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Dzień dobry! Gdy piszę do Państwa te słowa, mamy początek grudnia. Zbliżają się święta. Niedawno 
spotkaliśmy się na uroczystym otwarciu szkoły w Obrowie, a następnie w Sąsiecznie, gdzie świętowaliśmy 
koniec remontu dawnej szkoły. Teraz mamy tam prężnie działającą świetlicę wiejską i miejsce spotkań  
gminnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W międzyczasie otrzymaliśmy 
znakomitą wiadomość o otrzymaniu z rządowego programu Polski Ład 5 mln złotych na rozbudowę 
szkoły w Brzozówce.
Wkrótce powstanie plac zabaw przy szkole w Osieku nad Wisłą, a remiza strażacka w Dobrzejewicach do 
końca roku zmieni się nie do poznania. Kładziemy nowe kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
oraz asfaltowych dróg. Mieszkańcy bawią się na wspólnych festynach i dzielą dobrym sercem pomagając 
potrzebującym. Sportowcy osiągają rewelacyjne wyniki nie tylko na szczeblu gminnym, wojewódzkim 
czy ogólnopolskim, ale także w klasyfikacji międzynarodowej. W kulturze nasze dzieci i młodzież nie 
mają sobie równych. Z rejonowych i ogólnopolskich konkursów recytatorskich, wokalnych, teatralnych 
wracają jako zwycięzcy.
O tym wszystkim piszemy w aktualnym numerze Kuriera Obrowa.
Dla mnie, jako wójta, to ogromne powody do radości i dumy, że mogę pracować dla tak wspaniałych 
ludzi i w tak pięknym miejscu . Chcę się z Państwem podzielić tą radością i przekazać najserdeczniejsze 
życzenia na święta Bożego Narodzenia.

Pozdrawiam, wójt Andrzej Wieczyński
(fot. Łukasz Piecyk)

A myśmy, proszę pani za 
Rypin jeździli rowerami - tak 
wspomina Piotr Madej, trębacz z Zębówca. Muzyk opowiedział 
nam historię swojego życia. Kapela Madejów była znana i lubiana. 
Artystyczna ta nasza ziemia…

fot. archiwum Piotra Madeja

Piotr Madej - 
trębacz z Zębówca

Zapraszamy do 
świetlicy wiejskiej 

w Sąsiecznie

W dawnej szkole w Sąsiecznie ponownie słychać śmiech 
i rozmowy. Budynek oficjalnie służy już jako świetlica wiejska 
i siedziba gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie.

Fot. Renata Kwiatkowska
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Magdalena Krzyżanowska, fot. archiwa członków grupy

Rozbudujemy szkołę w Brzozówce. 
Powstanie przedszkole i plac zabaw

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Pozyskaliśmy 5 mln złotych na rozbudowę szkoły w Brzozów-
ce. Według obecnych planów nowa szkoła będzie dwupiętrowa: 
na parterze ma znaleźć się część przedszkolna ze stołówką, a na 
piętrze część szkolna wraz z ponad 100-metrową aulą. Dookoła 
powstaną parkingi oraz plac zabaw.

Wniosek, który składaliśmy w sierpniu 2021 roku, obejmuje bu-
dowę budynku szkoły podstawowej oraz budowę przedszkola wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nowa część będzie dobudo-
wana do istniejącej. 

Według obecnych planów nowa szkoła będzie dwupiętrowa: na 
parterze ma znaleźć się część przedszkolna ze stołówką i zapleczem 
kuchenno-magazynowym, a na piętrze część szkolna wraz z ponad 
100-metrową aulą. Na obu kondygnacjach zaprojektowano duże, 

przestronne sale dydaktyczne z nowoczesnymi przeszkleniami, sale 
specjalistów, pokój nauczycielski oraz obszerną część wypoczyn-
kową. Planowana powierzchnia łączna parteru to 1133 m2, a piętra 
1144 m2. Dookoła powstaną parkingi oraz plac zabaw.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład kon-
cepcja rozbudowy może jednak ulec zmianie.

***
Szanowni Państwo,
wielokrotnie zapewniałem publicznie, że mam świadomość, 

jak konieczna jest rozbudowa szkoły w Brzozówce. Podkreślałem, 
że intensywnie poszukujemy na nią funduszy zewnętrznych, po-
nieważ budżet gminy w krótkiej perspektywie czasowej może nie 
udźwignąć wielomilionowej inwestycji. Byliśmy jednak przygoto-
wani, by ruszyć z rozbudową, gdy tylko będzie możliwość wygo-
spodarowania pieniędzy z budżetu gminy. Mieliśmy przygotowany 
plan rozbudowy, wpisaliśmy go w Wieloletnią Prognozę Finanso-
wą. Tymczasem udało się nam pozyskać pieniądze z zewnątrz! To 
wspaniała wiadomość! Będzie mi teraz dużo łatwiej planować ko-
lejne gminne inwestycje, nie tylko oświatowe.

Dziękuję tym, którzy wspomagali mnie w trudnych, wcześniej-
szych decyzjach o przesunięciu rozbudowy szkoły na czas pewności 
finansowej. Bardzo się cieszę, że teraz rozbudowa szkoły w Brzo-
zówce będzie faktem. Plan systematycznej modernizacji placówek 
edukacyjnych, który realizuję, odkąd jestem wójtem gminy Obro-
wo, ma kolejny ważny punkt. Na pewno nie ostatni. Nasza gmina 
Obrowo rozrasta się, przybywa nam mieszkańców, więc czekają nas 
kolejne oświatowe inwestycje.

Razem z Państwem uda się je zrealizować. Razem dla Obrowa, 
dla naszej gminy!

Pozdrawiam serdecznie, 
wójt Andrzej Wieczyński

Wkrótce to zdjęcie szkoły w Brzozówce przejdzie do historii.

W słońcu - patrz - skrzy się śnieg,
Szron na drzewach jak koronki.

Spoza gór, spoza rzek,
Spoza łąki i rozłąki,

Spoza leśnych srebrnych cisz,
Jakby dzwony skądś dzwoniły,

I mówiły światu: Słysz!
Nic się nie bój, świecie miły!

Fragment pastorałki Mariana Hemara Całą noc padał śnieg

Niech cię głowa już nie boli,
Wszystkim żalom połóż kres.

Dosyć trosk i dosyć łez.
Pokój ludziom dobrej woli.
Nową drogę zacznij stąd,

Już za tobą dni niedoli
Dzisiaj, w dzień wesołych świąt,

Pokój ludziom dobrej woli.

Spokojnych, pełnych radości i życzliwości, Świat Bożego Narodzenia
oraz dobrego Nowego Roku

życzą
przewodniczący Rady Gminy Obrowo Roman Skórski oraz radni gminy

wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz pracownicy urzędu
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Szkoła w Obrowie uroczyście 
otwarta po rozbudowie

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Zakończyła się rozbudowa i termomodernizacja szkoły podstawowej w Obrowie. Prace 
kosztowały 2,5 mln zł, z czego 1 mln 52 tys. pozyskaliśmy z UE.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Obrowie rozpoczęła się w mar-
cu 2020 roku i postępowała zgodnie z pla-
nem. Modernizacja zakończyła się w ter-
minie, a uczniowie z nowej części szkoły 
korzystają już od maja 2021 roku.

Jak zmieniła się szkoła w Obrowie?
W ramach rozbudowy szkoła zyskała od 

strony południowej nowy budynek. W nim 
znalazła się aula, wykorzystywana również 
jako sala lekcyjna do nauki plastyki i mu-
zyki oraz hall, który pełni funkcję szatni 
z szafkami dla każdego ucznia. W nowej 
części powstały także toalety dostosowane 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 
dyżurka pani woźnej. Rozbudowa szkoły 
kosztowała 906 tysięcy złotych, gmina sfi-
nansowała ją ze środków własnych.

Termomodernizacja placówki obję-
ła wymianę stolarki okiennej w budynku 
szkoły z lat 60. i z 1999 roku, wymianę in-
stalacji grzewczej (rur i grzejników), zmia-
nę dachu na sali  gimnastycznej i wymianę 
stropu w dawnym budynku. Zmodernizo-
wano również kotłownię i zamontowano 
automatyczny podajnik do pelletu. Szkoła 
zyskała też instalację solarną do podgrze-
wania wody, dzięki czemu będzie mogła 
ograniczyć zużycie energii. Budynek stał się 
bardziej przyjazny dla osób niepełnospraw-
nych: wybudowano windy, a na pierwszym 
piętrze znalazły się toalety dla niepełno-
sprawnych. 

Termomodernizacja kosztowała 1 
mln 475 tys. złotych, z czego 1 mln 52 
tysiące gmina pozyskała ze środków 
Unii Europejskiej, z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020.

19 października odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej części szkoły

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej 
placówki odbyło się 19 października. Go-
ście spotkali się w nowej części budynku: 
najpierw w hallu, gdzie trwała część formal-
na gali, a następnie w auli, w której obejrzeli 
spektakl poświęcony wartościom przekazy-
wanym przez papieża Jana Pawła II.

- Rozbudowa szkoły w Obrowie to 
wspólny sukces władz samorządowych 
i mieszkańców. Takie inwestycje zwracają 
się nam wszystkim, a uśmiechy oraz osią-
gnięcia sportowe, edukacyjne i kulturalne 
naszych uczniów są tego najlepszym dowo-
dem – mówił wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński. - Rozbudowa była możliwa 
dzięki wsparciu i życzliwości wielu osób. 
Dziękuję tym, którzy od lat wspierali mnie 
i wspierają w realizacji planów rozwoju 
gminy. W tych planach, jak Państwo wie-
dzą, bo często o tym mówię, oświata jest 
kluczowa.

 Obecna na uroczystości Kujawsko – Po-
morska Wicekurator Oświaty Maria Ma-
zurkiewicz doceniła te priorytety. – Dzię-
kuję, panie wójcie, że ani razu nie padły 
dziś słowa o „wydatkach” na oświatę. Mówi 
pan tylko o „inwestowaniu” w edukację – 
podkreślała kurator. - To istotne, ponieważ 
te inwestycje: nie betonowe, drogowe czy 
kanalizacyjne, są bezpośrednimi inwesty-
cjami w ludzi. Podkreślał pan, że dla pana 
najważniejszy jest człowiek. Inwestycje 
w edukację o tym świadczą. To wspania-
ła perspektywa. Moim zdaniem najlepsza 
z możliwych.

Kurator odczytała list, jaki przysłał na 
ręce wójta Andrzeja Wieczyńskiego i dyrek-
tora szkoły Przemysława Piotrowskiego Mi-
nister Edukacji i Nauki Przemysław Czar-
nek. – Składam wyrazy uznania wszystkim 
osobom i instytucjom, które przyczyniły się 

do realizacji inwestycji tak istotnej dla całej 
społeczności szkolnej. W sposób szczególny 
chcę podziękować władzom gminy. To nie-
zwykle ważne, że lokalny samorząd konse-
kwentnie inwestuje w rozbudowę gminnej 
infrastruktury. Każdy kolejny nowoczesny 
i funkcjonalny obiekt to niezaprzeczalny 
dowód dynamicznego rozwoju i zaangażo-
wania samorządu w sprawy mieszkańców – 
napisał minister.

Sejmik Województwa Kujawsko – Po-
morskiego reprezentował radny Przemy-
sław Przybylski. Radny wręczył dyrektorowi 
Piotrowskiemu album, będący pokłosiem 
wizyty św. Jana Pawła II w naszym woje-
wództwie w roku 1991 i 1999.

Po przemówieniach i odsłonięciu dwóch 
pamiątkowych tablic przez Przewodniczą-
cego Rady Gminy Obrowo Romana Skór-
skiego i Wiceprzewodniczącego Rady Wie-
sława Popławskiego nowa część placówki 
została poświęcona. Poświęcenia dokonał 
proboszcz obrowskiej parafii ks. prałat dr 
hab. Tadeusz Lewandowski.

Keep calm i bądź życzliwy. Wieczornica
Po części oficjalnej goście przeszli do 

auli na wieczornicę – spektakl organizowa-
ny dla pamięci o wartościach przekazywa-
nych przez świętego Jana Pawła II. Wielu 
widzów nie kryło wzruszenia słowami, pio-
senkami i inscenizacjami prezentowanymi 
przez uczniów szkoły. Występ prezento-
wany był na tle zdjęć m.in. papieża Polaka, 
przy akompaniamencie szkolnego nauczy-
ciela muzyki Janusza Lewandowskiego oraz 
uczniów Witolda Gąsiorowskiego i Pawła 
Adamskiego. Powagi spektaklowi dodawał 
znaczący czarno – biały ubiór młodych 
aktorów. Keep calm i bądź życzliwy (bądź 
spokojny i życzliwy) – takim przesłaniem 
zakończyła się wieczornica. Przesłanie 
wprost nawiązywało do znamiennych słów 
papieża Polaka: Nie lękajcie się!, które wie-
lokrotnie przywoływano podczas występu. 
Za wieczornicę odpowiadała polonistka Jo-
anna Karczewska.

Wójt Wieczyński docenił starania osób 
organizujących spotkanie. - Dziękujemy 
uczniom i pracownikom szkoły za piękną 
uroczystość. Profesjonalizm i zarazem na-
turalność dzieci prowadzących spotkanie 
oraz aktorów występujących podczas wie-
czornicy pokazały, jak świetna jest kadra tej 
placówki – mówił wójt, zwracając się do dy-
rektora szkoły, Przemysława Piotrowskiego.

Uroczystość zakończył wykwintny po-
częstunek przygotowane przez pracownicz-
ki szkoły.
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Zapraszamy do nowej świetlicy 
wiejskiej w Sąsiecznie

Magdalena Krzyżanowska | fot. Renata Kwiatkowska

W dawnej szkole w Sąsiecznie ponownie słychać śmiech i rozmowy. Budynek oficjalnie służy już 
jako świetlica wiejska i siedziba gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

W Sąsiecznie mieszka dziś około 500 osób. Dotąd nie było we 
wsi miejsca do wspólnych spotkań społeczności lokalnej. Teraz 
to się zmieniło. Gmina pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej 
na adaptację dawnej szkoły na świetlicę wiejską. W budynku 
mają siedzibę również pracownicy Zespołu Interdyscyplinarne-
go do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

We wtorek 16 listopada odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy. 
Spotkanie prowadziły Renata Kwiatkowska, kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, pod który podlega obiekt 
oraz Małgorzata Rafacz, sołtyska wsi. Po podziękowaniach kiero-
wanych w stronę wielu znamienitych gości, bez których moderni-
zacja dawnej szkoły nie byłaby możliwa, gospodynie przedstawiły 
historię budynku i przygotowań do jego adaptacji oraz opowiedzia-
ły, jakie mają plany z nim związane.

Świetlica miejscem integracji
- Mamy nadzieję, że świetlica będzie miejscem integracji miesz-

kańców, takim, w którym się odpoczywa i miło spędza czas – mó-
wiła Renata Kwiatkowska. – Widzimy, że to już się dzieje, ponieważ 
w budynku odbywają się liczne zajęcia dla dzieci i dorosłych. Nie 
brakuje chętnych do uczestniczenia w nich. Mamy wspaniałe plany 
związane z tą świetlicą: ogniska, ekologiczny plac zabaw w jej po-
bliżu, przygotowanie ekoogródka warzywnego. Bardzo dziękuję, że 
władze gminy są otwarte na potrzeby mieszkańców, że nas słuchają 
i podjęły decyzję o remoncie dawnej szkoły.

- To piękne, że dawna szkoła znów tętni życiem, że słychać w jej 
murach rozmowy, śmiech, śpiewanie. Mamy teraz w naszym pięk-
nym Sąsiecznie wspaniałe miejsce, gdzie lubimy przebywać i po-
znawać siebie – dodawała sołtyska Rafacz. - Mieszkańcy już włą-
czają się w organizowanie zajęć w świetlicy, spotykamy się, razem 
ćwiczymy, tańczymy, szkolimy. Dziękujemy gminie za tę inwesty-
cję.

Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami
Nowy budynek jest w pełni przystosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, w tym niedowidzących. – Zależy mi, aby 
w naszej gminie osoby z niepełnosprawnością, starsze, schorowa-
ne czuły się dobrze i wiedziały, że zależy nam na ich komforcie. 
Stąd decyzja o odpowiedniej dla nich infrastrukturze budynku – 
wyjaśniał podczas uroczystości wójt gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński. – Przed kilkoma laty zaznaczałem, że gdy tylko pojawią 
się możliwości pozyskania funduszy z zewnątrz na remont dawnej 
szkoły, gmina będzie po nie aplikować. Przygotowaliśmy wniosek, 

uwzględniliśmy wymagania konkursowe i dzięki dobrej współpra-
cy z Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie” mamy dziś 
ten nowoczesny budynek. Zgoda, współpraca, wzajemne zaufanie 
zawsze przynosiły gminie Obrowo korzyści. Świetlica w Sąsiecznie 
jest tego kolejnym dowodem.

Komu pomaga Zespół Interdyscyplinarny?
Działalność gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Prze-

ciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawiła Aleksandra 
Zdrojewska, jego przewodnicząca, pracownik GOPS w Obrowie. - 
Zespół monitoruje zjawiska przemocy domowej i koordynuje dzia-
łania przedstawicieli różnych podmiotów pomagającym rodzinom, 
które dotknięte są przemocą. Członkowie zespołu opiekują się tymi  
rodzinami, podejmują interwencje i informują o możliwościach 
uzyskania wsparcia – tłumaczyła przewodnicząca ZI. - Teraz mamy 
komfortowe warunki do spotkań, jasne, przestronne sale. Bardzo 
się cieszymy.

Artyści uświetnili uroczystość
Część artystyczną rozpoczął występ dzieci z Osieckiego Klubu 

Kultury, przygotowanych przez Ewelinę Mytlewską z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obrowie. Po dziewczynkach uroczystość śpie-
wem uświetnił występ Klubu Seniora „Sami Swoi”. Wzruszenie 
wśród publiczności wzbudził również fragment z pamiętnika Han-
ny Stroińskiej, poetki z Sąsieczna, czytany przez samą autorkę. Spo-
tkanie nie mogło się obyć bez recytacji wierszy Hanny Stroińskiej. 
Dwa z nich, poświęcone Sąsiecznu, przedstawiły sołtyska Małgo-
rzata Rafacz, córka poetki oraz Ewelina Mytlewska.

Dziękujemy kołom gospodyń wiejskich
Na koniec goście zaproszeni zostali na wspaniały poczęstunek, 

przygotowany przez koła gospodyń wiejskich ze Stajenczynek, 
Osieka nad Wisłą i Sąsieczna.

Świetlica jest otwarta 7 dni w tygodniu
W budynku odbywają się następujące zajęcia dla dzieci, organi-

zowane między innymi przez sołtyskę Sąsieczna Małgorzatę Rafacz 
i radę sołecką miejscowości:

• plastyczno-techniczne (rysowanie, malowanie, wycinanie, wy-
dzieranie, wyklejanki, orgiami),

• rozwijające aktywność twórczą,
• rozwijające aktywność umysłową (krzyżówki, zagadki logicz-

ne, tekstowe, gry i zabawy dydaktyczne i edukacyjne),
• gry i zabawy ruchowe.
Nie brakuje zajęć dla dorosłych, którzy mogą uczestniczyć np. 

w zajęciach zumby, jogi, w spotkaniach dla seniorów, rady sołeckiej 
oraz kół gospodyń wiejskich. 

Świetlica mieści ok. 60 osób. W budynku znajdują się szatnia, 
pomieszczenia techniczne, gospodarcze i magazyn.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 861 931, 26 zł, 
w tym kwota dofinansowania to 1 767 903, 74 zł, czyli 94,95 
%. Dofinansowanie pozyskaliśmy z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania 
„Podgrodzie Toruńskie”, dzięki przygotowaniu i wdrożeniu 
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Obrowo.
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GOPS | INWESTYCJE

Gmina: przyłącze wodkan, 
starostwo: asfalt na ul. Jeziornej

Magdalena Krzyżanowska | fot. Fot. Urząd Gminy Obrowo, profil FB ŚDS 

Współuzależnienie to choroba. GOPS chce pomóc
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie zaprasza do udziału w grupie 
wsparcia dla osób współuzależnionych.

Jeśli rezygnujesz z własnych potrzeb, aby 
ukryć problem alkoholu w Twojej rodzinie 

lub organizujesz własne życie wokół picia 
przez bliską Ci osobę, spróbuj skorzystać 
z pomocy specjalistów GOPSu. Możesz 
spróbować odzyskać spokój, uczestnicząc 
w grupie wsparcia dla współuzależnionych. 
Otrzymasz pomoc, zachowując anonimo-
wość.

Ewa Kosztowna tel. 720 828 386, Kata-
rzyna Murawska tel. 720 828 464 i  Seba-
stian Małecki tel. 505 86 4536 wiedzą, jak 
pomóc. – Współuzależnienie to choroba. 
Jest konsekwencją uzależnienia bliskiej 
osoby. Chcemy pomóc. Zadzwoń do nas – 
proszą. (MK)

Trwa budowa Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Osieku nad Wisłą.

To inwestycja Starostwa Powiatowego 
w Toruniu. Wójt Andrzej Wieczyński i Sta-
rosta Marek Olszewski chcą zawrzeć poro-

zumienie, na którego mocy nasza gmina 
zapewni przyłącze wodociągowe i kanaliza-
cyjne do obiektu, a starostwo położy asfalt 
na ulicy Jeziornej, prowadzącej do jeziora 
i ŚDS. 29 listopada wójt Wieczyński odwie-
dził budowę i spotkał się z członkami Za-

rządu Powiatu: Kazimierzem Kaczmarkiem 
i Januszem Kononiukiem. Samorządowcy 
omówili zapisy przyszłego porozumienia 
o wspólnych inwestycjach i przyglądali się 
postępom prac. 

(MK)

Weronika Rumińska z Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Obrowie tworzy 
Młodzieżowe Koło Fotograficzne.

Weronika pracuje w GOPS, a prywat-
nie jest pasjonatką fotografii. Swoim hob-
by chce podzielić się z gminną młodzieżą. 
- Podczas warsztatów będziemy zdobywać 
wiedzę oraz rozwijać umiejętności foto-
graficzne. Nauczymy się posługiwać pro-
fesjonalnym sprzętem fotograficznymi 
i poznamy jego budowę – mówi Weronika 
Rumińska. – Poznamy zasady kompozycji 
oraz różne dziedziny fotografii: krajobrazo-
wą, portretową, reportażową, studyjną. Za-
praszam serdecznie, przyjdźcie zobaczyć, 
jaką radość daje robienie zdjęć. Nasze na-
stępne spotkanie odbędzie się 28 grudnia.

Warsztaty odbywają się każdy ostatni 
wtorek miesiąca w świetlicy wiejskiej w Są-

siecznie. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 
17.00. Na listopadowym spotkaniu uczest-
nicy poznawali technikę malowania świa-

tłem. Za pomocą latarek rysowali w po-
wietrzu różne kształty. Efekt naszej zabawy 
widać na zdjęciu. (MK)

Warsztaty fotograficzne w świetlicy 
w Sąsiecznie

fot. Weronika Rumińska
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AKTUALNOŚCI

Mamy w Osieku nad Wisłą 
leśną ekościeżkę

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Będą się nią opiekować uczniowie z osieckiej szkoły podstawowej. Przewodniczący klas 4a 
i 4b: Zosia Nasierowska i Hubert Mazur odebrali z rąk dyrektor Katarzyny Wachowskiej „akt 
przekazania ścieżki pod zarząd i opiekę”.

Ścieżka to efekt współpracy pomiędzy kil-
koma instytucjami: osieckiej szkoły, Sta-
rostwa Powiatowego w Toruniu, Lasów 
Państwowych – Nadleśnictwa Dobrzeje-
wice, sołectwa w Osieku nad Wisłą oraz 
gminy. Formalnie nowo otwarte miejsce 
to „powierzchnia ekologiczna”, na której 
posadowiono kilkanaście tablic informa-
cyjnych i elementów małej architektury. 
Ich autorzy w przystępny, jasny sposób 
objaśniają tajemnice lokalnej przyrody.

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia jest 
Agnieszka Woźny, nauczycielka geografii 
w Zespole Szkół w Osieku nad Wisłą. To 

ona napisała projekt, który otrzymał dofi-
nansowanie w wysokości 9 050 zł ze środ-
ków budżetu obywatelskiego powiatu to-
ruńskiego. Uczniowie szkoły zadeklarowali 
opiekę nad powstałą ścieżką, w ich imieniu 
„akt przekazania ścieżki pod zarząd i opie-
kę” odebrali z rąk dyrektor szkoły Katarzy-
ny Wachowskiej przewodniczący klas: Zo-
fia Nasierowska (4a) i Hubert Mazur (4b). 

Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Do-
brzejewice przekazały gminie w dzierżawę 
teren i zezwoliły na jego adaptację pod cele 
edukacyjne. Gmina – w ścisłej współpracy 
z Radą Sołecką Osieka nad Wisłą i sołtysem 
Tomaszem Wieczyńskim – wykarczowała 

teren, oczyściła go i utwardziła.
- Mamy w gminie kolejne atrakcyjne 

spacerowe miejsce. To kapitalny pomysł 
szkoły, który gmina z przyjemnością, bez 
wahania, wspiera i ułatwia jego realizację - 
mówiła Joanna Zielińska, kierownik gmin-
nego działu oświaty i sportu. – W imieniu 
wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyń-
skiego zapraszam tutaj, do Osieka nad Wi-
słą podziwiać efekty wspólnej pracy spo-
łeczności szkolnej, Starostwa Powiatowego 
w Toruniu, sołectwa i urzędników.

Ścieżka znajduje się w centrum Osieka 
nad Wisłą, między szkołą a sklepem Lewia-
tan.

Śladami przemytników - czyli historia 
granicy prusko-rosyjskiej – taką tablicę 
postawiliśmy w listopadzie na terenie Le-
śnictwa Osiek na granicy gmin Obrowo i 

Lubicz.

Tablica przypomina trudną historię 

granicy wytyczonej w 1815 roku podczas 
Kongresu Wiedeńskiego i dzielącej Pola-
ków mieszkających po obydwu jej stronach 
przez ponad 100 lat. Powstała z inicjatywy 
mieszkańców Zawał - Magdaleny Majew-
skiej i Krzysztofa Majewskiego. Państwo 
Majewscy opracowali treść tablicy i jej pro-
jekt graficzny. Gmina Obrowo sfinansowała 
wykonanie oraz zajęła się stroną formalną i 
instalacją. 

Naprzeciwko tablicy, po historycznej 
pruskiej stronie granicy, na terenie dzi-
siejszej gminy Lubicz, znajduje się kolejna 
atrakcja turystyczna, tym razem przyrod-
nicza - ponad 350-letni dąb nazywany rów-
nież "dębem przemytników". 

Współrzędne geograficzne tablicy to: 
52°58'00.8"N 18°45'06.7"E.

Zachęcamy do odwiedzenia tego nie-
zwykłego miejsca łączącego w sobie histo-
rię i piękną przyrodę.

Dziękujemy za przychylność Nadleśnic-
twu Dobrzejewice, od którego został wy-
dzierżawiony grunt pod tablicę. 

Śladami przemytników
Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński
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Po walnym LGD Podgrodzie 
Toruńskie

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Czym jest LGD Podgrodzie Toruńskie?
Lokalna Grupa Działania Podgrodzie 

Toruńskie jest stowarzyszeniem trzech 
podtoruńskich gmin: naszej gminy Obro-
wo, Wielkiej Nieszawki i Lubicza. Głów-
nymi celami LGD są tworzenie i realizacja 
Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działania 
zmierzające do wspierania integracji spo-
łeczności lokalnych z Unią Europejską. 
LGD kładzie nacisk między innymi na 
zwiększenie udziału mieszkańców w pro-
gramowaniu i zarządzaniu gminami, na za-
sadę równych szans kobiet i mężczyzn oraz 
na dialog społeczny.

Grupa realizuje cele, organizując m. in. 
imprezy kulturalne, sportowe, festiwale i fe-
styny. LGD upowszechnia wiedzę o moż-
liwościach prawnych, organizacyjnych, fi-
nansowych i innych, które kształtują rozwój 
społeczności lokalnych. Podgrodzie Toruń-
skie wybiera również projekty, które mają 
być realizowane w ramach Lokalnej Strate-
gii Rozwoju oraz monitoruje ich realizację.

- Cele Podgrodzia są zbieżne z celami, 
jakie stawiamy sobie w gminie Obrowo 
i z zadaniami, które chcemy realizować. 
Dlatego aktywne członkostwo w Grupie za-
wsze było dla nas ważne – mówi wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. – Dziękuję 
byłym członkom władz naszego stowarzy-
szenia za dotychczasową pracę, a nowym 
gratuluję wyboru. Nie wątpię, że mieszkań-
cy trzech gmin tworzących LGD nadal będą 
odnosić korzyści z działalności Podgrodzia.

Dzięki współpracy w ramach LGD na-
sza gmina wybudowała w ostatnich latach 
na przykład boisko w Silnie, siłownie ze-
wnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, 
Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej do ada-
ptacji budynku po byłej szkole w Sąsiecznie 
na świetlicę wiejską również odbyło się za 
pośrednictwem LGD. Podobnie realizowa-
na będzie rewitalizacja byłego dworca PKP 
w Obrowie na cele Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

***
We wrześniu odbyło się walne zebranie 

sprawozdawczo – wyborcze Lokalnej Grupy 
Działania „Podgrodzie Toruńskie”. Obecni 
na zebraniu członkowie LGD zatwierdzili 
sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 
rok 2020 oraz przyjęli sprawozdanie Komi-
sji Rewizyjnej. Wysłuchano także wniosków 
z przeprowadzonych warsztatów i propozy-
cji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju. Po 

informacji o działaniach i naborach przewi-
dzianych do realizacji w latach 2021 – 2020 
odbyły się wybory władz stowarzyszenia na 
kolejną kadencję 2021 – 2025.

Po jawnym głosowaniu skład nowego 
zarządu LGD jest następujący:

1. Wojciech Knieć – prezes
2. Andrzej Wieczyński – wiceprezes
3. Krzysztof Czarnecki – wiceprezes
4. Tomasz Dunajski – wiceprezes
5. Marzena Słupczewska
6. Krzysztof Michalski
7. Piotr Ratke
8. Jacek Skorulski
9. Andrzej Hercka

Tłustym drukiem oznaczamy reprezen-
tantów naszej gminy

Zarząd LGD nadzoruje prawidłową re-
alizację Lokalnej Strategii Rozwoju Grupy 
oraz  decyduje o jej zmianach, co ma bez-

pośredni wpływ na wysokość środków, 
jakie nasza gmina może otrzymać z Unii 
Europejskiej. 

Do komisji rewizyjnej w jawnym głoso-
waniu wybrano Barbarę Mońko – Juraszek, 
Stanisława Nowakowskiego i Tomasza Za-
kierskiego.

Ze względu na większą ilość osób chęt-
nych, niż pozwala statut stowarzyszenia, 
wybory do Rady LGD należało utajnić. 
Członkami Rady zostali wybrani:

1. Beata Kujawa
2. Przemysław Piotrowski
3. Brygida Bogdanowicz – Kopeć
4. Iwona Malcan – Maj
5. Waldemar Gołaś
6. Krzysztof Konczewski
7. Tomasz Wierzbicki
8. Anna Pluskota
9. Elżbieta Seweryn

Troje przedstawicieli naszej gminy: wójt Andrzej Wieczyński, Marzena Słupczewska i Krzysztof 
Michalski zostali wybrani na kolejną kadencję do zarządu LGD. W Radzie LGD z ramienia naszej 
gminy pracować będą Iwona Malcan – Maj, Krzysztof Konczewski, Przemysław Piotrowski  
i Tomasz Wierzbicki. Prezesem Grupy ponownie wybrano Wojciecha Kniecia.

Boisko w Silnie, siłownie zewnętrzne w Głogowie, Osieku nad Wisłą, 
Szembekowie, Dobrzejewicach, Brzozówce, adaptacja budynku po byłej 
szkole w Sąsiecznie, a także przyszła rewitalizacja dawnego dworca PKP  
w Obrowie to tylko niektóre z inwestycji, jakie realizujemy dzięki współpracy 
z Lokalną Grupą Działania „Podgrodzie Toruńskie.”

Na zdjęciu od lewej: Krzysztof Michalski, były czterokrotny radny gminy, 
Marzena Słupczewska, kierownik Referatu administracyjnego w urzędzie, prof. 
Wojciech Knieć, prezes LGD, wójt Obrowa Andrzej Wieczyński.
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INWESTYCJE

Przybywa podziemnych inwestycji
Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

W 2020 roku na gospodarkę wodno – ściekową wydaliśmy 6 mln złotych. W tym roku wydatki 
sięgną 6,5 mln złotych.

Inwestycje w sieć wodociągową i kanali-
zacyjną to szczególnego rodzaju prace. 
Cechują je dwie rzeczy. Po pierwsze, są 
one niespektakularne, a ich efekty są nie-
widoczne, bo rury i oprzyrządowanie są 
zakopane. Po drugie, inwestycje wodkan 
trwają miesiącami i latami, prowadzone 
są na rozległym obszarze, toteż znaczna 
część mieszkańców nie jest ich świadoma. 
Oddawanie kolejnych punktów gminnej 
sieci wodkan do użytkowania nie odby-
wa się w świetle fleszy i przy przecinaniu 
wstęg, toteż nie jest o nich głośno.

Mimo tego, że są to inwestycje niewi-
doczne i bardzo kosztowne, gmina stale je 
prowadzi. Wójt Obrowa Andrzej Wieczyń-
ski często podkreśla, że za najważniejsze 
uważa bowiem takie inwestycje, które bez-
pośrednio wpływają na rozwój gminy.

Dzięki regularnie prowadzonym pracom 
nad rozwojem sieci wodkan nasza gmina 
jest w 96% zwodociagowana i w 52% ska-
nalizowana.

Jakie inwestycje w gospodarkę wod-
no – ściekową zrealizowaliśmy w 2021 
roku?

Budowa stacji podnoszenia ciśnienia 

wody na terenie gminy Obrowo
Stacja już kupiona, planujemy jej podłą-

czenie w 2022 roku, trwają procedury naby-
cia gruntu.

Budowa wodociągu w Kawęczynie
Inwestycja już jest rozpoczęta, zakoń-

czenie na koniec roku 2021. Trwają prace 
końcowe. Długość budowanego wodociągu 
wynosi to 1500 m.

Budowa wodociągu w Dzikowie
Położyliśmy 712 metrów, prace zakoń-

czone.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Szem-
bekowie

Inwestycja zakończy się w II kwartale 
2022 roku. Wykonaliśmy I etap prac. Trwa-
ją prace projektowe związane z pozostałymi 
etapami.

Budowa wodociągu Silno – Obory – 
Smogorzewiec

Inwestycja trwa, planowane zakończenie 
w roku 2022. Ogłosiliśmy przetarg na zakup 
materiałów. Trwają prace projektowe nad 
połączeniem wodociągu ze Smogorzewca 
do Sąsieczna. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Do-

brzejewicach wraz z przepompownią 
ścieków

Została już wykonana:
• Kanalizacja sanitarna grawitacyjna 

o średnicy 200 mm PVC długości – 505,5 
metrów bieżących

• Kanalizacja tłocznej średnicy 110 mm 
PVC długości 540,5 mb

• Kanalizacja sanitarna – przyłącza śred-
nicy 160 PVC długości 131,5 mb

• Sieć wodociągowa średnicy 90 mm 
PVC długości 959,5 mb

• Przyłącza wodociągowe średnicy 32 
mm PE długości 102 mb

• Studnie rewizyjne średnicy 400 mm – 
21 szt.

Inwestycję planujemy zakończyć 
w I kwartale 2022 roku.

Budowa wodociągu w Silnie
Inwestycja zakończona. Położyliśmy 

400 m wodociągu.  

Kontakt do referatu wodno –
 kanalizacyjnego

Tel. 56 648 60 22, wew. 183, 184
e-mail: wodkan@obrowo.pl

telefon alarmowy czynny całą dobę: 
607 899 009
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OSP

Magdalena Krzyżanowska | fot. Maria Kwiatkowska

Przystępujemy do przebudowy i termo-
modernizacji budynku OSP w Dobrzeje-
wicach. Obiekt będzie jak nowy: zostanie 
rozbudowany i zyska nową elewację. 

- Realizację inwestycji poprzedziliśmy 
sporządzeniem  audytu energetycznego, 
co pozwoliło nam na wybór optymalnego 
wariantu rozbudowy – wyjaśnia wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. - 

Remiza i teren wokół niej zaprojekto-
wane są w taki sposób, aby w możliwie 
największym stopniu były użyteczna dla 
wszystkich, w tym dla osób z różnymi 
niepełnosprawnościami. Nowo powstały 
budynek, mówiąc językiem architektów, 
będzie cechować prostota i intuicyjność 
w użyciu. Przeprowadzone prace termo-
modernizacyjne nie będą powodowały ko-
nieczności stosowania skomplikowanych 
czy niezrozumiałych mechanizmów obsłu-
gi. Zakres prac nie zmieni funkcjonalności 
przestrzennej budynku, a jedynie wpłynie 
na jego wyższą efektywność energetyczną 
i eksploatacyjną. Celem modernizacji jest 
bowiem zwiększenie efektywności energe-
tycznej w naszej gminie.

Termomodernizacja obejmuje:
• montaż odnawialnych źródeł energii 
w postaci instalacji fotowoltaicznej 
o łącznej mocy 25 kW,
• usprawnienie w zakresie modernizacji 
oświetlenia wewnętrznego 
i zastosowania technologii LED,
• docieplenie podłogi na gruncie, 
• docieplenie ścian zewnętrznych,
• izolację dachu ocieplonego,
• modernizację stolarki okiennej 
i drzwiowej,
• zmianę wentylacji grawitacyjnej na 
rekuperację,
• modernizację systemu grzewczego 
i instalacji ciepłej wody użytkowej.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. 
Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie.

Remizę czeka nie tylko 

termomodernizacja współfinansowana 
ze środków Unii Europejskiej. 

Budynek zostanie również głęboko 
przebudowany z pieniędzy gminy. 
Całkowity koszt inwestycji to 1 983 

tysiące złotych,  w tym dofinansowanie 
unijne w wysokości 422 tysięcy zł.

Za wszystkie prace odpowiada wybra-
na w przetargu firma P.P.H.U. WO-BUD 
Wojciech Młodziejewski z Wąbrzeźna. 
Zgodnie z zawartą umową rozbudowa i ter-
momodernizacja remizy ma zakończyć się 
w grudniu 2022 roku.

Zakres prac jest bardzo szeroki. Gmina 
umowę podpisała na:

• wykonanie robót ziemnych;
• wykonanie robót betonowych;
• wykonanie robót zbrojarskich;
• wykonanie robót murarskich;
• wykonanie nadproży;
• wykonanie rozbudowy budynku;
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 
• wykonanie termomodernizacji ścian 

zewnętrznych;
• wykonanie termomodernizacji 
istniejącego budynku;
• wykonanie robót tynkarskich;
• wykonanie robót posadzkowych;
• wykonanie robót wykończeniowych;
• wymiana konstrukcji dachu wraz 
z pokryciem;
• wykonanie nowych obróbek 
blacharskich;
• wykonanie instalacji elektrycznej 
oświetleniowej podstawowej;
• wymianę instalacji gniazd wtykowych 
jednofazowych;
• wykonanie instalacji fotowoltaicznych;
• wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania;
• wymianę instalacji wod.-kan.;
• wykonanie instalacji wentylacji 
mechanicznej z rekuperacją

Inwestycja obejmuje zatem również 
pełną modernizację systemu grzewczego 
poprzez montaż i instalację pompy ciepła 
w miejsce obecnie działającego kotła na olej 
opałowy.

Modernizujemy remizę 
OSP w Dobrzejewicach
Rozpoczyna się przebudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Dobrzejewicach. Wykonawca przejął plac budowy. Zakres prac jest bardzo szeroki.

Umowę podpisują (od lewej): prezes firmy WO-BUD Wojciech Młodziejewski, 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński i skarbnik gminy Joanna Faleńska.
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OSP

Upłynęła pięcioletnia kadencja gminnego 
zarządu ochotniczych straży pożarnych. 
Przedstawiciele wszystkich jednostek z te-
renu gminy Obrowo spotkali się więc na 
zebraniu, na którym wysłuchali sprawoz-
dania prezesa zarządu z minionych pięciu 
lat i wybrali nowe władze.

- Na dzisiejsze spotkanie miałem przy-
gotowane tabele, cyfry i wykresy – rozpo-
czął swoje wystąpienie wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński, który był prezesem za-
rządu oddziału gminnego OSP w ostatnich 
pięciu latach. – Doszedłem jednak do wnio-
sku, że nie będę ich przedstawiał, ponieważ 
wyposażenie naszych straży i stan remiz 
mówią same za siebie. Mamy się czym po-
chwalić. Możemy być dumni z tego, że w ra-
zie jakiejkolwiek potrzeby potrafimy służyć 
pomocą naszym mieszkańcom natychmiast 
i na wysokim poziomie.

Obecnie na wyposażeniu jednostek OSP 
z terenu gminy są:

• OSP Dobrzejewice 3 samochody, w tym 
nowy podnośnik Volvo

• OSP Kawęczyn 2 samochody
• OSP KSRG Osiek nad Wisłą 2 samo-

chody
• OSP KSRG Szembekowo 3 samochody
• OSP Zawały 1 samochód
– Nasi mieszkańcy wiedzą, że strażacy 

są, że można na nich zawsze liczyć, że po-
magają i gaszą pożary. Warto byłoby, aby 

wiedzieli również, że mundur strażacki 
podtrzymuje tradycje i jest oznaką honoru. 
OSP od dziesiątek lat uczestniczą w życiu 
wsi, są jej ważną instytucją – zwracał uwa-
gę wójt Andrzej Wieczyński. – Wychodźmy 
więc jak najczęściej do ludzi. Pokażmy, że 
jesteśmy otwarci na wszystkich, że chcemy 
pomagać na każdy możliwy sposób. W ten 
sposób zachęcimy naszych nowych miesz-
kańców, a przede wszystkim młodzież, do 
wstępowania w nasze szeregi i kontynu-
owania wspaniałej tradycji pomagania.

Wójt – prezes zarządu oddziału gminne-
go OSP – podkreślał również, że działania 
OSP to nie tylko gaszenie pożarów. To tak-
że ratownictwo techniczne – w szczególno-
ści na drogach oraz zabezpieczanie miejsc 
podczas różnych działań czy gminnych im-
prez. Strażacy ochotnicy zajmują się także 
ewakuacją ludzi i zwierząt, ratują mienie. 
Pomagają podczas powodzi i usuwają skut-
ki porywistych wiatrów, burz, huraganów. 
- Strażacy ochotnicy są zawsze tam, gdzie 
lokalna społeczność ich potrzebuje – pod-
kreślał wójt. – W minionych pięciu latach 
pomogli nam dokładnie 1629 razy. W prak-
tyce oznacza to 27 interwencji w miesiąc, 
czyli niemalże jedną dziennie. Druhny 
i druhowie, w imieniu mieszkańców gminy 
bardzo Wam za to dziękuję.

Podczas zebrania przedstawiciele 
wszystkich jednostek OSP z terenu naszej 
gminy wybrali spośród siebie nowe władze 
gminnego zarządu OSP na kolejną, pięcio-

letnią kadencję. Gminny zarząd liczy czter-
naście osób, a ścisłe prezydium osiem.

Skład Zarząd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Obrowie na lata 2021 – 2025 jest nastę-
pujący:

1. Andrzej Wieczyński – prezes, OSP 
Dobrzejewice

2. Janusz Lewandowski – wiceprezes, 
OSP Kawęczyn

3. Wiesław Rygielski – wiceprezes, OSP 
Dobrzejewice

4. Alicja Tarkowska – sekretarz, OSP Za-
wały

5. Przemysław Lewandowski – skarbnik, 
OSP Łążynek

6. Stanisław Kosz - członek prezydium, 
OSP Nadleśnictwo Dobrzejewice

7. Lecz Stanisław Młodziankiewicz - 
członek prezydium, OSP Szembekowo

8. Paweł Kwiatkowski - członek prezy-
dium, OSP Osiek nad Wisłą

9. Tomasz Wieczyński – członek zarzą-
du, OSP Osiek nad Wisłą

10. Paweł Jeschke - członek zarządu, OSP 
przy Nadleśnictwie Dobrzejewice

11. Sławomir Lewandowski - członek za-
rządu, OSP Kawęczyn

12. Gabriel Mytlewski - członek zarządu, 
OSP Szembekowo

13. Józef Tarkowski - członek zarządu, 
OSP Zawały

14. Mirosława Kłosińska - członek zarzą-
du, OSP Kawęczyn

Strażacy OSP z terenu gminy 
wybrali nowy zarząd 
1629 wyjazdów w ciągu pięciu lat - tyle mówią statystki o działaniach naszych OSP. W praktyce 
oznacza to 27 interwencji w miesiąc, czyli niemalże jedną dziennie!

Magdalena Krzyżanowska | fot. Maria Kwiatkowska

Strażacy obecni na zjeździe OSP z terenu gminy Obrowo
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Graliśmy przeciwko rakowi
Magdalena Krzyżanowska | fot. Agnieszka Niwińska, Michał Kardas/Starostwo Powiatowe

Kampanię edukacyjną "Gramy Przeciwko 
Rakowi" organizował Powiat Toruński. 
Starostwo zaprosiło na spotkania osoby 
chorujące, wspierające się w stowarzy-
szeniu Akademia Walki z Rakiem, psy-
choonkolog dr Małgorzatę Stankiewicz 
oraz dietetyczkę Alicję Górną z Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu. Program 
spotkania obejmował projekcję spektaklu 
Mówimy do Was, przygotowanego przez 
podopieczne „Akademii Walki z Rakiem 
Fundacji Światło” oraz rozmowę o choro-
bie i życiu z nią.

W naszej gminie, w szkole w Obrowie, 
odbyło się pierwsze z cyklu spotkań „Gra-
my Przeciwko Rakowi”. Gości przybyłych 
na to wydarzenie oficjalnie przywitali Sta-
rosta Toruński Marek Olszewski i wójt gmi-
ny Obrowo Andrzej Wieczyński.

- Ta kampania jest bardzo potrzebna, 
bo choroby nowotworowe mogą dotknąć 
każdego – niezależnie od płci czy wieku. 
Chorują przecież coraz młodsze osoby! – 
mówił do zgromadzonych starosta Marek 
Olszewski.

Wójt Gminy Obrowo zachęcał do regu-
larnych badań oraz prowadzenia zdrowego 
stylu życia. - Ważna jest też ludzka życzli-
wość. Ważne, żeby w tej chorobie człowiek 
nie był samotnym – apelował Andrzej Wie-
czyński.

Spektakl „Mówię do Was” to szósta te-
atralna realizacja przygotowana w ramach 
AWzR. Widzowie mogli oglądać bardzo 
osobiste zwierzenia osób dotkniętych cho-
robą, ale sam spektakl na pewno nie był po-
święcony wyłącznie rakowi.

- Uczestniczki warsztatów prowadzi-
ły swoje dzienniki. Ich  codzienne zapiski 
opracowała dramaturgicznie Aga Jun i na 
ich podstawie powstał scenariusz. Spektakl 
w reżyserii Ani Magalskiej to zdecydowa-
nie najbardziej intymny pokaz, jaki do tej 
pory powstał w Akademii, a terapię dramą 
prowadzimy od 2014 roku – tłumaczyła 
dr Małgorzata Stankiewicz koordynatorka 
Akademii Walki z Rakiem.

Zapis wideo spektaklu przygotowany 
przez Agnieszkę Niwińską i Michała Kar-
dasa ze Starostwa Powiatowego zrobił duże 
wrażenie także na obecnych na sali aktor-
kach, które pierwszy raz widziały go w ta-
kiej formie.

Po prezentacji i oklaskach widzowie mo-
gli porozmawiać z częścią obsady: Eweliną 
Fiedorowicz, Edytą Głos i Hanną Wiśniew-
ską, które cierpiały na choroby nowotwo-
rowe. Na pytania o walkę z nowotworem 
i profilaktykę odpowiadały także Małgo-
rzata Stankiewicz i Alicja Górna z Wyższej 
Szkoły Bankowej w Toruniu.

W trakcie dyskusji, którą moderowała 
Mirosława Kłosińska Wiceprzewodniczą-

ca Rady Powiatu Toruńskiego, przybyli na 
spotkanie zaczęli dzielić się swoimi do-
świadczeniami związanymi z chorobą – 
niektórzy mówili o żałobie i wsparciu, jakie 
dostali od najbliższych, inni o determinacji, 
aby wyzdrowieć.

- Bardzo Państwu za te zwierzenia dzię-
kuję. Takie spotkania są bardzo potrzebne, 
cieszę się że udało nam się zorganizować je 
w Obrowie – przyznała Mirosława Kłosiń-
ska i dodała: - To był dla mnie wyjątkowo 
ważny wieczór. Pierwszy raz odważyłam się 
powiedzieć oficjalnie, że jestem genetycznie 
obciążona chorobą nowotworową. Że regu-
larnie robię badania i że wiem, co oznacza 
czekanie na ich wynik.

Podczas poniedziałkowego późnego po-
południa nie zabrakło naszych lokalnych 
akcentów – na scenie zaprezentowali się 
seniorzy z Klubu Seniora „Sami Swoi” oraz 
członkinie Osieckiej Grupy Teatralno-Wo-
kalnej.

Na koniec każdy, kto wziął udział w wy-
darzeniu, dostawał od organizatorów pre-
zent – lusterko z kodem QR, pokazującym 
instrukcję samobadania piersi lub przypin-
kę z logo kampanii.

Poczęstunek dla uczestników spotkania 
zapewniła nasza gmina, a zaplecze i wspar-
cie techniczne pracownicy Szkoły Podsta-
wowej w Obrowie.

Bliskość i wsparcie innych osób pomagają żyć z nowotworem, a rak to nie wyrok – taki wniosek 
płynie ze spotkania, jakie odbyło się w szkole w Obrowie w ramach kampanii „Gramy Przeciwko 
Rakowi”.

Podopieczne „Akademii Walki z Rakiem Fundacji Światło” podczas dyskusji  
z sekretarz Mirosławą Kłosińską.

Gości wspólnie witali Starosta Toruński 
Marek Olszewski i wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński.
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Wieczorki poetyckie to nasza 
gminna specjalność

Ewelina Mytlewska, Magdalena Krzyżanowska

W ostatnim czasie mogliśmy wziąć udział w trzech wieczorkach poetyckich naszych artystek: 
śp. Aliny Żebrowskiej, Agnieszki Jabłońskiej i Hanny Stroińskiej.

 fot. Anna Browarczyk

Gmina oczami mieszkańców 
w kalendarzu 
Kilkadziesiąt zdjęć naszej gminy wpłynę-
ło na konkurs „Cztery pory roku – kalen-
darz gminy Obrowo”, organizowany przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie. 

Fotografie nadsyłali mieszkańcy niemal 
wszystkich miejscowości. Komisja kon-
kursowa w składzie: sekretarz gminy Mi-
rosława Kłosińska, dyrektor GOK Anna 
Lutowska i Paulina Florkowska z GOK, po 

długich rozmowach, wybrała do kalenda-
rza dwanaście niezwykłych zdjęć. Wkrótce 
zaprezentujemy Państwu publikację w Ku-
rierze oraz na www.obrowo.pl, www.gok.
obrowo.pl Autorzy wybranych zdjęć otrzy-
mają w nagrodę bony do galerii handlowej. 
Na zdjęciu jedna ze zwycięskich fotografii 
- wiosna w Osieku nad Wisłą w obiektywie 
Anny Browarczyk. 

(MK)

Na początku września spotkaliśmy się 
w szkole podstawowej w Obrowie na wie-
czorku poetyckim poświęconym utwo-
rom śp. Aliny Żebrowskiej.  W programie 
znalazły się recytacje z tomiku wierszy 
Paciorki mojego życia oraz piosenki 
w wykonaniu Klubu Seniora Sami Swoi 
i Magdaleny Motyki.

 - Moja mamusia i jej wiersze jak te po-
lne kwiaty - skromne, piękne i pożytecz-
ne - mówiła Elżbieta Walczewska, córka 
poetki. Teksty Aliny Żebrowskiej ukazują 
jej miłość do Boga, ojczyzny, rodziny oraz 
ukazują zachwyt przyrodą. Utwory dzięki 
swojej urzekającej prostocie trafiają nawet 
do niewyrobionych literacko czytelników. 

Tomik Paciorki mojego życia  został sfinan-
sowany ze środków Gminnego Ośrodka 
Kultury w Obrowie.

We wrześniu, na toruńskiej Barbarce, 
odbył się wieczorek poetycki Agnieszki Ja-
błońskiej. Przyjaciele i miłośnicy wierszy 
poetki czytali jej utwory, a ona sama opo-
wiadała o ich powstaniu. Prezentacje wier-
szy przeplatała piękna muzyka w wykona-
niu wokalistki Dominiki Balewskiej oraz 
Janusza Lewandowskiego. Dla zebranych 
gości recytowały dwie aktorki Teatru im. W. 
Horzycy: Teresa Stępień - Nowicka i Ma-
tylda Podfilipska, a także Katarzyna Paw-
łowska, Zuzanna Mytlewska, Agnieszka 
Jabłońska i Ewelina Mytlewska. Premiera 
tomiku Na skrzydłach bezczasu miała miej-

sce w lutym 2020 roku w naszym Obrowie.
W nowej świetlicy w Sąsiecznie wy-

brzmiały natomiast wiersze Hanny Stroiń-
skiej, mieszkanki Sąsieczna. Recytowali je 
członkowie Osieckiej Grupy Teatralno-Wo-
kalnej oraz przyjaciele i znajomi poetki. 
Artyści najwięcej uwagi poświęcili drugie-
mu tomikowi pani Hanny Boso po kału-
żach. Godną oprawę spotkaniu zapewnili 
sołtyska wsi Małgorzata Rafacz oraz koła 
gospodyń wiejskich z Sąsieczna, Stajenczy-
nek oraz Osieka nad Wisłą. O muzykę za-
dbał Klub Seniora Sami Swoi oraz OGTW. 
Organizatorem wieczorku poetyckiego był 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.

Agnieszka Jabłońska, fot. Katarzyna Pawłowska. Hanna Stroińska, fot. Paulina Florkowska.



KURIER OBROWA OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

14 Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

Jak seniorzy naszej gminy radzą 
sobie z pandemią?

Grzegorz Filut, przewodniczący Klubu Seniora Sami Swoi | fot. Archiwum Magdaleny Sadurskiej

Zdecydowałem się porozmawiać właśnie z nią, ponieważ jest 
ona mieszkanką naszej gminy, seniorką, osobą samotną - wdo-
wą. Chciałem wiedzieć, czy w okresie straszliwej pandemii oso-
ba taka, jak Madzia, ma problemy natury osobistej, psycholo-
gicznej, społecznej. Jak sobie z nimi radzi?

Jesteś osobą samotną. Jak dajesz sobie radę w czasie tej 
pandemii?
Było bardzo ciężko, ale covid odpuścił i już jest lepiej. Kocham lu-
dzi i zwierzęta, kwiaty.  Odwiedzają mnie koleżanki, przyjaciele, 
rodzina, wiele czasu spędzam w ogrodzie. Nierzadko płaczę, a gdy 
jest mi smutno, to rozmawiam z moim ukochanym mężem, z któ-
rym przeżyłam 53 lata w udanym małżeństwie. Często rozmawiam 
przez telefon, czytam, słucham muzyki z radia i telewizji. Najbar-
dziej radosnym dniem jest dla mnie wtorek, ponieważ wtedy spo-
tykamy się w Klubie Seniora, wszyscy na ten dzień czekamy. 

Koronawirus to wyzwanie dla osoby starszej. Śmierć wśród 
seniorów robi spustoszenia. 
Tak, słyszę o tych doniesieniach, martwię o przyjaciół. Pamiętam 
doskonale ten dzień, w którym wójt Obrowa Andrzej Wieczyński 
i sekretarz Mirka Kłosińska przyszli na nasze zajęcia chóralne i po-
informowali nas, że nie powinniśmy się spotykać, bo epidemia jest 
wielkim zagrożeniem. Było mi wtedy bardzo ciężko. Nie mogłam 
wówczas udać się na wizytę do pulmonologa, a leczę się systema-
tycznie, więc źle się czułam. Najbardziej doskwierał mi jednak brak 
spotkań w Klubie Seniora. 

W trakcie pandemii miałaś w domu wypadek. Czy możesz 
opisać to wydarzenie?
Było to w święta Bożego Narodzenia. Schodziłam do piwnicy i spa-
dłam ze schodów. Straciłam przytomność. Gdy się ocknęłam, by-
łam zaskoczona: co ja robię w piwnicy? Nie mogłam wstać, byłam 
zakrwawiona. Jestem po siedmiu operacjach, mam endoprotezę. 
Byłam bliska rozpaczny, bo nie wiedziałam, co robić. Na szczęście 
przypomniałam sobie wówczas o wytycznych mojej siostrzenicy, 
która mówiła: Ciociu, zawsze miej komórkę przy sobie, żebyś mo-

gła zadzwonić, jak coś ci się stanie. Sprawdziłam kieszenie i zna-
lazłam telefon! Dzwoniłam do wielu osób z rodziny, ale pechowo 
nikt nie odbierał telefonu. Wreszcie odezwał się chrześniak mojego 
męża. Natychmiast przyjechał i mnie wydostał. Rodzina chciała 
mnie odwieźć do szpitala, ale nie zgodziłam się. Moja koleżanka, 
Grażynka Malinowska, sprowadziła lekarza, który przepisał mi od-
powiednie lekarstwa.

Najgorsze było to, że w domu mojej siostry panował koronawi-
rus. Chorował między innymi szwagier i siostrzenica, a ja potrze-
bowałam opieki. Dziękuję Bogu, że mam kontakt z tak doskonały-
mi, kochanymi ludźmi. Zorganizowali niewiarygodnie skuteczną 
pomoc.

Siostrzeniec codziennie przyjeżdżał i palił w moim piecu, kar-
mił zwierzęta. Wchodził tylnymi drzwiami. W jedzenie zaopatry-
wali mnie sąsiedzi: Teresa Gerc, jej córka Basia Kłosińska, która jest 
sołtyską Łążyna i Grażynka. To bohaterki pandemii.

Madziu, jaką rolę odgrywa u Ciebie wiara?
Ogromną. Całe życie wierzę w Boga i ufam Bogu. Miałam 7 opera-
cji. Prosiłam o przetrwanie. Żyję. Dzięki Bogu z mężem przeżyłam 
53 lata i byliśmy bardzo szczęśliwi.

Czy masz jakieś porady dla innych seniorów na czas pande-
mii?
Mocno namawiam do szczepienia.

A co powiesz tym, którzy obawiają się szczepień?
Każda szczepionka daje jakieś powikłania. Wszyscy powinniśmy 
w tym zakresie myśleć o sobie i o innych i chronić się przed covid 
na każdy możliwy sposób. Szczepienie to wyraz odpowiedzialności.

Jakimi doświadczeniami z pandemią chciałbyś się podzielić 
z samotnymi w Twoim wieku?
Mnie ratuje przede wszystkim wiara oraz pielęgnowanie kontak-
tów z ludźmi. Dawniej ludzie często się odwiedzali, śpiewali razem, 
drzwi były zawsze otwarte dla innych. Ta bliskość dziś wygasa, my-
ślę, że to źródło poczucia osamotnienia wielu starszych osób.

Dlaczego lubisz nasz Klub Seniora?
Jak to dlaczego? A kto nie lubi pośmiać się, porozmawiać, pośpie-
wać przy tańcach i kawie? Podczas spotkań dzielimy się problema-
mi i sukcesami. Ważne jest też to, że idąc do Klubu, chcemy ładnie 
wyglądać i dobrze się czuć. To motywuje do zadbania o siebie, do-
daje pewności i wpływa na dobry nastrój.

Czego życzyłabyś władzom samorządowym?
Bardzo dużo zrobiono dla młodzieży, mamy piękne szkoły, wiele 
zajęć plastycznych, muzycznych, kółek zainteresowań.  Gmina in-
westuje w wodociągi, kanalizację, ale także dba o nas – seniorów 
i osoby niepełnosprawne. Brakuje nam moim zdaniem jednego: 
gabinetów rehabilitacyjnych. Chciałabym mieć takie w naszym 
Obrowie.

Rozmawialiśmy wśród nas o tym, aby stworzyć Radę Senio-
rów przy wójcie. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
Jestem za! Na pewno coś naszemu wójtowi doradzimy.

Droga Madziu, dziękuję za podzielenie się z czytelnikami 
Twoimi spostrzeżeniami i radami. Dużo zdrowia!

Wywiad z Magdaleną Sadurską przeprowadziłem na przełomie września i października br. 
Dlaczego akurat zwróciłem się o rozmowę do „naszej Madzi”?

Magdalena Sadurska mieszka w Łążynie. Jej pasją jest 
ogród.
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Piotr Madej przeżył ucieczkę z Ukrainy, II 
wojnę światową. Urodził się w 1938r. pod 
Lwowem w miejscowości Zagóreczko. Tak 
wspomina: Rodzice mieszkali w Sando-
mierzu. Ogłoszono, że na Ukrainie sprze-
dają gospodarki i rodzice kupili. Tam 
była dobra ziemia, czarnoziemy. Polacy 
byli bardzo pracowici. Uprawiali buraki. 
Ukraińcy zazdrościli trochę Polakom, że 
tak dobrze im się powodziło. Nacjonaliści 
zaczęli nękać Polaków. Niektórym robi-
li straszne rzeczy. Nam powiesili kartkę 
na klamce, że mamy się wyprowadzić. Ze 
strachu uciekliśmy. Całe rodziny uciekały 
do lasu.

Pan Madej miał cztery lata gdy z rodzi-

ną uciekał z Ukrainy. Wróciliśmy w strony 
ojców, ale tam już nic nie było, wszyst-
ko zbombardowane. Chwilę mieszkali-
śmy w Sobowie, w domku, do którego nas 
skierował sołtys. Była wojna. Jako dzieci 
bawiliśmy się w różnych miejscach. Nie 
zważaliśmy, że mogą być miny. Rodzice 
przestrzegali, ale my jak to dzieci.... Potem 
rodzina kupiła dom w Skrzypkowie, gdzie 
mieszkali przez wiele lat. Jako młody chło-
pak miałem chęć na stolarkę. Uczyłem się 
w Skrzypkowie. Szef zaczął chorować i się 
skończyło, chociaż bardzo mi się podobał 
ten fach - mówi pan Piotr. - Poszedłbym do 
szkoły dalej, gdyby mama żyła, ale dziadek 
sam, starszy... Gospodarkę miał, więc trze-
ba było pomagać.

Przyszedł pomysł na muzykę. Jako mło-
dy chłopak uczył się gry na skrzypcach. 
Początkowo jeździł do Lipna, później po-
bierał nauki gry na trąbce u kapelmistrza 
Wierzbowskiego z Czernikowa. Pan Madej 
opowiadał, że najpierw była praca w polu, 
potem ćwiczenie na instrumentach. Warto 
wspomnieć, że grał również na saksofonie. 
Bo jak się chciało coś osiągnąć, trzeba było 
ćwiczyć - mówi.

Kapelę Madejów znali  i lubili wszyscy. 
Modne były tzw. marszówki. Ale granie na 
trąbce dawało w kość - wspomina z uśmie-
chem pan Piotr. - Myśmy mieli tyle pracy! 
I dwóch nas śpiewało. Ale były oklaski! 
Graliśmy wszędzie, było to męczące, bo ani 
autobusu, ani samochodu. Błocicho wszę-
dzie. A myśmy, proszę pani za Rypin jeździ-
li rowerami! Instrumenty zabierali na plecy. 
Kowale robili im specjalne przyczepki do 
rowerów. Pan Piotr opowiadał o tęgich zi-
mach. Wspominał jak to kiedyś musiał iść 
pieszo aż z Golubia.

Jak graliśmy dużo marszówek to zaro-
biłem na motor - śmieje się muzyk. Kapela 
grała na weselach, zabawach, dożynkach 
i pogrzebach. Pan Piotr z sentymentem 
wraca do wspomnień. - Kiedyś było tango, 
był walc, oberek, polka, fokstrot, tańce dla 
każdego... I piękne marsze. Ludzie doma-
gali się, żebyśmy grali i grali. Nie było tele-
wizora. Ludzie się zbierali, a my graliśmy... 
Pan Piotr opowiadał, że kolega z kapeli 
współpracował z Teatrem ze Skrzypkowa.

W kościele graliśmy na rezurekcjach, 
podczas pasterek i innych uroczystości 
kościelnych. Było nas siedemnastu... To 
była siła! - mówi pan Madej. Nikt z nas nie 
myślał, żeby brać za to pieniądze - dodaje. 
Pan Piotr z łezką w oku wspomina o latach 
świetności kapeli, o tym jak wspaniale lu-
dzie bawili się przy muzyce granej na żywo.

Piotr Madej obecnie mieszka z rodziną 
w Zębówcu.

Właśnie ukazała się książka „O korona-
wirusie na poważnie i na wesoło”, któ-
rą w całości napisali i zilustrowali nasi 
mieszkańcy. 

To szczególna pamiątka koronawiru-
sowych czasów i jednocześnie oryginalna 
promocja talentów mieszkańców gmi-

ny Obrowo. Książka wydana z funduszy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie 
oraz urzędu gminy to eleganckie wydaw-
nictwo formatu A4. Publikacja w założe-
niu miała oswajać tematykę koronawi-
rusową. Teraz podkreśla wagę szczepień 
przeciwko covid-19. 

(MK)

Mamy własną, gminną 
książkę o koronawirusie

Piotr Madej - trębacz z Zębówca
Ewelina Mytlewska | fot. archiwum Piotra Madeja

A myśmy, proszę pani za Rypin jeździli rowerami - tak wspomina Piotr Madej, trębacz z Zębówca. 
Podczas przemiłego spotkania muzyk opowiedział nam historię swojego życia. Kapela Madejów 
była znana i lubiana. Artystyczna ta nasza ziemia...
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Sukcesy muzyczne oraz recytatorskie 
Osieckiego Klubu Kultury
Członkowie Osieckiego Klubu Kultury, podlegającego pod Gminny Ośrodek Kultury  
w Obrowie, zdobywają kolejne laury.

Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna zapro-
siła mieszkańców do wspólnego śpiewa-
nia pieśni patriotycznych. Dzięki zaanga-
żowaniu kół gospodyń wiejskich z Osieka 
nad Wisłą, Stajenczynek oraz Sąsieczna 
remiza zamieniła się w kawiarenkę. 

Było patriotycznie, wzruszająco, rado-
śnie oraz smacznie. Cieszymy się, że w tak 
licznym gronie mogliśmy celebrować to 
piękne święto. Podczas programu Tobie, 
Polsko śpiewamy na scenie oprócz doro-
słych zaprezentowały się również dzieci 
i młodzież ze scholi Źródło, grupy Teatrza-
ki oraz PoZaMarginesem. Oprawę multi-
medialną przygotował Marek Rabiasz wraz 
z córką Emilką. Tego dnia usłyszeliśmy 
również recytacje wierszy naszych lokal-
nych poetek: śp. Aliny Żebrowskiej, Hanny 
Stroińskiej oraz Agnieszki Jabłońskiej. War-
to wspomnieć, że wspaniale sprawdziła się 
scena zakupiona przez gminę dla O.G.T.W.

Ewelina Mytlewska | fot. Marek Rabiasz

Tobie, Polsko zaśpiewaliśmy podczas 
gminnych obchodów Święta Niepodległości
11 listopada spotkaliśmy się w remizie OSP w Osieku nad Wisłą na Gminnych Obchodach  
Święta Niepodległości.

Schola „Źródło” z parafii NSPJ z Osieka 
nad Wisłą zdobyła I miejsce w XXVIII Fe-
stiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej w Ko-
walewie Pomorskim.

W II Garnizonowym Konkursie Recy-
tatorskim z okazji Święta Niepodległości 
zorganizowanym przez Centrum Szkolenia 

Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu aż sześciu 
naszych recytatorów zostało laureatami: 
w kategorii 6-9 lat Lena Kalinowska zdoby-
ła 1 miejsce, Nina Olszewska - 3 m., w kat. 
10-12 lat Jan Olszewski zajął 3 m., w kat. 13-
16 lat zwyciężyła Zofia Prus, Jan Mytlewski 
– zajął 2 miejsce, a Maksymilian Mytlewski 
– 3. 

Nasz 10-osobowy zespół trzynasto- 

i czternastolatków w składzie: Weronika 
Pałaszewska, Julia Wasielewska, Julia Kwin-
tera, Nina Jabłońska, Martyna Wojciechow-
ska, Julia Podciborska, Martyna Słupczew-
ska, Zuzanna Rybińska, Marta Adamska 
– skrzypce oraz Jan Mytlewski - pianino 
wyśpiewał  1. miejsce w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej „Gdy 
piosenka szła do wojska”.

Ewelina Mytlewska | fot. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kowalewie Pomorskim / Ewelina Mytlewska, Marta Cąbrowska

Nasza osiecka Schola Laureaci konkursu recytatorskiego CSAiU w Toruniu
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Cudze chwalicie, swego nie znacie – Sen-
tymentalne Zaduszki z Karoliną Orzeł to 
była przepiękna, wzruszająca podróż. Ar-
tystka podzieliła się z nami autorskimi, 
subtelnymi tekstami oraz własną muzyką. 
Cieszymy się z tak dużego zainteresowa-
nia wydarzeniem. Zapraszamy na kolejne 
"Spotkania z Kulturą".

Karolina Orzeł  to obdarzona oryginal-
nym głosem wokalistka, mieszkanka naszej 
gminy Obrowo. Jest absolwentką Wyższej 

Szkoły Filologii Hebrajskiej. Tłumaczy, pi-
sze oraz śpiewa po hebrajsku. W ramach 
Stypendium Ambasady Izraela dla artystów 
uczyła się na Wydziale Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej w Tel  Avivie.  Sama pisze teksty 
swoich utworów i komponuje muzykę do 
nich. Mówi o sobie, że muzyka to najwięk-
sza pasja i tęsknota jej życia. Inspiracji szu-
ka w przyrodzie, w codziennych obowiąz-
kach.

Organizatorami koncertu był Gminny 
Ośrodek Kultury wraz z Publiczną Szkołą 
Muzyczną I Stopnia w Osieku nad Wisłą. 

Ewelina Mytlewska | fot. Anna Lutowska

Sentymentalne Zaduszki z Karoliną Orzeł
Wspaniała wokalistka, mieszkanka naszej gminy zagrała i zaśpiewała w wypełnionej po brzegi 
sali koncertowej szkoły muzycznej w Osieku nad Wisłą.

Wakarecy zagrał na nowym szkolnym 
fortepianie. Gościem koncertu był mar-
szałek województwa Piotr Całbecki, który 
gratulował gminie i wójtowi odwagi in-
westowania w kulturę i tradycję.

Szkoła kupiła fortepian jesienią 2020 
roku. Ze względu na pandemię niemożliwe 
było wcześniejsze zorganizowanie koncer-
tu prezentującego brzmienie instrumentu. 
Okazja nadarzyła się w październiku, kiedy 
trwał XVIII Konkurs Chopinowski. 

Otwierająca spotkanie dyrektor szkoły 
Mariola Majrowska wspominała początki 
szkoły, pierwsze instrumenty i marzenia 
o posiadaniu własnego fortepianu. Gdy 
udało się je zrealizować, trwała pandemia 
i instrument nie mógł być w pełni wykorzy-
stywany. Obecnie jednak służy już uczniom 

szkoły, a sala, w której stoi nabrała charak-
teru auli koncertowej. – To wyjątkowy for-
tepian, z duszą, o pięknym dźwięku – opo-
wiadała dyrektor. - Bardzo się cieszę, że nasi 
uczniowie mogą z niego korzystać.

Instrument kosztował 53 000 zł. Pie-
niądze na jego zakup pochodziły z budże-
tu szkoły oraz ze zbiórki zorganizowanej 
przez Radę Rodziców. W ubiegłym roku 
wójt podjął decyzję o przesunięciu wydat-
ków i przeznaczeniu 50 000 zł na fortepian. 
Zbiórka funduszy zorganizowana przez 
Radę Rodziców przyniosła 3 000 zł.

- Koncert Pawła Wakarecego to swojego 
rodzaju chrzciny naszego fortepianu – żar-
tował podczas spotkania wójt gminy Obro-
wo Andrzej Wieczyński. – Gratuluję pani 
dyrektor wyboru instrumentu, a uczniom 
życzę radości z możliwości gry na nim. 

Szkołę powołałem w 2013 roku i dzięki 
temu dzieci z Obrowa i gmin sąsiednich 
mają możliwość rozwijać swoje umiejęt-
ności i talenty blisko miejsca zamieszka-
nia. Nie wszystkie gminy prowadzą szkoły 
muzyczne, a w gminach wiejskich są one 
rzadkością. Działalność naszej szkoły mu-
zycznej jest więc dowodem na to, jak ważne 
dla Obrowa są ponadstandardowe wydatki 
na edukację.

O tym, że istotne są wydatki na kulturę, 
tradycję sztukę, mówił również Marszałek 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego 
Piotr Całbecki. Marszałek przybył na uro-
czystość z żoną Dagną. Oboje są wielbicie-
lami muzyki Chopina, co podkreślali pod-
czas spotkania.

– To godne podziwu, że w Państwa 
gminie daje się dowód wyjątkowej miłości 
do Chopina, muzyki i sztuki w ogóle. Po-
wszechnie mówi się o tym, jak ważna jest 
muzyka i jak kształtuje ona rozwój mło-
dych ludzi i ich szacunek do tradycji. Wy tę 
wiedzę wcielacie w życie – zauważał obec-
ny podczas uroczystości Marszałek Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr 
Całbecki. – Gratuluję szkole sukcesów. 
Panu wójtowi gratuluję natomiast odwagi, 
że przed laty podjął decyzję o utworzeniu 
szkoły muzycznej i przeznacza na jej dzia-
łalność niemałe pieniądze. Dziś, gdy w gmi-
nach finansowanie kultury i tradycji scho-
dzi na dalszy plan, Obrowo potrafi o nie 
zadbać. Wspaniały instrument jest tego 
dowodem.

Wyjątkowy koncert 
wirtuoza fortepianu
W stronę Chopina – w szkole muzycznej w Osieku nad Wisłą z wyjątkowym recitalem wystąpił 
Paweł Wakarecy, wirtuoz fortepianu, jeden z najwybitniejszych pianistów młodego pokolenia.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo
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Sportowe podsumowanie 
czwartego kwartału

Dziękuję Sportowcom gminy Obrowo oraz ich Opiekunom za pracę w minionym roku i wysiłek wkładany w treningi, rozwój 
umiejętności i wyjazdy. Gratuluję sukcesów tym, którzy wracają z medalami oraz zapewniam o swoim uznaniu dla tych, którzy 

nie odnoszą spektakularnych sukcesów. Gmina Obrowo jest z Was wszystkich dumna. Powodzenia w nowym roku!

Wójt Obrowa 
Andrzej Wieczyński

Adam Dondalski z Brzozówki podwój-
nym mistrzem

16. października br. nasz mieszkaniec 
brał udział w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim rozgrywanych w Olecku. Adaś 
zdobył złote medale w walkach oraz w kon-
kurencjach sprawnościowych. Miał spory 
wkład w występ swojego klubu Centuria 
Toruń, który na imprezie zdobył 8 złotych 
medali, 1 srebrny i 3 brązowe. W zawodach 
brali udział młodzi zawodnicy z czterech 
województw. 

Amelia Wierzba najlepszą tancerką 
Chance for Dance

Amelia Wierzba kolejny raz została 
uznana za najlepszą tancerkę w swojej kate-
gorii. Na turnieju „Chance for Dance” (ang. 
szansa dla tańca) wystąpiła w kategorii Per-
forming Art Improvisation (układy impro-
wizowane). Jury nie miało wątpliwości, że 
to właśnie tegoroczna stypendystka naszej 
„Akademii Zdolnych Wójta Gminy Obro-
wo” była tego wieczoru najlepsza. Celem 
imprezy była konfrontacja dorobku arty-
stycznego zespołów tanecznych i solistów 

z terenu całej Polski oraz ich integracja.

Kickbokserzy A&W Team z sukcesami 
na Mistrzostwach Świata i Europy

Na imprezie rozgrywanej w dniach 15-
24.10.2021 r. wystąpił Grzegorz Błotnicki. 
Włoski klimat był dla niego bardzo przy-
jazny. W Jesolo, w okolicy Wenecji, nasz 
20-letni kickbokser w pokonanym polu zo-
stawił pochodzącego z Hiszpanii Sergio de 
Diego Gil Arranza, reprezentanta gospoda-
rzy Lucę Persichiniego i w ostatniej walce 
nieznacznie przegrał z Volodymyrem Dem-
chukiem z Ukrainy. Takie rozstrzygnięcie 

przyniosło mu brązowy medal mistrzostw 
świata!

Młodszy brat Grzegorza – Michał, wyru-
szył razem z Julią Szyjkowską oraz Jakubem 
Muchewiczem na europejski czempionat 
do Budvy w Czarnogórze.  Na imprezie roz-
grywanej od 5 do 15 listopada 2021 r. pierw-
szy walczył Michał. Po pokonaniu rywala 
z Niemiec zdobył brązowy medal w for-
mule light contact. Kuba miał sporo pecha, 
gdyż już w pierwszej walce sędziowie uzna-
li, że lepszy był jego rywal z Włoch. Julia 
wygrała dwie swoje walki i w finale musiała 
uznać wyższość rywalki. Wracała do nas ze 
srebrem. Dwa medale przywiezione do klu-
bu, na imprezie tej skali to ogromny sukces! 
Obie imprezy organizowało Światowe Zrze-
szeni Organizacji Kickboksingowych. 

 fot. Centuria Torun.

Fot. archiwum A. Wierzby.

Na zdjęciu od lewej: Jakub, Julia Michał

Adrian Gąsiorowski

Fot. AKT Budo, Turniej Sokudo Cup. fot. AKT Budo, Witold Rybacki.
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Kolarze z naszej gminy z sukcesami na 
drużynowych Mistrzostwach Polski

Wychowankowie UKS Kometa Obrowo 
karierę kontynuują w zespole Copernicus 
Toruń. Nasi kolarze ruszyli w weekend 
2-3.10.2021 r. do miejscowości Godziesze 
Wielkie na drużynowe Mistrzostwa Polski, 
gdzie rywalizowali z zawodnikami z całego 
kraju. W swoich kategoriach wiekowych 
chłopcy zajęli drugie miejsce, a dziewczyn-
ki trzecie. Z Wielkopolski wrócili ze srebr-
nymi i brązowymi medalami.

W kategorii junior młodszy wystąpili 
Szymon Wiśniewski i Tomasz Błażejew-
ski. W kategorii młodziczka dziewczyny 
z naszej gminy Sandra Kaczmarek i Natalia 
Konczalska zdobyły, wraz z koleżankami 
z drużyny, brązowy medal.

Karatecy AKT Budo Obrowo z medala-
mi we wszystkich kolorach 

Sokudo Cup 2021 
Do Otwocka karatecy udali się w skła-

dzie: Bartosz Rybacki, Dagmara Lipińska, 
Franciszek Turalski, Witold Rybacki oraz 
Wiktor Kowalski. Nasza młodzież na roz-
grywanym 21. listopada VII Ogólnopol-
skim Turnieju Karate Sokudo Cup zgarnęła 
medale we wszystkich kolorach. Startowa-
li w takich dyscyplinach jak Kata, Kumite 
i Kodachi.

Rywalizacja była podzielona na grupy 
(zgodnie z wiekiem):

Grupa B (roczniki 2013-2012)
Kata – 1 m. Wiktor Kowalski, 3 m. 
Witold Rybacki     
Kumite – 1 m. Wiktor Kowalski, 
2 m. Witold Rybacki

Grupa C (roczniki 2011-2010)
Kodachi - 3. Miejsce Franciszek Turalski
   
Grupa D (roczniki 2009-2008)
Kata – 1 m. Bartosz Rybacki, 3 m. 
Dagmara Lipińska     
Kumite – 1 m. Bartosz Rybacki
Kodachi – 3 m. Dagmara Lipińska

Puchar Europy
W dniach 4-6 października 2021 r. kato-

wicki Spodek zapełnił się karatekami z całej 
Europy. Nasza zdolna młodzież startowała 
w Pucharze Europy Dzieci WTKU. Wik-
tor Kowalski zdobył Puchar Europy Dzieci 
w konkurencji kumite indywidualne oraz 
drugi Puchar Europy Dzieci w konkurencji 
kata indywidualne. Witold Rybacki został 
wyróżniony brązowym medalem w konku-

rencji kumite. Chłopcy startowali w katego-
rii wiekowej do lat 13.

Imprezy sportowe TK Karate-Do 
„Ronin”

Toruński Klub Karate-Do „Ronin” 
w ostatnich miesiącach zorganizował 
w Brzozówce nie tylko Festiwal Sztuk Wal-
ki, na którym swoje umiejętności zaprezen-
towali mistrzowie karate, judo i systemy, 
ale także Mistrzostwa Ziemi Dobrzyńskiej 
o Puchar Wójta Gminy Obrowo. Do Brzo-
zówki przyjechało 74 karateków z Bydgosz-
czy, Chełmży oraz Torunia. Zawodnicy 
prezentowali swoje umiejętności w kon-
kurencjach: kata indywidualne chłopców 
oraz dziewcząt, kihon indywidualne chłop-
ców i dziewcząt oraz kumite indywidualne 
chłopców i dziewcząt. Nasi reprezentanci 
zajęli drugie miejsce w klasyfikacji general-
nej.

Sport szkolny. Doskonały wynik 
Jakuba Krzyżanowskiego i Igora 
Konczalskiego

22 listopada br. nasi młodzi tenisiści 
ze Szkoły Podstawowej w Brzozówce pod 
opieką nauczyciela wychowania fizyczne-
go Krzysztofa Lercha wywalczyli 2. miejsce 
w finale wojewódzkim Kujawsko-Pomor-
skiego Szkolnego Związku Sportowego 
w drużynowym tenisie stołowym. 

W sporcie indywidualnym zawodnik 
jest zależny wyłącznie od siebie. Igor i Jakub 
nie tylko więc musieli wspiąć się na wyżyny 
własnych możliwości, ale także doskonale 
rozumieć się z partnerem. Jak widać nasza 
młodzież ma nie tylko sportowe możliwo-
ści, ale także potrafi ze sobą współpracować 
na najwyższym poziomie.

Na zdjęciu druga od lewej Sandra Kaczmarek, pierwsza z prawej Natalia Konczalska.  
fot. FB UKS Kometa Obrowo

Na zdjęciu drugi od lewej Tomasz 
Błażejewski, pierwszy z prawej Szymon 
Wiśniewski.  fot. FB UKS Kometa Obrowo

Zapraszamy na www.obrowo.pl do zakładki SPORT – SPORT SZKOLNY, gdzie 
zamieszczamy wyniki rywalizacji sportowej uczniów szkół. Zachęcamy nauczycieli  

i zawodników do dzielenia się z nami swoimi osiągnięciami. 
Prosimy pisać na: rzecznik@obrowo.plFot. Krzysztof Lerch.
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Jesień w Orle Głogowo zdecydowanie 
należała do młodych

Adrian Gąsiorowski | fot. Urząd Gminy Obrowo / Orzeł Głogowo 

Seniorska drużyna Orła Głogowo zdecy-
dowanie lepiej radziła sobie na począt-
ku sezonu niż w drugiej jego części. Do 
31 października zanotowali 6 zwycięstw, 
3 remisy i 1 porażkę. Na ogół wygrywali 
przekonująco, różnicą od 2 do 6 bramek. 
Końcówka rundy jesiennej to już niestety 
0:4 z Piastem Łasin i blamaż 0:8 z Ogni-
wem Zygartowice. Takie wyniki dają 7. 
miejsce w tabeli. Mamy nadzieję, że zim-
ny prysznic poskutkuje zwyżką formy na 
wiosnę. Kolejne spotkanie nasze Orły ro-

zegrają 3. marca. Na własnym boisku po-
dejmą LZS Świedziebnia.

Grupa młodzik w tym sezonie wygrała 
8 spotkań, zanotowała 3 remisy i 3 porażki, 
co daje 3 miejsce w tabeli. Wśród naszych 
młodych orłów znajdziemy utalentowanych 
strzelców. Bilans bramkowy 72GZ/28GS 
robi wrażenie. Oby w przyszłości udało im 
się utrzymać strzelecką passę, a seniorzy 
będą mieli z nich sporo pożytku.

Trampkare TAF - Orzeł Toruń, gdzie 
występuje młodzież z naszej gminy, zakoń-
czyli już rozgrywki i jako lider awansowali 
do ligi wojewódzkiej. Bilans bramek równie 
okazały, co u młodszych kolegów 57GZ/
11GS. Zwycięstwa odnieśli w 6 z 8 rozegra-
nych meczów. Najbardziej okazałe to 14:0 
z LZS Świedziebnia. W grupach żak i orlik, 
zgodnie z nowymi przepisami PZPN, nie są 
prowadzone tabele. Na czele swojej ligi są 
nasze orlęta z grupy żak, minimalnie gorzej 
radzą sobie ich koledzy z grupy orlik.

1. W pierwszym meczu sezonu seniorzy Orła Głogowo pokonali LZS Steklin 6:0. 
2. Grupa żaków Orła Głogowo, fot. archiwum Marcina Białka, trenera.

Adrian Gąsiorowski | fot. Radosław Dąbrowski

Nasi piłkarze z Obrowa od początku se-
zonu grali jak z nut. Od 15. sierpnia prze-
grali tylko dwa mecze z trzynastu i na 
swoim koncie zgromadzili aż 33 punkty. 
Z bilansem bramkowym 51GZ/25GS  zo-
stali niekwestionowanymi mistrzami je-
siennej fazy rozgrywek toruńskiej Futbol-
-Areny. Obrowianie może i nie zdobywali 
największej liczby bramek w lidze, ale za 

to tracili najmniej i duża w tym zasługa 
bramkarza naszej pomarańczowo-czar-
nej brygady Radosława Stanisławskiego.

W tym sezonie na boisku można było 
ujrzeć prawdziwy rocznikowy boom. 
17-latkowie grają w towarzystwie o 30 lat 
starszych kolegów i dzięki temu widać, że 

wiek to tylko liczba. Mówią o sobie, że są 
jak rodzina i to też ma odzwierciedlenie 
w składzie. Wujkowie Radosław Stanisław-
ski i Paweł Paczkowski grają w jednej dru-
żynie z Danielem Stanisławskim i Antonim 
i Franciszkiem Motyka.

Najlepszym zawodnikiem obrowian jest 
grający tutaj od początku Patryk Wrze-
śniewski i to właśnie od jego obecności 
zależały ofensywne możliwości drużyny. 
W kluczowym meczu z ówczesnym liderem 
wziął on na swoje barki rozgrywanie i zdo-
był dwie bramki, które dały im upragnione 
mistrzostwo.

Mamy szczęście, bo nasi chłopcy mają 
wielkie serca nie tylko do gry. Chętnie po-
magają także innymi. Angażują się w or-
ganizację imprez charytatywnych takich, 
jak np. turniej czy zbiórki dla naszej małej 
wojowniczki Lenki Borkowskiej, czy też 
charytatywny turniej piłki halowej, roze-
grany w Osieku nad Wisłą 5 grudnia. War-
to również dodać, że poczynili już kroki, 
by w przyszłości wrócić do gry na dużym 
boisku. Trener zespołu, Karol Melerski, 
zdobył licencję w Polskim Związku Piłki 
Nożnej, która pozwoli mu prowadzić zespół 
w rozgrywkach systemowych.

Impact Obrowo po 6 latach gry 
zostaje mistrzem swojej ligi


