasochłonne i jednocześnie niezwykle kosz-
towne. Stanowią podstawę do dalszego rozwoju gminy. Gmina w 96% jest zwodociągowana, 
a w 51,12 % skanalizowana.

W 2020 roku na gospodarkę wodno-ście-
kową wydaliśmy 6 mln zł. Plan na 2021 
rok to 7 mln 25 tys. zł. 

4 x większe zużycie wody
Latem, podczas upałów, ciśnienie wody 

momentami bywa słabsze. Jest to odczu-
walne zwłaszcza wtedy, gdy sąsiedzi zuży-
wają wodę do pielęgnacji swoich ogródków. 
To zrozumiałe, że ich estetyka jest bardzo 
ważna. Niemniej, w gorące dni gminne 
stacje uzdatniania wody odnotowują czte-
rokrotnie większe jej 
zużycie! Dlatego apelu-
jemy o ograniczanie wy-
korzystywania wody do 
podlewania ogródków, 
napełniania przydomo-
wych basenów czy my-
cia samochodów. Czte-
rokrotnie wyższy pobór 
wody musi wpłynąć na 
wydolność sieci wodno 
– kanalizacyjnej.

Wiele gmin, przede wszystkim gmin 
wiejskich, corocznie boryka się z obniże-
niem ciśnienia wody w miesiącach letnich. 
Piszą o tym media lokalne i ogólnopolskie. 
W tym roku problemy sygnalizowały w na-
szym powiecie już między innymi gminy 
Łubianka i Lubicz. Dla naszej gminy jest to 
znaczące, ponieważ lubicki Zakład Usług 
Komunalnych obsługuje Obory.

Udko z kurczaka w kanalizacji
Czas pracowników referatu wodkan jest 

często marnowany na udrażnianie przy-
domowych przepompowni ścieków, które 
zapychają się przez – delikatnie mówiąc 
– nieodpowiedzialne postępowanie miesz-
kańców. W rurach kanalizacyjnych nasi 
pracownicy znajdują opakowania, żywność 
(np. niedojedzone udka z kurczaka, pieczy-
wo), tłuszcze, gałęzie. Standardem są pod-
paski, pieluchy, prezerwatywy, chusteczki 

nawilżane i patyczki 
higieniczne. Odpa-
dy te tworzą zatory 
trudne do likwidacji, 
redukują przekrój 
rur i tamują prze-
pływ ścieków. Często 
również przyczyniają 
się do skażenia wód, 
powodują uszkodze-
nia urządzeń tłoczą-

cych ścieki i zwiększają prawdopodobień-
stwo występowania szczurów.

– Koszt naprawy jednej przydomowej 
oczyszczalni może wynieść nawet 2 tysiące 
złotych – szacuje Artur Słomkowski, kie-
rownik Referatu gospodarki wodno – ście-
kowej w Urzędzie Gminy Obrowo. – Nie-
trudno domyślić się, że dużo gmina traci, 
gdy mieszkańcy traktują kanalizację jak 
pojemnik na odpady. Zapychają się kolek-

tory sanitarne, przepompownie sieciowe 
i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Cały 
system kanalizacji w gminie zaczyna źle 
funkcjonować.

Dlatego gmina wydała i kolportuje ulot-
ki, które przypominają, czego nie należy 
wrzucać do kanalizacji.

Jak wygląda plan rozwoju sieci wod 
kan na najbliższe lata?

Inwestycje w sieć wodno – kanalizacyj-
ną mają dwie specyficzne cechy, które spra-
wiają, że ich nie dostrzegamy. Po pierwsze, 
są niespektakularne, a ich efekty są niewi-
doczne, bo zostały zakopane. Po drugie, 
długie miesiące, a nawet lata, zajmuje po-
łożenie sieci na rozległym obszarze, toteż 
wydaje się jakoby nie trwały. Nie widzimy 
prac pod oknem, nie słyszymy hałasu ma-
szyn – a więc zapewne nic się nie dzieje. 
Tymczasem, aby w naszym kranie popłynę-
ła woda, potrzeba często położyć kilometry 
rur w miejscowościach odległych od nasze-
go domu. To nierzadko zajmuje lata.

- Najważniejsze zadania inwestycyjne na 
ten rok to zakup stacji podnoszenia ciśnie-
nia  wraz z budową zbiornika retencyjnego 
w Obrowie, na tzw. kolonii obrowskiej – 
mówi Artur Słomkowski. - Zdajemy sobie 
sprawę z niskiego ciśnienia wody w części 
Obrowa i Sąsieczna. Niektóre ulice położo-
ne są wysoko. Nowa stacja będzie posiadać 
zapas wody, która popłynie ze zwiększonym 
ciśnieniem, gdy pobory są wysokie i woda 
nie dociera w najwyżej położone punkty.

- Planujemy także wybudować zbior-
nik do wody o pojemności 150 m3 do sta-
cji uzdatniania wody w Osieku nad Wisłą, 
aby w dni o powiększonym poborze można 
było wodę podawać z większym ciśnieniem.  
W tej chwili trwają prace nad dokumenta-
cją i otrzymaniem pozwolenia na budowę.

Aktualne główne inwestycje wod-kan 
naszej gminy

Budowa wodociągu w miejscowości  
Silno – Obory - Smogorzewiec

Obecnie do Obór nie dochodzi nasz wo-
dociąg, a wodę dostarcza sąsiednia gmina 
Lubicz. Przygotowywaliśmy się do zmian. 
Wykonaliśmy dokumentację projektowo-
-kosztorysową: projekt budowlany, specy-
fikację techniczną, przedmiar robót, kosz-
torys inwestorski, operat dendrologiczny.  
Rozpoczynamy właśnie prace, które doce-
lowo doprowadzą do podłączenia Obór do 

Nietrudno domyślić 
się, że dużo gmina 
traci, gdy mieszkańcy 
traktują kanalizację jak 
pojemnik na odpady

Przepompownia wody w Dobrzejewicach.



KURIER OBROWA

7Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

AKTUALNOŚCI

naszej gminnej sieci. Pieniądze na ten cel są 
wpisane w budżet. Być może uda nam się 
zakończyć prace jeszcze w tym roku. War-
to pamiętać, że to jest duża inwestycja, bo 
nitka wodociągu prowadzi z Dzikowa przez 
Obory w kierunku położonych w lasach 
domów w Smogorzewcu. Docelowo połą-
czymy się z Osiekiem nad Wisłą w rejonie 
ulic Zimowej i Wiosennej i zepniemy  sieć 
z Sąsiecznem, gdzie w tej chwili razem 
z Oborami  występują największe problemy 
w okresie lata z prawidłowym ciśnieniem 
wody.

Budowa kanalizacji w Szembekowie
Obecnie projektanci opracowują do-

kumentację. Inwestycja będzie podzielona 
na kilka etaptów. Pierwsze prace w terenie 
mają się rozpocząć na przełomie 3 i 4 kwar-
tału tego roku.

Budowa wodociągu w Dzikowie 
Kupiliśmy materiały do realizacji za-

dania. Pierwsze prace w terenie mają się 
rozpocząć na przełomie 3 i 4 kwartału tego 
roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w miejscowości Silno –  
II etap

Inwestycja obejmie ulice Leśną, Słonecz-
ną, Brzozową, Jarzębinową, Nad Strugą, 
Ziołową, ul. Sosnową, Chabrową i Stor-
czykową. Trwają już prace na ul. Leśnej. 
Powstaje sieć grawitacyjna o długości 3 516 
metrów, sieć tłoczna 675,5 m i 6 przepom-
powni.

Główne inwestycje wodkan  zakończo-
ne w 2020 roku 
Budowa wodociągu w Głogowie

Wykonaliśmy wodociąg DN 225 – 775 
metrów bieżących,  DN 160 – 103 metry 
bieżące, DN110 – 104 metry bieżące wraz 
z dwoma hydrantami. 

Przebudowa i rozbudowa wodociągu 
w Głogowie

Wykonaliśmy sieć wodociągową DN 110 
- 280 metry bieżące oraz przebudowaliśmy 
wodociąg na długości 105 metrów bieżą-
cych. Zadanie zakończone i rozliczone. 
Jego celem było połączenie sieci w pierścień 
dwóch części Głogowa.

Rozbudowa kanalizacji w Głogowie
Wykonaliśmy 310 metrów bieżących sie-

ci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z 18 
przyłączami. 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w Silnie

Wykonaliśmy sieć wodociągową DN 160 
– 380 metrów bieżących. 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w Głogowie

Wykonaliśmy sieć wodociągową DN 160 
– 300 metrów bieżących wraz z 18 przyłą-
czami i 2 hydrantami.

Gminna sieć wod-kan w cyfrach:
• gmina w 96% jest zwodociągowana, 

a w 51,12 % skanalizowana,
• łączna długość sieci wodociągowej to 

263,8 km, a kanalizacyjnej 125,2 km,
• na terenie gminy jest 3885 przyłączy 

wodociągowych i 2177 kanalizacyjnych,
• w 2020 roku wykonano 149 przyłączy 

do  sieci wodociągowej i 53 przyłącza do sie-
ci kanalizacyjnej,

• na terenie gminy znajdują się:
o 1 oczyszczalnia ścieków,
o 2 hydrofornie: w Dobrzejewicach 

i Osieku nad Wisłą,
o 54 przepompownie ściekowe,

o 620 przydomowych przepompowni 
ścieków.

• średni dobowy pobór wody wynosi 
1000 m3 - 2000 m3 ,

• latem dobowy pobór wody sięga 4000 
m3

Kontakt do referatu 
wodno – kanalizacyjnego:

tel. 56 678 60 22 wew. 183, 184
e-mail: wodkan@obrowo.pl

Telefon alarmowy czynny całą dobę: 
607 899 009

Budowa wodociągu w Kawęczynie.
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Na koniec 2020 roku w naszej gminie 27 
rodzin objętych było procedurą Niebie-
skiej karty. Pomaga im Zespół Interdyscy-
plinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie, któremu przewodniczę. Aby-
śmy mogli pomóc i chronić, musimy wie-
dzieć, komu jesteśmy potrzebni.

Zespół monitoruje zjawiska przemocy 
domowej i koordynuje działania przedsta-
wicieli różnych podmiotów pomagających 
rodzinom, które dotknięte są przemocą. 
Członkowie zespołu opiekują się tymi  ro-
dzinami, podejmują interwencje i infor-
mują o możliwościach uzyskania wsparcia. 
W ramach zespołu są powoływane grupy 
robocze, które opracowują, dokumentują 
i realizują plany pomocy. 

W naszej gminie pomoc w przeciw-
działaniu przemocy świadczą: pracowni-
cy socjalni, pedagog, mediator, psycholog 
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
policja, Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, wybrani peda-
godzy i psycholodzy ze szkół, zakład opie-
ki zdrowotnej i organizacja pozarządowa 
Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełno-
sprawnym „Podaj Rękę”. Na stronie www.
gopsobrowo.pl w zakładce „przemoc” pi-
szemy, gdzie można uzyskać pomoc poza 
terenem gminy.

Zespoły interdyscyplinarne powstają 
po to, aby instytucje, które mają pomagać 
rodzinom zagrożonym przemocą, jak naj-
lepiej współpracowały. Współpraca ułatwia 
komunikację, podnosi efektywność działań 
i wpływa na budowanie zaufania społecz-
nego do pomagających.

Wstydliwy temat. Bywa za późno
Z naszych obserwacji wynika, że o prze-

mocy w rodzinach mówi się obecnie coraz 
częściej. Nadal jest to jednak temat wstydli-
wy, często zatajany - aż do chwili zaistnie-
nia sytuacji drastycznych i dramatycznych. 
Dlatego też ubolewamy, że rodziny dotknię-
te przemocą nadal  niechętnie zgadzają się 
na uruchomienie procedury Niebieskiej 
karty i nie godzą się na podjęcie współ-
pracy z policją i pracownikiem socjalnym.  
Namawiamy do zaufania nam i przyjęcia 
pomocy, jaką oferujemy.

W ostatnich latach większość procedur 
Niebieskiej karty kończyliśmy z powodu 
„rozstrzygnięcia o braku zasadności po-

dejmowanych działań”. Niestety, coraz czę-
ściej bowiem Niebieska karta jest zakłada-
na w związku z rozwodem czy rozpadem 
związku.

Procedurę Niebieskiej karty mogą wsz-
cząć tylko uprawnione podmioty. Wszczę-
cie procedury nie jest równoznaczne ze 
złożeniem zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa z artykułu 207§1  kodeksu 
karnego, tj. znęcanie się nad osobą najbliż-
szą. Na terenie naszej gminy zdecydowanie 
największą ilość procedur wszczynana jest 
przez policję.

Wzrasta przemoc wobec dzieci!
W minionych latach przemocy najczę-

ściej doświadczały kobiety i dzieci. Z da-
nych naszego zespołu wynika, że w 2019 r. 
przemocy doświadczało w naszej gminie 22 
kobiety, 1 mężczyzna, 3 dzieci i 2 rodziców. 
W 2020 roku przemoc stosowano wobec 21 
kobiet, 1 rodzica i aż 6 dzieci.

W naszej gminie w latach 2015- 2019 nie 
odnotowano żadnego przypadku odebrania 
dziecka. Natomiast w 2020 roku, za zgodą 
sądu, w związku z bezpośrednim zagroże-
niem życia i zdrowia, umieściliśmy jedno 
dziecko w spokrewnionej rodzinie zastęp-
czej.

Zawiadamiamy organy ścigania i sądy
W 2020 roku złożyliśmy do organów 

ścigania 4 zawiadomienia o podejrzeniu 
przestępstwa, w związku z przemocą w ro-
dzinie. W 2019 roku były to 3 zawiadomie-
nia, w 2018 roku – 5. Skierowaliśmy również 
6 zawiadomień do Sądu Rejonowego – do 
Wydziału Rodziny i Nieletnich w Toru-
niu o sytuacji małoletnich dzieci w związ-
ku z podejrzeniem przemocy w rodzinie. 
W 2019 roku było to też 6 zawiadomień, 
w 2018 roku – 8.

Jest terapia dla sprawców
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie, z którym współpracujemy, realizu-
je program korekcyjno – edukacyjny dla 
sprawców przemocy z terenu powiatu. 
Osoby z naszej gminy, które podejrzane są 
o stosowanie przemocy, mogą dobrowolnie 

wziąć w nim udział. Niestety, w 2020 roku 
z powodu epidemii taki program nie mógł 
się odbyć. Specjaliści pracujący w obszarze 
przemocy systematycznie zwracają uwagę 
na fakt, że w postanowieniach prokuratury 
i sądów powinny być zapisy, na mocy któ-
rych sprawcy przemocy mieliby obowiązek 
brać udział w takich programach. 

GOPS oferuje pomoc asystenta rodziny
W rodzinach zagrożonych przemocą 

występuje duże ryzyko zaburzeń w peł-
nieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, 
dlatego w niektórych wypadkach potrzebna 
jest pomoc specjalisty - asystenta rodziny. 
W naszej gminie obecnie 2 rodziny korzy-
stają z tej formy wsparcia.

***
Aleksandra Zdrojewska, przewodni-

cząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie w  Obrowie, tel. 56 678 60 22 wew. 
156, kom. 603 391 900, e-mail: zi@obrowo.pl

Przemoc w rodzinach 
istnieje. Trzeba o tym mówić, 
aby chronić atakowanych

Aleksandra Zdrojewska | fot. Weronika Rumińska 

Liczba wszczętych procedur Niebieskiej karty na terenie naszej gminy

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

liczba 23 24 32 18 28 27

Niebieska karta to procedura, 
która ma pomagać osobom 
pokrzywdzonym przemocą

Aleksandra Zdrojewska
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Od najbliższego roku szkolnego 
2021/2022 świadczenie „Dobry start 
300+” będzie przyznawał i wypłacał Za-
kład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski 
będzie można składać do ZUS tylko drogą 
elektroniczną.

Rząd zmienił zasady obsługi progra-
mu Dobry start, dzięki któremu rodzice 
uczniów  otrzymywali 300 zł na wyprawkę 
szkolną. Od 1 lipca zajmuje się tym Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, w miejsce gmin-

nych i powiatowych organów. 
Według nowych zasad wnioski o świad-

czenie dobry start można składać do ZUS 
tylko drogą elektroniczną, a wypłata przy-
znanego świadczenia będzie odbywać się 
wyłącznie w formie bezgotówkowej, na 
wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online można składać 
tak jak w latach ubiegłych od 1 lipca do 30 
listopada przez portal Emp@tia, przez ban-
kowość elektroniczną lub przez platformę 
usług elektronicznych ZUS.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu 

gwarantuje wypłatę świadczenia nie póź-
niej niż do 30 września. Gdy wniosek zo-
stanie złożony w kolejnych miesiącach (we 
wrześniu, październiku lub listopadzie), to 
wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesię-
cy od złożenia wniosku. Świadczenie dobry 
start nie przysługuje na dzieci uczęszcza-
jące do przedszkola oraz dzieci realizujące 
roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. 
zerówce w przedszkolu lub szkole. Program 
Dobry Start nie obejmuje również studen-
tów.

Gdy Magda poprosiła mnie o kilka słów na temat przeciwdziałania przemocy i działania Zespołu Interdyscyplinarnego, zasta-
nawiałam się, co mogę o tym powiedzieć. Mogę jedynie podać suche fakty. Potem przemyślałam temat. Przecież ja wiem, że tymi 
faktami kryją się ludzie. Każda historia jest inna. Niektórym udaje się pomagać, inni potrzebują czasu.

Jednakże największą nagrodą jest dla mnie informacja od ofiary przemocy, która odzywa się do mnie po latach i oznajmia, że 
wyszła już z problemów, jest szczęśliwa, poradziła sobie, ale nie zrobiłaby tego bez nas.

Takie słowa dają siłę do dalszej pracy.
Bywa różnie. Bywa, że ofiara przemocy wycofuje się. Wierzy, że partner się zmieni. Mijają lata i ponownie zgłasza się do nas, 

tym razem zawiedziona swoją wcześniejszą decyzją, Mówi, że mogła nas posłuchać, że przecież ostrzegaliśmy, jak to może się po-
toczyć. Lecz ta sytuacja daje osobie pokrzywdzonej doświadczenie, dzięki któremu może podjąć właściwą decyzję. Bo to musi być 
jej decyzja. Niestety, nikt za nikogo tego nie zrobi. Staramy się wspierać, pomagać, pokazujemy kierunek, wyjaśniamy mechanizmy 
przemocy, ale decyzje o przyjęciu pomocy zawsze należą do ludzi – zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy.

Aleksandra Zdrojewska

Komentarz. Decyzje o przyjęciu pomocy 
zawsze należą do ludzi – zarówno do 
ofiar, jak i sprawców przemocy

Świadczenie 300+ 
„Dobry start” od 1 lipca w ZUS

Renata Kwiatkowska 
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Przybywa asfaltowych dróg 
w naszej gminie

Magdalena Krzyżanowska | fot.  Urząd Gminy Obrowo

Postępują prace na drogach naszej gminy. W pierwszym etapie 
prac drogowcy położyli asfalt na ulicy Leśnej w Dzikowie, Polnej 
w Obrowie i Długiej w Sąsiecznie. W drugim etapie prac ekipy 
drogowców zakończyły asfaltowanie w Łążynie (działka nr 161), 
Łążynku (działka 184/2), w Głogowie na ulicy Wilczej i w Brzo-
zówce na ul. Olszynowej. W Szembekowie trwają prace wykoń-
czeniowe na ul. Osiedlowej.  Przy poboczach malowane będzie 
oznakowanie poziome oraz przejście dla pieszych. Sprawami 

drogowymi zajmuje się w urzędzie inspektor Marcin Zduński, 
tel. 601 727 204, e-mail: drogi@obrowo.pl

Obrowo jest gminą o dużej powierzchni, jedną z największych 
w powiecie i w województwie. Powierzchnia naszej gminy to ok. 
160 km2, podczas kiedy powierzchnia np. gminy Lubicz to 106 
km2, a Torunia 115 km2. Sieć naszych gminnych dróg to 310 km, 
a np. w Toruniu to ok. 350 km. 

Brzozówka ul. Olszynowa Głogowo ul. Wilcza

Obrowo ul. Polna Szembekowo ul. Osiedlowa

Łążyn, działka 161 Łążynek, działka 184/2



KURIER OBROWA

11Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

Nasza szkoła muzyczna 
z nagrodą od marszałka

Magdalena Krzyżanowska | fot. szkoła muzyczna w Osieku nad Wisłą

EDUKACJA

Nasza gmina posiada środki na osiem jed-
norazowych zasiłków szkolnych z tytułu 
zdarzeń losowych. Wnioski o przyznanie 
zasiłków można składać w szczególnych, 
trudnych sytuacjach życiowych.

Zgodnie z przepisami zasiłek szkolny 
może być przyznany uczniowi znajdujące-
mu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego, któ-

rym może być na przykład: brak środków 
do życia w związku z utratą pracy rodziców 
czy opiekunów prawnych, śmierć człon-
ka rodziny, kradzież w mieszkaniu ucznia. 
O przyznanie zasiłku można wystąpić rów-
nież po pożarze lub zalaniu mieszkania, gdy 
dziecko nagle zachorowało lub gdy wystą-
piły inne nagłe okoliczności losowe, które 
mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji 
materialnej rodziny ucznia.

O zasiłek szkolny można się ubiegać 
w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od 
wystąpienia zdarzenia losowego uzasadnia-
jącego przyznanie tego zasiłku.

Przy składaniu wniosku należ złożyć 
zaświadczenie lub inne dokumenty po-
twierdzające wystąpienie zdarzenia loso-
wego oraz wskazujące, że wystąpienie tego 
zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się 
sytuacji materialnej ucznia. Tymi doku-
mentami mogą być np. świadectwa pracy 
(w przypadku utraty zatrudnienia), faktury 
i rachunki za niespodziewane leki i lecze-
nie.

Pamiętajmy: zasiłek szkolny nie przysłu-
guje uczniom klas zerowych i młodszym 
oraz uczniom, którzy nie mieszkają na tere-
nie gminy Obrowo.

Na stronie www.obrowo.pl znajduje 
się formularz wniosku o przyznanie zasiłku 
oraz odpowiednie oświadczenie.

Chętnie odpowiem na Państwa pytania. 
Proszę do mnie pisać  lub dzwonić eduka-
cja@obrowo.pl  56 678 60 22 wew. 159. 

Przyjmujemy wnioski na zasiłki szkolne 
Joanna Zielińska | fot. pixabay

Publiczna szkoła muzyczna w Osieku nad 
Wisłą otrzymała wyjątkową nagrodę: pla-
cówkę uhonorowano doroczną Nagrodą 
Marszałka Województwa Kujawsko- Po-
morskiego. 

– Szkołę powołałem w 2013 roku. Dzięki 
tej decyzji dzieci z Obrowa i gmin sąsied-
nich mają możliwość rozwijać swoje umie-
jętności i talenty blisko miejsca zamieszka-
nia. Nie wszystkie gminy prowadzą szkoły 
muzyczne, a w gminach wiejskich są one 
rzadkością. Działalność szkoły muzycznej 
w Osieku nad Wisłą jest więc dowodem na 
to, jak ważne dla naszej gminy są ponad-
standardowe wydatki na edukację. Funk-
cjonowanie tej szkoły to bowiem zadanie, 
na które chcemy przeznaczać gminne fun-
dusze, mimo że nie mamy takiego obo-
wiązku. W naszej gminie stwarzamy jednak 
dzieciom warunki do wszechstronnego 
rozwoju - tłumaczy wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński. – Gratuluję sukcesu 
uczniom i pedagogom naszej szkoły

Nagrodę Marszałka Województwa Ku-
jawsko Pomorskiego w kategorii edukacja 
otrzymały cztery szkoły muzyczne powiatu: 
nasza Publiczna Szkoła Muzyczna I Stopnia 

w Osieku nad Wisłą oraz szkoły muzyczne 
w Górsku, Czernikowie i w Lubiczu (filia 
szkoły w Chełmży).

W uzasadnieniu napisano, że nagrodę 
marszałek przyznał „za nowatorskie idee 
i inicjatywy wyrównywania szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów wiejskich oraz 
całokształt działalności w dziedzinie edu-

kacji muzycznej. Szkoły działają także na 
rzecz kultury w środowisku lokalnym po-
przez współpracę z gminnymi jednostkami 
oświaty i instytucjami, czego efektem jest 
organizacja audycji muzycznych oraz kon-
certów. Sukces placówek nie byłby możli-
wy bez pracy pedagogów, pielęgnujących 
potencjał i indywidualne predyspozycje 
uczniów.”
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Magdalena Krzyżanowska | fot. archiwum Eweliny Mytlewskiej

Toruńska Orkiestra Symfoniczna gościła w Obrowie. Muzycy 
zaprosili mieszkańców naszej gminy na dwa koncerty (nieod-
płatne) w ramach projektu „Kujawy pełne muzycznej wrzawy”. 
Pierwszy koncert „Dzień dobry Kujawy!” zabrał nas w świat tra-
dycji i kultury ludowej. W programie znalazły się utwory pocho-
dzące z regionu Kujaw w aranżacji własnej zespołu „Toruniacy” 
oraz występ pary z zespołu ludowego,  która zaprezentowała 
tańce kujawskie. 

Podczas drugiego koncertu „Muzyka polska” na scenie podzi-
wialiśmy wspaniałe trio: Kingę Politowską – skrzypce, Klaudię Ma-
rzec – wiolonczela, Magdalenę Kubat – fortepian. Artystki zapre-
zentowały dzieła polskich kompozytorów.

Organizatorem koncertu był  Gminny Ośrodek Kultury w Obro-
wie.  

(EM)

Kujawy pełne 
muzycznej wrzawy 

Literackie talenty z Obrowa
Cztery mieszkanki naszej gminy nagrodzono w XX gminnym 
otwartym konkursie literackim im. K.K. Baczyńskiego „Rzeczy 
niepokój” w Czernikowie. Agnieszka Jabłońska otrzymała na-
grodę główną w kategoriach „poezja” i „proza” wśród dorosłych, 
a Karina Pajda, Nina Jabłońska i Marcelina Mazur dostały na-
grody w kategorii „legenda” wśród uczniów. 

Agnieszka Jabłońska i jej córka Nina zostały również laure-
atkami konkursu literackiego na 730-lecie Ziemi Dobrzyńskiej. 
Agnieszka Jabłońska w kategorii „poezja” zdobyła 3. miejsce za 
utwór "Ballada o Jerzym Pieszkańskim". Nina Jabłońska, rywali-
zując z dorosłymi, zajęła 2. miejsce w kategorii „proza” za utwór 
"Kronika myszki Piszki". 

(EM)

Sławią piękno Osieka nad Wisłą na całą Polskę! Dziecięco-mło-
dzieżowa Schola Parafialna "Źródło" z parafii z Osieka nad Wi-
słą zajęła 1. miejsce w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki 
Dziecięcej "Z piosenką przez świat", zorganizowanym przez 
Klub Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu.

Naszą gminę reprezentowali: Bianka Węgrzecka, Lena Kalinow-
ska, Aleksandra Kowalewska, Nina Olszewska, Michalina Rybiń-
ska, Marta Sobczak, Alicja Durmowicz, Aleksandra Durmowicz 
oraz Julia Kwiatkowska. Akompaniament zapewnili Marta Adam-
ska - skrzypce i Jan Mytlewski - pianino.

Jury konkursu specjalną nagrodą uhonorowało dwoje artystów 
z naszej gminy: Ewelinę Mytlewską i Janusza Lewandowskiego. 
W protokole konkursu czytamy, że instruktorzy otrzymują nagrody 
"za branie udziału we wszystkich dotychczasowych edycjach Ogól-
nopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i dbanie o przygotowa-
nie swych podopiecznych każdorazowo na wysokim poziomie."

Ewelina Mytlewska pracuje w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Obrowie, jest opiekunką Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej, 
młodzieżowej grupy teatralnej PoZa Marginesem, Osieckiego Klu-
bu Kultury, Osieckiej Izby Regionalnej, grupy Teatrzaki oraz scholi 
Źródło.

Janusz Lewandowski jest nauczycielem muzyki w szkole 
w Obrowie i Łążynie II, instruktorem muzyki w GOK.

I miejsce zespołu „Źródło”
w ogólnopolskim konkursie 

Schola „Źródło” działająca przy parafii Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą śpiewa już od ponad 10 lat. 
Zwieńczeniem pracy dzieci i młodzieży było nagranie płyty 
podczas koncertu, który odbył się w osieckim kościele w czwar-
tek 17 czerwca. Realizacja marzenia zespołu była możliwa dzięki 
wsparciu proboszcza ks. Rafała Bogusa.

Za wspaniałą oprawę muzyczną dziękujemy Januszowi Lewan-
dowskiemu (aranżacje, instrument klawiszowy), Bartkowi Wojke 
(perkusja) oraz Sebastianowi Kamińskiemu (skrzypce). Swoim 
akompaniamentem koncert wzbogaciły również dziewczęta ze 
scholii. Marta Adamska zagrała na skrzypcach, a Zuzanna Mytlew-
ska na flecie poprzecznym. W związku z dużym zainteresowaniem 
publiczności z przyjemnością informujemy, że planujemy powtó-
rzyć koncert we wrześniu. 

Osoby zainteresowane kupnem płyty proszone są o kontakt: tel. 
697 083 076. Dochód ze sprzedaży płyty będzie przeznaczony na 
wyjazd wakacyjny scholii.

Ewelina Mytlewska | fot. Marek Kamiński

Schola Źródło 
wydała płytę 
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Paulina Florkowska

Wójt dziękuje dzieciom i młodzieży 
z Osieckiego Klubu Kultury

W uznaniu tych talentów wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński spotkał się 
z podopiecznymi OKK i wręczył im na-
grody i pamiątkowe dyplomy. Szczególne 
podziękowania wójt skierował do Eweliny 
Mytlewskiej z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry, bez której nie byłoby sukcesów. – Dzię-
kuję, że czuwa pani nad zachowaniem pa-
mięci o gminnej sztuce. Dziękuję, że uczy 
pani dzieci szacunku i miłości do kultury 
naszej obrowskiej ziemi – mówił wójt.

Laureaci konkursów ogólnopolskich, 
wojewódzkich oraz powiatowych w roku 
szkolnym 2020/2021 (konkursy przeprowa-
dzane on-line)

ZESPÓŁ: - I miejsce Ogólnopolski Prze-
gląd Piosenki Patriotycznej, I m-ce Ogólno-
polski Przegląd Piosenki Dziecięcej

1. Nina Olszewska   - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej

2. Aleksandra Kowalewska - I miejsce 
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Patrio-
tycznej, I m-ce Ogólnopolski Przegląd Pio-
senki Dziecięcej

3. Aleksandra Durmowicz - I miejsce 
Ogólnopolski Przegląd Piosenki Patrio-
tycznej, I m-ce Ogólnopolski Przegląd Pio-
senki Dziecięcej

4. Marta Sobczak - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej

5. Julia Kwiatkowska  - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej

6. Alicja Durmowicz - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej, 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej

7. Marcelina Rafalska  - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej

8. Marta Podciborska - I miejsce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Patriotycznej

9. Lena Kalinowska , I m-ce Ogólno-
polski Przegląd Piosenki Dziecięcej

10. Michalina Rybińska - I m-ce Ogól-
nopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej 

11. Bianka Węgrzecka - I m-ce Ogólno-
polski Przegląd Piosenki Dziecięcej

12. Marta Adamska – akompaniament 
na skrzypcach w konkursach (ostatnio 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej)

SUKCESY INDYWIDUALNE:
13. Maja Kopystecka – akompaniament 

na flecie poprzecznym dla zespołu „Źródło” 
I m-ce Ogólnopolski Przegląd Piosenki 
Dziecięcej, laureatka Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Dobrze, Ziemio”, 
laureatka Wojewódzkiego Konkursu  Recy-
tatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego

14. Maria Zaremba – laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi 
Chopinowi, laureatka Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego „Dobrze, Ziemio”, 
laureatka Wojewódzkiego Konkursu  Recy-
tatorskiego Poezji K.K. Baczyńskiego

15. Ania Zaremba  – laureatka Wo-
jewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi 
Chopinowi, wyróżniona w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Patriotycznej

16. Jan Olszewski – laureat Powiato-
wego Konkursu Recytatorskiego „Dobrze, 
Ziemio”, laureat Wojewódzkiego Konkursu 
Recytatorskiego „Dom ze słów”

17. Zofia Prus - laureatka Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego „Dom ze 
słów”

18. Jan Mytlewski – laureat Wojewódz-
kiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
i Prozy Poświęconej Fryderykowi Cho-
pinowi, laureat  Powiatowego Konkursu 
Recytatorskiego „Dobrze, Ziemio”, laure-
at Wojewódzkiego Konkursu  Recytator-
skiego Poezji K.K. Baczyńskiego, ”, laureat 
Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego 
„Dom ze słów”, laureat Powiatowego Kon-
kursu Recytatorskiego (wpisany na listę 
Kuratorium Oświaty) Poetycka Podróż 
z Agnieszką Osiecką oraz Wisławą Szym-
borską, akompaniator zespołu „Źródło” – 
laureata I miejsca - Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Patriotycznej oraz I m-ce Ogólno-
polski Przegląd Piosenki Dziecięcej, laureat 
Wojewódzkiego Przeglądu Kolęd i Pastora-
łek „Pocztówka świąteczna”

19. Zuzanna Mytlewska – laureatka 
Powiatowego Konkursu Recytatorskie-
go (wpisany na listę Kuratorium Oświaty) 
Poetycka Podróż z Agnieszką Osiecką oraz 
Wisławą Szymborską, laureatka Wojewódz-
kiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Pocz-
tówka świąteczna”

Osiecki Klub Kultury jest jednostką 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie.

Pandemia utrudniła, ale nie uniemożliwiła udział w konkursach członkom Osieckiego Klubu  
Kultury. Kolejny rok dzieci i młodzież sławią naszą gminę poza jej granicami, zdobywając laury  
w różnych konkursach
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Magia wiejskiego teatru 
cz. IV - następne pokolenia

Daniela Prochera | fot. archiwum autorki

U czytelników kolejnej  części wspomnień 
o Teatrze pani Julii pewnie zrodziło się 
pytanie o kontynuację pasji w jej rodzi-
nie. Otóż nie wychowała sobie następcy 
na wsi.

Najbardziej uzdolniony syn Ryszard za-
łożył  rodzinę. Przeprowadzając  się do To-
runia jednak nie zerwał więzi z teatrem na 
wsi. W razie potrzeby, chętnie brał udział 
w przedstawieniach.

Po przejściu na rentę - odziedziczona 
choroba wzroku -  staje się współzałoży-
cielem i głównym filarem teatru przy bi-
bliotece dla osób niewidomych. Ta miłość  
zaszczepiona przed laty pomaga mu prze-
trwać trudne chwile i prowadzi do znako-
mitych osiągnięć.

Już w 1983 roku, na X Konkursie Recyta-
torskim Niewidomych w Bielsku-Białej, jest 
„wydarzeniem dnia” jak pisali recenzenci. 
Ryszard przyjechał z monodramem „Swa-
ty” wg „Konopielki” Redlińskiego, zdoby-
wając zasłużone laury.

Na XI konkursie toruński teatr niewi-
domych wystawia humoreskę Czechowa 
”Niedźwiedź” z Ryszardem w roli głównej. 

To jego mistrzowska gra  przyczynia się do 
zdobycia głównych nagród: Ministra Kul-
tury i Sztuki oraz Wydziału Kultury i Sztu-
ki Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. 
W kuluarach mówiło się, że Toruń „wygrał 
oknem”. Uchylmy rąbka tajemnicy. Otóż 
występ odbywał się wieczorem, w przepięk-
nej scenerii Sali Mieszczańskiej Ratusza 
Staromiejskiego na gdańskiej starówce. Ten 
szczególny klimat powoduje, że Ryszard 
brawurowo wskakuje na  krzesło stojące 
pod oknem, otwiera je i na ulicę wykrzyku-
je swoją kwestię! Zaskoczona początkowo 
publiczność nagrodziła to salwami śmiechu 
i huraganem braw... To okno przeważyło 
o zwycięstwie.

Na następny konkurs jadą z kolejną hu-
moreską Czechowa „Kawaler i tatuś”. Teraz 
w obsadzie rodzinnej: główne role grają Jan 
i Ryszard (ojciec i syn). Ponownie znako-
mite talenty komediowe aktorów przyczy-
niają się do zdobycia nie tylko I miejsca 
w kategorii teatrów, ale też Jan Prochera 
zdobywa Nagrodę Publiczności. Ryszard 
w wywiadach często mówił, że miłość do 
teatru „wyssał z mlekiem matki”. Podobnie 
jak ojciec, najlepiej czuje się w rolach barw-

nych, „soczystych”, do śmiechu lub płaczu. 
Osłuchany z „kresowym” akcentem rodzi-
ców, chętnie sięga po takie role, gdzie, ku 
uciesze widza, może tego języka używać.

Po powrocie na rodzinną wieś, ponow-
nie sięga po „Konopielkę” Redlińskiego. 
Okazją ku temu był jubileusz skrzypkow-
skiego teatru, obchodzony już po śmierci 
założycielki. Jakże to wykonanie różniło się 
od tamtej, sprzed prawie dwudziestu lat! 
Dojrzałość artystyczna  wykonawcy, lekka 
charakteryzacja, scenografia wiejskiej cha-
ty, dała efekt znakomity. Widownia słucha-
ła jak zaczarowana, zaśmiewając się do łez. 
Obecna na jubileuszu aktorka Teatru im. 
Wilama Horzycy, pani Zofia Melechówna, 
występ oceniła jednym wyrazem: „maj-
stersztyk” i wycałowała wykonawcę z du-
beltówki!

Ryszard obecnie realizuje się artystycz-
nie we wspólnocie parafialnej i Klubie 
Seniora w Obrowie. Swoimi występami 
uświetnia nie tylko uroczystości kościel-
ne, ale i państwowe. Wielu z Was widziało  
dramatyczną opowieść z życia zesłańca „ 
Gdzieś, na skraju świata”, kiedy to  słucha-
cze nie potrafili powstrzymać łez...

Opowieść zesłańca „Gdzieś na skraju świata”. Marynarz Popeye.
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Miejmy nadzieję, że zdrowie pozwoli 
Ryszardowi na wiele jeszcze tak wspania-
łych występów.

Zaglądam do Kroniki, a tam wpis z lip-
ca1979 roku: Na scenie debiutuje pierwszy 
wnuk Wilhelm, gra bardzo mu się podoba. 
To już czwarte pokolenie aktorów z bożej ła-
ski.

W sierpniu 1991 roku w śpiewogrze „Ja-
błoneczka” debiutuje następny, o którym 
tak napisała w swojej Kronice: „Wnuk Piotr, 
jedenastolatek, pięknie na skrzypcach gra-
jący...”.

Po kilku latach, tą piękną grą na skrzyp-
cach odprowadzi swoją babcię Julię na 
miejsce wiecznego spoczynku...

Piotr jest najmłodszym synem Ryszar-
da. Od urodzenia otoczony był  dźwiękami 

muzyki: tata grał na akordeonie, dużo starsi 
bracia uczyli się w średniej szkole muzycz-
nej gry na klarnecie. On, już jako kilkulatek 
z zapałem grał na ulubionej mini perkusji. 
Niejako „skazany” na muzykę - z tytułem 
skrzypka zawodowego kończy Liceum Mu-
zyczne w Poznaniu.

To na pogrzebie uświadamia sobie, że  
wraz z babcią odchodzi coś wspaniałego, że 
kończy się piękna historia jej teatru... Posta-
nawia iść za głosem zaszczepionej przez nią 
kiedyś  miłości do sceny. Kończy Akademię 
Muzyczną w Poznaniu i studia podyplo-
mowe  w  Weimarze. Tam też debiutuje na 
scenie operowej. Obecnie jest skrzypkiem 
i śpiewakiem operowym. Występuje na 
wielu scenach i licznych festiwalach euro-
pejskich.

Odtwórca głównych ról barytonowych 
takich jak między innymi: Figaro, Don Gio-
vanni, Oniegin czy Barnaba. Barnaba – po-
stać z „La Giocondy” Ponchielliego jest jego 
ulubioną. Jak sam przyznaje w wywiadzie 
dla „Opernmagazin” - bardzo trudną, ale 
piękną, dającą wspaniałe możliwości wy-
konawcze. Recenzenci, podkreślając walory 
głosowe, piszą, że scena operowa ma szczę-
ście, posiadając takiego śpiewaka.

 Obecnie już i jego dzieci debiutowały na 
scenie- to kolejne, piąte pokolenie!

Pani Julia, mama, babcia i prababcia, 
patrząc gdzieś tam z góry, na pewno cieszy 
się, że  ziarno, zasiane przez nią przed wie-
lu, wielu laty, wydaje tak piękne owoce.

Humoreska A. Czechowa „Niedźwiedź”
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Pandemiczne wspomnienia 
seniorów

fot. pixabay

Zapraszamy do dzielenia się pandemicz-
nymi wspomnieniami. Ocalmy je od za-
pomnienia. Historia dzieje się tu i teraz. 

Grzegorz Filut
Pamiętam ostatnie spotkanie chóru 

w naszym Klubie Seniora „Sami Swoi” 
w marcu 2020 roku. Nagle na nasze zajęcia 
wchodzą wójt Andrzej Wieczyński, sekre-
tarz Mirka Kłosińska oraz radni. Zrobiło 
się nieswojo, ponieważ zamiast ręki „poda-
liśmy” sobie łokieć lub pięść. To oznaczało, 
że rozpoczyna się trudny okres pandemii. 

Początkowo podchodziłem do tej sy-
tuacji spokojnie, bez emocji, bo miałem 
już do czynienia z chorobami zakaźnymi 
w dzieciństwie. Chorowałem na krztusiec, 
moi koledzy i koleżanki chorowali na polio. 
Znam więc te tragedie z autopsji. Po głębo-
kiej analizie w gronie rodziny podjęliśmy 
decyzję o zastosowaniu środków ochron-
nych. Zakupiłem kilkadziesiąt maseczek, 
środki dezynfekcyjne do rąk. Wkrótce wójt 
Andrzej podjął decyzję o dostarczeniu ma-
seczek seniorom. Sam je rozwoziłem.

Niestety dopiero skutki działania epi-
demii okazały się tragiczne, a informacje 
o śmierci znajomych szokujące, tym bar-

dziej, że umierali też młodzi ludzie. Obawa 
o rodzinę i najbliższych stała się oczywista. 
Przeżyłem szok, nie widząc moich uko-
chanych wnuków przez rok. Zdawali sobie 
sprawę, że mogą  być nosicielami korona-
wirusa. Córka pracująca w Niemczech nie 
zdołała się ochronić. Do bardzo ciężkich 
wspomnieć będą należeć moje rozmowy te-
lefoniczne z córką, która prawie nie mogła 
mówić, ciężko oddychała, cierpiała.

Przyznam więc, że agresję wzbudzały we 
mnie zachowania i twierdzenia niektórych 
znajomych, jakoby koronawirusa nie było. 
Z wielką ulgą przyjąłem więc informację, 
że jest już szczepionka. Skorzystałem z niej. 
Cieszę się, że nauka i rozum zwyciężają. 
Czas na edukację zdrowotną społeczeń-
stwa. 

Daniela Prochera
Wiadomość o wirusie, który pojawił 

się i w naszej gminie, przekazał nam wójt 
na spotkaniu w Klubie Seniora. Spotkanie 
było miłe, bo obchodziliśmy właśnie Dzień 
Kobiet. Po radosnym nastroju nie zostało 
śladu i rozeszliśmy się do domów, obiecując 
sobie „być w kontakcie”.

Co stało przed nami? Tego nie wiedział 

nikt. Niewidzialne „coś” czaiło się wszędzie, 
szukając okazji, żeby nas dopaść i powalić… 
Każdy z nas był potencjalnym zagrożeniem 
dla drugiego... 

Przymusowa izolacja potęgowała obawy 
o nasze zdrowie, nadszarpnięte już przecież 
przez wiek i trudy życia.

Dochodzące wiadomości nie były opty-
mistyczne. Wielu z nas przeżywało swoje 
osobiste dramaty, żegnając najbliższych, 
przyjaciół, znajomych.  Z powodu wyzna-
czonych ograniczeń nie mogłam bezpo-
średnio towarzyszyć w tych smutnych dla 
Was chwilach, ale moje serce płakało razem 
z Wami. Wszystkich obejmowałam mo-
dlitwą i zastanawiałam się jak pomóc, aby 
choć na chwilę wywołać  cień uśmiechu na 
Waszej twarzy...

Dzisiaj, po tak długim, trudnym czasie, 
zaczynamy oddychać swobodniej. Patrzy-
my w przyszłość z nadzieją, że powtórki nie 
będzie.

Tego co przeżyliśmy, nie da się zapo-
mnieć. Mnie w pamięci pozostanie szcze-
gólnie krzyk i rozdzierający szloch mojej 
sąsiadki, na wieść o śmierci jej ukochanej 
córki....
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OSP

W związku z zagrożeniem  koronawiru-
sem zebrania musiały być przeniesione na 
cieplejsze  miesiące roku, gdyż standar-
dowo powinny odbyć się do końca marca. 
Przedstawiamy skład nowych zarządów 
OSP działających na terenie gminy Obro-
wo.

 OSP Łążynek  21 maja 2021
Prezes dh Paweł Cieszyński
Wiceprezes dh Jan Zakrzewski
Wiceprezes Naczelnik OSP dh 
Przemysław Lewandowski
Zastępca Naczelnika OSP  dh Łukasz 
Konczalski 
Sekretarz dh Hubert Marcinkowski 
Skarbnik dh Sławomir Lesiński 
Gospodarz dh Michał Jurkiewicz

OSP Kawęczyn  2 czerwca 2021
Prezes dh Janusz Lewandowski
Wiceprezes dh Zbigniew Koprowski
Wiceprezes Naczelnik OSP dh 
Sławomir Lewandowski
Zastępca Naczelnika OSP dh Marcin 

Czynszak
Sekretarz dh Mirosław Dobrosielski
Skarbnik dh Waldemar Korczak
Kronikarz dh Dariusz Stefaniak 
Gospodarz dh Natalia Lewandowska 

OSP Dobrzejewice 5 czerwca 2021
Prezes dh Wiesław Rygielski
Wiceprezes dh Krzysztof Zamojski
Wiceprezes Naczelnik OSP dh 
Krystian Rygielski 
Zastępca Naczelnika OSP dh Mariusz 
Osiński 
Skarbnik dh Katarzyna Wojciechowska
Sekretarz dh Sadowski Jerzy 
Członek dh Tarnowski Krzysztof
Gospodarz dh Wioletta Rygielska 

OSP Zawały 6 czerwca 2021
Prezes dh Józef Tarkowski
Wiceprezes dh Artur Kawczyński
Skarbnik dh  Jacek Nass
Naczelnik dh Mateusz Paurowski
Sekretarz dh Tomasz Paurowski
Gospodarz  dh Adam Kowalski

OSP Szembekowo 13 czerwca 2021
Prezes dh Mytlewski Dariusz
Wiceprezes dh  Naczelnik Łukasz 
Popławski
Wiceprezes dh Janusz Kwiatkowski
Zastępca Naczelnika dh Kwiatkowski 
Przemysław
Sekretarz dh Młodziankiewicz Lech 
Stanisław
Skarbnik dh Mytlewski Janusz
Gospodarz dh Gackowski Kazimierz 
Kronikarz dh Popławska Małgorzata
Członek dh Martewicz Łukasz

Osiek nad Wisłą 18 czerwca 2021
Prezes dh Paweł Kwiatkowski 
Wiceprezes dh Edward Żurek
Wiceprezes Naczelnik OSP dh
Tomasz Wieczyński 
Zastępca Naczelnika OSP dh  
Bartłomiej Parulski  
Skarbnik dh  Mariusz Maćkiewicz 
Sekretarz dh  Zbigniew Kamiński  
Kronikarz dh Marzena Słupczewska
Gospodarz dh Tomasz Kwiatkowski  
Członek  dh Krzysztof Balewski 

Druhowie, gratuluję wyboru na stano-
wiska. Dziękuję, że zgodziliście się pełnić 
funkcje członków zarządu. To godne pod-
kreślenia tym bardziej, że te odpowiedzial-
ne zadania pełnicie nieodpłatnie. Gmi-
na wspiera Wasze działania i jest Wam 
wdzięczna za okazywaną pomoc - zapewnia 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
Prezes Zarządu Gminnego związku OSP 
RP, członek OSP Dobrzejewice.

W spotkaniach uczestniczyła również 
sekretarz gminy Obrowo Mirosława Kło-
sińska, która jest wiceprezesem zarządu 
gminnego związku OSP RP, druhną OSP 
Kawęczyn.

Strażakom ochotnikom z terenu naszej gminy przypadł zaszczyt 
reprezentowania powiatowych strażaków OSP jako osób zasłu-
żonych dla ratowania torunian podczas pandemii. 

Co roku podczas święta Torunia osoby zasłużone dla miasta od-
słaniają mosiężną katarzynkę, która upamiętnia ich wkład w rozwój 
i promocję grodu Kopernika. Katarzynki wmurowane są w chod-
nik na Rynku Staromiejskim, przed Dworem Artusa. W tym roku 
katarzynka dedykowana została wszystkim osobom ratującym 
życie i zdrowie torunian podczas pandemii koronawirusa. Wśród 
tych osób są powiatowi strażacy ochotnicy, których reprezentował 
Sławomir Lewandowski z Ochotniczej Straży Pożarnej Kawęczyn. 
(MK)

Toruń podziękował strażakom
Magdalena Krzyżanowska | fot. Sławomir Kowalski, Urząd Miasta Torunia

OSP Kawęczyn reprezentuje powiatowych strażaków ochotników podczas Dni Torunia

Nowe zarządy w ochotniczych strażach pożarnych
Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

W maju i czerwcu odbywały się zebrania sprawozdawczo - wyborcze w ochotniczych strażach  
pożarnych z terenu naszej gminy. Nowe władze w OSP wybierane są co pięć lat

Druhna Małgorzata Popławska jest kronikarką OSP Szembekowo
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Przegląd sportowy
Dariusz Machajewski | fot. Łukasz Piecyk, archiwum AKT Budo, archiwum Marcina Białka

Kolarstwo - Kometa Obrowo
W maju i czerwcu br. kolarze UKS Ko-

meta Obrowo pracowali bardzo intensyw-
nie startując aż w 12 wojewódzkich lub 
ogólnopolskich wyścigach szosowych. Naj-
lepszym wynikiem w ostatnim czasie jest 
drugie miejsce Krzysztofa Gurzyńskiego 
w klasyfikacji generalnej  ,,Mały Wyścig 
Pokoju” w tym jedno zwycięstwo etapowe. 
W Mistrzostwach Polski Szkółek Kolar-
skich 26-27.06 w Raszkowie z UKS Kometa 
Obrowo najlepiej wypadła Sandra Kaczma-
rek (klasy VII) zajmując 4 miejsce 
w jeździe indywidualnej na czas.. 
W połowie lipca Klub zaplanował 
zgrupowanie letnie w dwóch gru-
pach treningowych. Starsi zawod-
nicy będą przygotowywani do Mini 
Tour de Pologne, treningi młod-
szych adeptów kolarstwa przybiorą 
bardziej  formy zabawy z rowerem.

Toruński Klub Karate - Do "Ro-
nin". 

Od początku pandemii funkcjonuje je-
dynie sekcja klubu w Toruniu. Z nowym ro-
kiem szkolnym Klub chce wznowić treningi 
w Brzozówce. Plany na jesień to organizacja 
kolejnej edycji Mistrzostw Ziemi Dobrzyń-
skiej o Puchar Wójta Gminy Obrowo oraz 
Festiwal Sztuk Walki, w którym wezmą 
udział trenerzy karate, judo i systemy. Za-
łożeniem Festiwalu jest promocja sztuk 

walki wśród mieszkańców gminy, którzy 
będą mogli obserwować treningi, lub wziąć 
w nich udział. 

Akademia Karate Tradycyjnego Budo 
odbywa swe treningi na terenie gminy 
Obrowo w Szkole Podstawowej w Obrowie 
bez zmian we wtorki i czwartki od godz. 18.  
Z początkiem lipca treningi zostaną prze-
niesione na boisko gminne. Zajęcia będą 
prowadzone przez całe wakacje, we wtorki 
i czwartki w godzinach 10.00-12.00 za wy-

jątkiem aktywności wyjazdowych. W sierp-
niu w Obrowie zostaną przeprowadzone 
wytrzymałościowe testy zawodników AKT 
Budo.  12-13 czerwca w Warszawie odbyły 
się Mistrzostwa Polski w Karate Trady-
cyjnym i Puchar Polski Dzieci. Zawodnik 
AKT Budo, Wiktor Kowalski zajął 3 miej-
sce. Zawody te są bardzo prestiżowe, a po-
ziom techniczny jest najwyższy w Europie. 

Od 1 września Klub wznawia treningi w SP 
Obrowo.

Piłka nożna – KS Orzeł Głogowo
W rozgrywkach systemowych Kujaw-

sko- Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
bierze udział pięć grup Klubu w różnym 
wieku.

1. Grupa Trampkarz ( do lat 15) w gro-
nie 6 klubów zajęła 4 miejsce.

2. Grupa  Młodzik (do 13 lat) wśród 7 
drużyn w lidze zajęła 2 miejsce.

3. Grupa Orlik (do 11 lat) 
zajęła 6 miejsce na 13 wystawio-
nych drużyn.

4. Grupa   Żak (do 9 lat) ro-
zegrała w swej lidze 15 meczów 
i zajęła 4 miejsce.

5. Grupa Senior również za-
kończyła rozgrywki. W rundzie 
wiosennej rozegrano łącznie 14 
kolejek. Zespół uplasował się na 
13 miejscu w tabeli Klasy A. Po-
wodów do zadowolenia nie ma.

Pandemia, a właściwie przerwa w roz-
grywkach, spowodowała, że kolejki które 
nie odbyły się w trakcie jej trwania rozgry-
wane zostały w środku tygodnia i w week-
endy. Absencje zawodników (praca zawo-
dowa) przyczyniły się do tego że klub mało 
kiedy występował w optymalnym zestawie-
niu. Warto zauważyć, że drużyna mocno 
się odmłodziła, bo mamy kilku nowych 

W maju i czerwcu br. kolarze UKS 
Kometa Obrowo pracowali bardzo 
intensywnie startując aż w 12 
wojewódzkich lub ogólnopolskich 
wyścigach szosowych. 

Zawodnicy UK Kometa Obrowo znakomicie zaprezentowali się w IV wyścigu kolarskim o puchar wójta gminy Obrowo
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zawodników, a skład na mecze wypełniają 
przeważnie młodzieżowcy.

Majowe wybory w Kujawsko-Pomor-
skim Związku Piłki Nożnej doprowadziły 
do zmian personalnych w jego zarządzie. 
Są nowe propozycje, jak mają wyglądać po-
szczególne ligi. Na tą chwilę trudno stwier-
dzić, gdzie ostatecznie zagrają seniorzy 
Orła Głogowo w nowym sezonie.

Treningi zawodników odbywają się re-
gularnie na boisku gminnym w Głogowie. 
Kategorie młodzieżowe trenują w ponie-
działki, środy i piątki w godzinach 17-19, 
seniorzy we wtorki i czwartki  19-21.

Ogromną pracę w Klubie wykonuje Pan 
Marcin Białek, który prowadzi wszystkie 
grupy młodzieżowe.

Uczniowski Klub Sportowy A&W  
Team Obrowo 

W kwietniu ośmiu zawodników Klu-
bu Klaudia Koc, Julia Szyjkowska, Łukasz 
Kalinowski, Paweł Olszewski, Michał Ol-
szewski, Paweł Perlik, Borys Damrath, Da-
wid Lisiński wzięło udział w drugim eta-
pie konsultacji kadry narodowej kadetów 
młodszych i starszych w wersji kick-light 
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie. 

W ostatni piątek kwietnia kadrowicze 
Klubu (i nie tylko) zdobyli kolejne doświad-
czenie w przygotowaniach do Mistrzostw 
Polski uczestnicząc w sparingu. Tym razem 
gościli u Sebastiana Prokopa, trenera klubu 
MUKS Nowe Miasto Lubawskie. Uczest-
nicy otrzymali też wskazówki od trenera 
Leszka Jobsa.

Dawid Lisiński i Grzegorz Błotnicki bra-
li udział w Mistrzostwach Polski Północnej 
w kickboxingu w formule LOW-KICK & 
KICK-LIGHT & SOFT-CONTACT - Tur-
niej w Kartuzach. Debiut Dawida ‚Szczę-
ściarza’ Lisińskiego na M.P strefy Północnej 
Klub uznaje za w pełni udany. Dawid jedną 
walkę wygrał, drugą nieznacznie przegrał 
i zajął trzecie miejsce w formule kick-light.

W Mistrzostwach Polski light contact 
juniorów i kick light kadetów zawodnicy 
dali z siebie wszystko zdobywając łącznie 5 
medali:

Złoto – Julia Szyjkowska – kadet 
starszy -55kg
Srebro – Paweł Perlik – kadet starszy 
-47 kg
Brąz – Natalia Maćkiewicz – junior 
-55 kg
Brąz – Michał Błotnicki – junior -69kg
Brąz – Weronika Kosmela – junior 
-70kg
Finały Mistrzostw Polski w kickboxin-

gu formuła Low Kick Juniorów i Senio-
rów 28-30.05.2021 w Mysłowicach nie były 
dla zawodników Klubu szczęśliwe. Natalia 
przegrała pierwszą walkę, Jakub w debiucie 
ringowym 2:1 uległ w pierwszej walce, a Ju-
lia Szyjkowska zdobyła v-ce Mistrzostwo 
Polski juniorów młodszych w low-kicku . 

W Mistrzostwach Polski w Kickboxingu 
dzieci i kadetów Jurapark – Bałtowski 

w Bałtowie wzięło udział 663 zawodni-
ków z 65 klubów. Tytuł Mistrzyni Polski 
w formule light-contact zdobyła Julia Szyj-
kowska. Tytuł Wicemistrza Polski w formu-
le light-contact zdobył Borys Damrath. Ty-
tuł drugiego Wicemistrza Polski w formule 
light-contact zdobył Michał Olszewski. 

Wiktor Kowalski zajął 3. miejsce na  XXI Ogólnopolskim Pucharze Dzieci w Karate 
Tradycyjnym.

Trener Marcin Białek ze swoimi podopiecznymi.
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Agata i Adam Dondalscy to rodzeństwo 
z Brzozówki, które z sukcesami trenuje 
taekwondo w toruńskim klubie Centuria. 
Razem zaczynali swoją przygodę ze spor-
tem i do dzisiaj jeżdżą na turnieje, chociaż 
każde z nich ma swój własny rytm. Oboje 
powiększają ostatnio swoją kolekcję me-
dalową, zaliczając bardzo udane zawody.

Poniżej lista ostatnich sukcesów naszego 
zdolnego rodzeństwa z Brzozówki:

Adam:
złoto w kategorii młodzik stopnie 4-3 

kup podczas turnieju Huzar Cup, towarzy-
szącego Mistrzostwom Polski Białymstoku,

złoto w walkach młodzików do 40 kg 
(trzy wygrane walki) oraz złoto w techni-
kach sprawnościowych (skoki ap chagi + 
przeskokówka) podczas towarzyskiego tur-
nieju taekwondo olimpijskiego w Ostrowcu 
Świętokrzyskim.

Agata:
brązowy medal Mistrzostw Polski ju-

niorek podczas XIII technicznych Mistrzo-
stwach Polski w Białymstoku, 

Agata Dondalska + Tymoteusz Chy-
biński – brąz w parach junior + kadet pod-
czas XIII technicznych Mistrzostwach Pol-
ski w Białymstoku.

Teakwondo. 
Rodzeństwo na medal

Magdalena Krzyżanowska | fot. Centuria Taekwondo Toruń

Piotr Kąkol z Szembekowa wrócił z Pa-
ralekkoatletycznych Mistrzostw Europy 
z brązowym medalem. Pchnął kulę na od-

ległość 12,95 m, co dało mu trzecie miej-
sce. Na dziś nie wiadomo, czy ten sukces 
da Kąkolowi kwalifikację na olimpiadę 

w Tokio, ale spore szanse są.

Podczas wywiadu udzielanego stacji 
TVP Sport po występie Piotr Kąkol mówił:

"Ten medal to nie tylko moja zasługa, 
ale wielu, wielu osób. Przede wszystkim 
mojego trenera Roberta Hulisza, mojej ro-
dziny, partnerki Agnieszki, fizjoterapeutów 
i wszystkich osób, które mnie wspierały. Ja 
już się pewnie nie załapię na Tokio. Miej-
sce jest dla mistrza i trzeba oddać królowi, 
co królewskie. Mogę natomiast zapewnić 
swoich kibiców, że dalej będę kroplą drą-
żył skałę i szedł po swoje. Uległem wy-
padkowi komunikacyjnemu 17 lat temu. 
Po pewnym czasie znalazł mnie przesym-
patyczny Krzysztof Głombowicz, dzienni-
karz sportowy, parasportowiec, zdobywca 
Kilimandżaro. Zaraziłem się od niego pasją 
sportową ot tak(pstryk palcami). Posiadam 
elektroniczny staw kolanowy, który bardzo 
mi pomaga. Taką protezę uzyskałem dzięki 
fundacji Poland Business Run, w której też 
obecnie pracuję. Wspieram osoby po am-
putacji i staram się pomagać innym."

Piotr Kąkol z brązem na 
Mistrzostwach Europy

Magdalena Krzyżanowska | fot. International Paralympic Committee

W naszej gminie orlik znajduje się przy 
Zespole Szkół w Dobrzejewicach - Do-
brzejewice 57 b. Zajęcia prowadzi i zapisy 
na nie przyjmuje animator Dariusz Roz-
wadowski, tel. 609 463 997. Aktualny har-
monogram otwarcia boiska jest dostępny 
w zakładce „sport” na www.obrowo.pl 

(MK)

Zapraszamy 
na orlik 
w Dobrzejewicach


