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Gdy piszę do Państwa te słowa, jest pierwszy dzień wiosny. Żyjemy w pięknym, wolnym kraju 
i możemy cieszyć się każdą chwilą. 
Tymczasem u naszych sąsiadów za wschodnią granicą od 24 lutego trwa wojna. Mieszkańcy 
gminy Obrowo wspaniale, z dużym zaangażowaniem wspierają uchodźców i walczącą 
o wolność Ukrainę. Dziękuję Państwu za to.
Zbliżające Święta Wielkanocne od zawsze kojarzą nam się z radością i nadzieją. Z tej okazji 
życzę nam wszystkim spokoju i zdrowia. Wspierajmy się dobrym słowem, bądźmy dla siebie 
życzliwi. Potrzeba nam teraz serdeczności, zgody i zrozumienia. „Nie ma solidarności bez 
miłości” – mówił Jan Paweł II. 

Niech te słowa z nami będą. 
Pozdrawiam, wójt Andrzej Wieczyński.
(fot. Łukasz Piecyk)

Henryk Kamiński 
o muzycznej, 
rodzinnej tradycji

Pałac w Zębowie 
wrócił do dawnej 

świetności
s.5

s.17

Gmina zakończyła remont pałacu w Zębowie. Budynek,  w którym 
mieszczą się obecnie niepubliczna szkoła podstawowa i przychod-
nia, przeszedł gruntowny remont. Prace kosztowały łącznie 1 mln 
844 tys. zł. Z funduszy UE gmina pozyskała 811 tys. złotych. To 
kolejny etap prac poprawiających efektywność energetyczną gmin-
nych budynków użyteczności publicznej.

Fot. Łukasz Piecyk

Kapela Ludowa im. 
Kamińskich z Osieka nad 
Wisłą to kapela o tradycji 
rodzinnej. O jej powstaniu, 
o dawnym muzykowaniu na 
naszych ziemiach, opowiada Henryk Kamiński, akordeonista. - Dziadek Adam, 
ojciec Wacław muzykowali, wujek Józef grał na wielu instrumentach, brat 
Stanisław również. Miałem około 18 lat, jak zaczęliśmy pogrywać na przyjęciach 
po okolicznych wioskach – mówi pan Henryk.

Fot. archiwum P. Kamińskich
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Magdalena Krzyżanowska, fot. archiwa członków grupy

Gmina Obrowo dla Ukrainy
Magdalena Krzyżanowska

24 lutego 2022 roku Rosja rządzona przez 
Władimira Putina rozpoczęła inwazję na 
Ukrainę. Z dnia na dzień obudziliśmy się 
w wojennej rzeczywistości. Gdy piszemy 
te słowa, jest 19. dzień wojny. Niepodległa 
Ukraina wciąż się broni. 

Mieszkańcy naszej gminy, podobnie jak 
niemal wszyscy Polacy, od pierwszych go-
dzin wojny wspomagają Ukrainę. Świetlice 
i remizy pełne są darów dla uchodźców oraz 
tych Ukraińców, którzy zdecydowali się 
pozostać w swojej ojczyźnie. Mieszkańcy 
przynoszą nieustannie żywność, koce, śpi-
wory, wodę, środki medyczne, podstawowe 
leki, kosmetyki, artykuły higieniczne, pie-
luszki, zabawki. Świetlica wiejska w Obro-
wie zamieniła się w magazyn darów dla 
Ukrainy. Zbiórkę koordynują pracowniczki 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie, 
które o każdej porze otworzą „magazyn”, 
aby osoby opiekujące się uchodźcami mo-
gły skorzystać z rzeczy dostarczonych dla 
ukraińskich przyjaciół przez mieszkańców 
gminy.

– Otuchą i wiarą w ludzką dobroć na-
pełnia nas to, że zawsze, o cokolwiek tylko 
poprosimy za pośrednictwem naszej strony 
internetowej bądź profilu facebookowego, 
w ciągu kilku godzin otrzymujemy daną 
rzecz. Niezależnie od tego, czy jest to rower 
dla ukraińskich dzieci, odzież w określo-
nym rozmiarze, mikrofalówka do podgrze-
wania butelek z mlekiem dla niemowląt, 
lodówka czy pralka, mieszkańcy zawsze 
stają na wysokości zadania. To wspaniałe, 
motywuje nas do pracy – opowiada Rena-
ta Kwiatkowska, kierowniczka Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wiele rodzin z gminy Obrowo z własnej 
inicjatywy przyjęło uchodźców pod swój 
dach. Opiekują się nimi samodzielnie, bądź 
z pomocą lokalnej społeczności. – To posta-
wa godna szacunku i podziwu. W imieniu 
mieszkańców dziękuję za ten piękny gest 
solidarności z ofiarami wojny – mówi wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

W pomoc jak zawsze włączają się ochot-
nicze straże pożarne z terenu gminy. Nasi 
druhowie, wraz innymi jednostkami w całej 

Polsce,  przekazali ukraińskim strażakom 
hełmy strażackie, specjalistyczne obuwie, 
ubrania, kurtki, rękawice oraz węże pożar-
nicze i prądownice. Strażacy udostępniają 
też swoje remizy na zbiórki, współorgani-
zują je i pomagają w transporcie i pakowa-
niu darów. 

Otworzyliśmy konto, na które można 
wpłacać pieniądze na rzecz pomocy 
Ukrainie. Podajemy dane.

Nazwa i adres posiadacza rachunku: 
OBROWSKIE STOWARZYSZENIE 
„NASZA SZKOŁA”
Numer rachunku: 
30 9491 0003 0020 0007 9240 0007
Tytuł przelewu: 
POMOC DLA UKRAINY

Udostępniamy też numer telefonu: 720 
828 673 oraz adres e-mail: dlaukrainy@
obrowo.pl dla tych, którzy chcą włączyć 
się w pomoc uchodźcom z Ukrainy prze-
bywającym w naszej gminie oraz dla tych, 
którzy goszczą u siebie uchodźców.

Dzieci i dorośli. Indywidualnie bądź wspólnie: z sąsiadami, przyjaciółmi, radami  
sołeckimi i kołami gospodyń wiejskich. Wszystkie szkoły, przedszkola i ochotnicze  
straże pożarne z terenu naszej gminy. Przedsiębiorcy. Farmaceuci i medycy. Radni  
i urzędnicy. Wszyscy pomagamy Ukrainie. 

Fot. Alicja Tarkowska. Fot. OSP Szembekowo.

Fot. profil fb szkoły w Osieku nad Wisłą
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Uchodźcy z Ukrainy 
zamieszkali wśród nas

Magdalena Krzyżanowska | fot.  UGO

Przewodniczący Rady Gminy Obrowo Roman Skórski z radnymi

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!
Święta Wielkanocne kojarzą nam się z wiosną, słońcem i budzącą się 

do życia przyrodą. Wnoszą w nasze serca otuchę i optymizm. 
Życzymy Państwu, aby i w tym roku Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego przyniosły nam nadzieję i wiarę w lepsze jutro. Radość, jaka 
łączy się od zawsze ze Świętami Wielkanocnymi, niech gości w naszych 

sercach każdego dnia. 
Zdrowych, spokojnych Świąt!

Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wieczyński z urzędnikami  

Ponad 50 osób mieszka w lokalach przygotowanych przez gmi-
nę w Obrowie i w Brzozówce, a pozostałe osoby goszczą w pry-
watnych domach. Osoby te przyjęły uchodźców pod swój dach 
z własnej inicjatywy, z potrzeby serca.

Gmina dwukrotnie przywiozła z granicy uchodźców własnym 
transportem. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński podjął de-
cyzję o jak najszybszym udzieleniu pomocy Ukraińcom i wyjeździe 
do Hrebennego po osoby szukające w Polsce schronienia. Dlatego 
już w poniedziałek 28 lutego (czyli 4 dni po wybuchu wojny), a na-
stępnie w nocy z soboty na niedzielę 5 - 6 marca do naszej gminy 
przyjechało 35 osób, w tym 23 dzieci, ich mamy i dwie babcie. Oso-
by te zaaklimatyzowały się już wśród nas. Mają w Rytkówce i Fine-
zji znakomitą opiekę, czują się bezpiecznie i chcą pomagać.

– Nasi podopieczni wcale nie oczekują obsługi. Przeciwnie, 
panie potrzebują same zajmować się porządkami, gotowaniem, 
dziećmi. To wykształcone, mądre kobiety, które nie chcą być dla 
nas obciążeniem – opowiada Renata Kwiatkowska, kierowniczka 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Są bardzo wdzięcz-
ne nam za okazywaną troskę i za moim pośrednictwem składają 
mieszkańcom gminy podziękowania za dobro, którego doświad-
czają.

Część ukraińskich dzieci uczęszcza do gminnych szkół i przed-
szkoli. Powoli przyzwyczajają się do nowych warunków i integrują 
z grupą. - To proces – mówi Joanna Zielińska, kierowniczka Refe-
ratu edukacji i sportu. – Cieszymy się jednak, że dzieci szybko się 

adaptują do nowych warunków. Nasi mali mieszkańcy serdecznie 
ich przyjęli i zaakceptowali. 

Społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie i rodzice otaczają 
ukraińskie dzieci opieką i szybko reagują na ich potrzeby. Przybory 
szkolne czy zabawki znajdują się w mgnieniu oka. Szkoły organizu-
ją też różne zajęcia integracyjne i spotkania. Dbają więc nie tylko 
o komfort swoich nowych podopiecznych, ale i o rozrywkę. – To 
uczy tolerancji, otwartości i empatii, które w czasie wojny są nie-
słychanie potrzebne nam wszystkim – dodaje wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński.

W dniu, kiedy przygotowujemy ten tekst (17 marca 2022 r.) na terenie naszej gminy przebywa 
177 uchodźców, w tym 92 dzieci. To 77 rodzin.
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Pałac w Zębowie wrócił 
do dawnej świetności

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Gmina zakończyła remont pałacu w Zębowie. Prace kosztowały łącznie  
1 mln 844 tys. zł. Z funduszy UE gmina pozyskała 811 tys. złotych. Obiekt przeszedł  
kompleksową termomodernizację. 

Pałac w Zębowie, w którym mieszczą się 
obecnie niepubliczna szkoła podstawo-
wa i przychodnia, przeszedł gruntowny 
remont. Budynek odzyskał dawny blask, 
a zimowe zdjęcia, które Państwu pokazu-
jemy, nie oddają jego piękna.

Na prace remontowo - budowlane gmi-
na pozyskała dofinansowanie z funduszy 
europejskich. Projekt pn. Termomoder-
nizacja budynku użyteczności publicznej 
w miejscowości Zębowo realizowany był 
z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020. Za remont odpowiadała fir-
ma Sol-Bet z Sierpca.

W ramach termomodernizacji pałacu 
wymieniono instalację centralnego ogrze-
wania i źródła ciepła oraz zmieniono spo-

sób przygotowania ciepłej wody z lokal-
nego elektrycznego na centralny z pompy 
ciepła. Ocieplono dach, strop nad piwnicą 
i strop pod wieżą. Renowacji poddano hi-
storyczne, zabytkowe, główne drzwi do bu-
dynku, a drzwi w elewacjach bocznych wy-
mieniono na nowe – ocieplone i drewniane. 
Na nowe, drewniane wymieniono również 
dotychczasowe okna z PCV.

Dogłębną renowację przeszła charakte-
rystyczna wieża pałacu, nadająca mu repre-
zentacyjny, dworski wygląd. Powstała nowa 
balustrada, zjazd do garażu i schody na 
strych. Obiekt zyskał też nowe oświetlenie 
ogólne i ewakuacyjne.

Zakres robót termomodernizacyjnych 
wynikał ze sporządzonego audytu energe-
tycznego. Wszystkie prace przebiegały pod 
nadzorem konserwatora zabytków.

- Termomodernizacja pałacu w Zębo-
wie była głęboka i kompleksowa. Stanowiła 
kolejny etap prac poprawiających efektyw-
ność energetyczną gminnych budynków 
użyteczności publicznej. Był to zarazem 
kolejny etap remontów naszych szkół: po 
Osieku nad Wisłą, Łążynie i Obrowie po-
prawiliśmy warunki nauki dzieciom i pra-
cownikom szkoły podstawowej w Zębowie. 
W tym roku przystępujemy do prac nad 
rozbudową szkoły w Brzozówce i budo-
wą przedszkola z placem zabaw. Inwesty-
cje w edukację są dla mnie priorytetowe 
– podkreśla wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński.

Całkowity koszt prac wyniósł 1 843 
509,99 zł, w tym kwota dofinansowania to 
810 988,89 zł.
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AKTUALNOŚCI

Rozmowy o szynobusie Toruń – 
Lubicz – Obrowo – Czernikowo

Magdalena Krzyżanowska | fot. Starostwo Powiatowe w Toruniu

W Starostwie Powiatowym w Toruniu 
odbywają się spotkania dotyczące rewi-
talizacji linii kolejowej nr 27 na odcinku 
Toruń – Czernikowo. Celem cyklicznych 
narad jest doprowadzenie do rewitalizacji 
linii kolejowej nr 27 Toruń - Sierpc na od-
cinku Toruń – Czernikowo przez Lubicz 
i Obrowo po to, aby ułatwić mieszkańcom 
wschodnich gmin powiatu komunikację 
z Toruniem. Codzienne korki na drodze 
krajowej nr 10 od lat stanowią gehennę 
dla osób dojeżdżających do grodu Koper-
nika.

W naradach udział biorą przedstawicie-
le Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, Urzędu Miasta 
Torunia, Polskich Linii Kolejowych z Byd-
goszczy oraz wójtowie trzech gmin, przez 
które przebiega na terenie powiatu toruń-
skiego linia kolejowa 27, tj. wójt gminy 
Lubicz Marek Nicewicz, wójt Czernikowa 
Tomasz Krasicki oraz nasz wójt Andrzej 
Wieczyński. Inicjatorem i koordynatorem 
spotkań jest Starosta Toruński Marek Ol-
szewski.

- Dużą nadzieję pokładam w tych spo-
tkaniach – mówi wójt Obrowa Andrzej 
Wieczyński. - Miejmy jednak na uwadze, 
że ta tak potężna, wysokonakładowa inwe-
stycja, w minimalnym stopniu zależy od sa-
morządów gminnych. Za transport kolejo-
wy odpowiadają bowiem wspólnie Polskie 
Linie Kolejowe i samorząd województwa, 
który organizuje transport. Cieszy mnie 
więc, że ze strony obu tych naszych partne-
rów widać wolę odciążenia drogi krajowej 
nr 10 transportem kolejowym. Kolej jest 
ekologiczna i szybka, a półgodzinna po-
ranna podróż pociągiem Obrowo - Toruń 
ze smartfonem w ręku mogłaby być przy-
jemnością.

Podczas narady przedstawiciele PLK 
zauważyli, że  teoretycznie możliwe byłoby 
już wkrótce uruchomienie pociągu Toruń - 
Czernikowo przez Lubicz i Obrowo co 50 
minut w godzinach porannych. Wójtowie 
z zadowoleniem przyjęli te wstępne dekla-
racje i przedstawili propozycje ulokowania 
nowych przystanków na trasie Toruń Głów-
ny – Czernikowo. Aby bowiem mieszkańcy 
gmin chcieli korzystać z nowego połączenia 

z Toruniem, dworce muszą znajdować się 
w dogodnych dla nich miejscach, a pociągi 
kursować z możliwie jak największą często-
tliwością.

Wójt Wieczyński potwierdził, iż gmina 
Obrowo zamierza utworzyć przystanek 
w Brzozówce, w Zawałach i w Obrowie.

Konkretne propozycje ulokowania no-
wych przystanków zostały przekazane sta-
roście, który – po uzyskaniu pozytywnej 
opinii ze strony urzędu marszałkowskiego 
– prześle je do oceny technicznej pracowni-
kom PLK. Następne spotkanie zaplanowane 
jest na kwiecień. Wówczas spodziewane są 
konkretne deklaracje co do terminu i moż-
liwości finansowych realizacji inwestycji.

- Jeśli Urząd Marszałkowski podtrzyma 
wolę realizacji tej inwestycji i zapewni do-
datkowy tabor, gminy na wschód od Toru-
nia czeka prawdziwa komunikacyjna rewo-
lucja – ocenia wójt Wieczyński. - Dojazd do 
Torunia będzie tak prosty, jak jazda tram-
wajem po grodzie Kopernika. Jestem gorą-
cym orędownikiem tego przedsięwzięcia.

Ta inwestycja: tak potężna, wysokonakładowa, ale i bardzo potrzebna mieszkańcom wschodnich 
gmin powiatu toruńskiego w minimalnym stopniu zależy niestety od samorządów gminnych.
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EDUKACJA

Nowe wyposażenie już w szkołach
Magdalena Krzyżanowska | fot. archiwa szkół

Do gminnych szkół dotarło już nowoczesne wyposażenie, na które pozyskaliśmy pieniądze  
z UE. W ramach realizowanego projektu gmina nie tylko unowocześnia wyposażenie szkół,  
ale także opłaca dodatkowe, nowatorskie zajęcia dla uczniów każdej ze szkół.

Podsumowujemy pomoc materialną dla 
uczniów. W roku 2021 przeznaczyliśmy 
w ramach pomocy socjalnej dla uczniów 
łącznie 218 188,85 zł.

W roku szkolnym 2020/2021 przyzna-
nych zostało 115 stypendiów szkolnych, 

a w roku szkolnym 2021/2022 stypendia 
szkolne otrzymało 91 uczniów z terenu 
gminy Obrowo. Dodatkowo 14 dzieciom 
wypłaciliśmy jednorazowe zasiłki szkolne 
oraz 18 dzieciom – zasiłek losowy na cele 
edukacyjne z tytułu wystąpienia nawałnic 
lub innych zdarzeń atmosferycznych.

W 2021 roku gmina Obrowo dla uczniów 

przeznaczyła łącznie 218 188,85 zł, w tym: na 
stypendia szkolne – 195 508,85 zł; na zasiłki 
szkolne – 8 680,00 zł; na zasiłki losowe – 14 
000,00 zł.

Stypendium za okres 4 miesięcy  (wrze-
sień – grudzień 2021 r.) wynosiło od 792 zł 
(198 zł miesięcznie) do 992 zł (248 zł mie-
sięcznie) na jednego ucznia, w zależności 
od dochodu rodziny.  Zasiłki szkolne wy-
nosiły 620 zł na ucznia, a zasiłki losowe 500 
zł lub 1 000 zł na ucznia, w zależności od 
wysokości przyznanego zasiłku celowego 
z pomocy społecznej.

220 tysięcy złotych dla uczniów
Joanna Zielińska

Od sierpnia 2021 roku nasza gmina re-
alizuje projekt „Wyższe kompetencje 
uczniów - sukces w przyszłości. Komplek-
sowy system wsparcia 5 szkół podstawo-
wych z Gminy Obrowo”. W jego ramach 
wyposażamy wszystkie gminne szkoły 
w nowoczesny, multimedialny sprzęt do 
nauki i pomoce dydaktyczne. Oprócz 
„tradycyjnych” już komputerów, lapto-
pów, rzutników, projektorów, tablic inte-
raktywnych, drukarek i skanerów szkoły 
otrzymują nowatorskie pomoce dydak-
tyczne.

Na realizację projektu pozyskaliśmy 
środki unijne z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014-2020. Wartość pro-
jektu to 1.760.750,44 zł.  

- Gdy rozmawiamy o szkołach, mamy 
na myśli najczęściej ich infrastrukturę. 
Wspominamy o udanej rozbudowie szkoły 
w Obrowie oraz o planowanej rozbudowie 
szkoły w Brzozówce. Jednak same mury 
to za mało, aby można było mówić o od-

powiedniej, interesującej dla dzieci, na-
uce. Dlatego teraz zadbaliśmy o mniej wi-
doczne, ale tak ważne dla każdego ucznia, 
nowoczesne wyposażenie i narzędzia do 
nauki. W gminie Obrowo wpieramy więc 
szkoły kompleksowo – podsumowuje wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

W ramach projektu gmina nie tylko 
unowocześnia wyposażenie szkół, ale także 
opłaca dodatkowe, pozalekcyjne i nowa-
torskie zajęcia dla uczniów każdej ze szkół. 
Uczestniczy w nich aż 666 uczniów, w tym 
190 uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, a prowadzi je 144 nauczycie-
li gminnych szkół.

W grudniu 2021 roku rozstrzygnęliśmy 
dwa postępowania przetargowe na dostawy 
sprzętu i wyposażenie. Łącznie na ten cel 
wydaliśmy 453.071,43 zł. Materiały dotarły 
już do szkół, dzieci już z nich korzystają.

- Kupiony sprzęt posłuży między innymi 
kształceniu kompetencji cyfrowych – kom-
petencji TIK, czyli związanych z technolo-
giami informacyjno – komunikacyjnymi 
– wyjaśnia Joanna Zielińska, kierownik Re-

feratu Oświaty i Sportu, autorka projektu. 
- Chcemy, aby nasze szkoły dotrzymywały 
kroku przyspieszeniu cyfrowemu, dlatego 
tylko z tego projektu (a korzystamy prze-
cież z wielu innych źródeł finansowania 
oraz środków własnych) kupiliśmy między 
innymi kolejne 43 laptopy, 35 tabletów, 18 
komputerów stacjonarnych z monitorami, 
12 monitorów interaktywnych, rzutniki 
multimedialne z ekranami, tablice interak-
tywne, projektory i wizualizery.

Zakupiliśmy również wyposażenie pra-
cowni tematycznych m.in. pracowni fizycz-
nej, przyrodniczej, matematycznej, che-
micznej, geograficznej oraz liczne pomoce 
naukowe, m.in. zestawy przyrządów do 
pracowni fizycznej i chemicznej, mikrosko-
py, modele, fantom ratowniczy, przewodni-
ki, atlasy, okazy, wagi laboratoryjne, prze-
nośne zestawy do badań, probówki, zlewki, 
zestawy brył, gry, zestawy do pomiarów, 
barometry, deszczomierze, higrometry. 

Kupiliśmy także sprzęt do indywidu-
alnej pracy z dziećmi ze specjalnymi po-
trzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 
Są to między innymi: panele sensoryczne, 
walizeczki logopedyczne, logopedyczne za-
bawy i pakiety programów. Do szkół trafiły 
również materac rehabilitacyjny, bungee, 
wałek rehabilitacyjny, piłki rehabilitacyjne, 
deskorolki, squeeze, deska rotacyjna, dyski 
sensoryczne, grzybek i hamak elastyczny, 
podwiesie z platformą i drabinką i linami.

Dzieci z problemami logopedycznymi 
będą mogły ćwiczyć np. z mównicami lo-
gopedycznymi T i D i R, P i B i R, K i G na 
usługach głoski R oraz z wibratorami logo-
pedycznymi.

Sprzęt i pomoce dydaktyczne, jakie 
otrzymały szkoły, są wynikiem zamówień 
złożonych przez poszczególne placówki. 
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Wzrasta opłata za 
odbiór odpadów

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

24 zł od osoby – tyle wynosić będzie opłata za odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w gminie Obrowo  
od 1 kwietnia 2022 roku.

Gmina prowadzi punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i ich rodzin oraz dla osób doświadczających 
przemocy.

W punkcie działającym w każdy piątek pracuje Wiesława Tate-
ra, wyspecjalizowana terapeutka uzależnień, która zapewnia ano-
nimowość swoim podopiecznym.

Psychoterapeutka udziela pomocy osobom uzależnionym 
i członkom ich rodzin, osobom współuzależnionym, a także 
wszystkim mieszkańcom gminy potrzebującym wsparcia oraz in-
formacji na temat uzależnień. Po pomoc mogą zgłosić się także ci, 
którzy doświadczają przemocy lub ją stosują. Z p. Taterą mogą się 
kontaktować dorośli i dzieci z gminy Obrowo.

Punkt mieści się  w lokalu  przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Obrowie, przy ul. Aleja Lipowa 27. Jest czynny w każdy piątek 
w godz. 8.00 – 16.00. Numer telefonu do psychoterapeutki to 605 
225 480. 

Na zdjęciu psychoterapeutka Wiesława Tatera.
(MK)

Psychoterapeuta pomoże w uzależnieniach i przemocy
fot. archiwum W. Tatery

Rada Gminy Obrowo zdecydowała: od 1 
kwietnia 2022 roku wzrosną opłaty za od-
biór i zagospodarowanie odpadów w gmi-
nie Obrowo. Wyniosą one:

• 24 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość – jeże-
li odpady są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny;

• 23 zł miesięcznie od każdej osoby za-
mieszkującej daną nieruchomość - jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane w sposób se-
lektywny, a właściciel nieruchomości kom-
postuje bioodpady w przydomowym kom-
postowniku;

• 48 zł miesięcznie od każdej osoby 
zamieszkującej daną nieruchomość – jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obo-
wiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny.

W związku z podwyżką mieszkańcy nie 
mają konieczności aktualizacji deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi. Urząd poinformuje 
mieszkańców pisemnie o podwyżkach.

Dlaczego rośnie odpłata za odbiór i za-
gospodarowanie odpadów?

Powodów podwyżki opłat za gospodaro-
wanie odpadami jest kilka. Główne z nich 

to stale rosnące ilości wytwarzanych przez 
Polaków odpadów, ogromny wzrost cen za 
energię elektryczną i paliwo, wzrost cen pła-
cy minimalnej. Dodatkowo, mimo postępu-
jącej świadomości ekologicznej społeczeń-
stwa, nadal wielu z nas nie potrafi właściwie 
sortować odpadów i dbać o ich powtórne 
wykorzystanie.

W sąsiednich gminach podstawowa 
miesięczna stawka za odbiór odpadów 
jest podobna:

Zławieś Wielka - 28,00 zł od osoby 
w przypadku, gdy nieruchomość zamiesz-
kuje od jednej do pięciu osób i 26 zł, jeśli 
w domu mieszka więcej niż pięć osób.

Czernikowo – 27 zł od osoby i 26 od oso-
by w przypadku kompostowania

Łysomice - w przypadku gospodarstw 
jedno, dwu i trzyosobowych stawka wynosi 
28 zł od mieszkańca lub 26 zł w przypadku 
kompostowania. W przypadku domów za-
mieszkiwanych przez cztery lub więcej osób 
opłata wynosi 101 zł za gospodarstwo domo-
we (93 zł przy kompostowaniu)

Łubianka - 22 zł od osoby i  20 zł od oso-
by w przypadku kompostowania

Lubicz – 22,00 zł od osoby i 21,00 zł od 
osoby w przypadku kompostowania

Dobre informacje płyną do nas ze 
Starostwa Powiatowego. Układ dro-
gowy w Lubiczu Dolnym i Górnym 
zostanie przebudowany.

Jeszcze w grudniu 2021 roku podczas 
spotkania posła na Sejm Jana Krzyszto-
fa Ardanowskiego z Ministrem Infra-
struktury Andrzejem Adamczykiem 
w obecności Starosty Toruńskiego Mar-
ka Olszewskiego i Wicestarosty Micha-
ła Ramlaua szef resortu podpisał Plan 
Inwestycyjny gwarantujący całkowite 
ministerialne finansowanie tej inwesty-
cji – od projektowania do budowy.

W zakresie zadania planuje się roz-
budowę skrzyżowania drogi krajowej 
nr 10 z ulicami Toruńską i Dworco-
wą (w km 317+931)  wraz z rozbudo-
wą do przekroju 2x2 odcinka od km 
około 317+500 do km około 317+931 
oraz skrzyżowania drogi krajowej nr 
10 z drogą powiatową nr 2009C - uli-
cą Nową i drogą gminną nr 100809C 
- ulicą Lipnowską w Lubiczu Górnym 
(w km ok 318+961 drogi krajowej). 
Uporządkowany ma być ruch pieszych. 
Wybór docelowego wariantu rozbudo-
wy skrzyżowań nastąpi na etapie pro-
jektowania.

Dobre informacje dotyczą też bez-
pośrednio naszej gminy: W następnym 
etapie będziemy myśleli o poprawieniu 
płynności ruchu w kierunku Dobrze-
jewic – napisał na swoim profilu fejs-
bukowym poseł Ardanowski.  

(oprac. M. Krzyżanowska na podst. 
https://powiattorunski.pl/)

Droga krajowa  
nr 10 ma być 
przebudowana
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Walentynkowy konkurs (prawie) 
poetycki 2022 rozstrzygnięty

Magdalena Krzyżanowska | fot. FB Makówki

Weronika Pałaszewska z Osieka nad Wisłą zdobyła 3 miejsce 
w VII Miejskim Konkursie Wokalnym Piosenka Niespełnionej 
Miłości zorganizowanym przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
Dom Harcerza w Toruniu. 

Weronika od wielu lat śpiewa w scholi Źródło, jest uczennicą 
osieckiej szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej w klasie for-
tepianu. Od pewnego czasu rozwija swoją muzyczną pasję na zaję-
ciach wokalistki Karoliny Orzeł. Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów! 

(EM)

Walentynkowy sukces Weroniki

Komisja konkursowa wspaniale się bawiła przy głośnym odczy-
tywaniu romantycznych wierszyków. Zgodnie uznała, że każda 
rymowanka zasługuje na uznanie i że niemal każda może być 
śmiało wykorzystywana jako wzór miłosnego wyznania. Trudno 
się więc dziwić, że jury miało nie lada problem z wyłonieniem 
zwycięzców. Ostatecznie jednak, po długich naradach, wybrało 
laureatów.

Jury zdecydowało, że 1 miejsce przyznaje Emilii Kunickiej, 2 
miejsce – Michałowi Juszkiewiczowi, a trzecie – Joannie Talkow-
skiej. 

Sponsorem konkursu była restauracja Makówka Bistro&Cate-
ring z Osieka nad Wisłą, znajdująca się przy ul. Toruńskiej 1. Ma-
kówka ufundowała za 1 miejsce - voucher za 50 zł do zrealizowania 
w lokalu, za 2 miejsce – wybraną przez laureata makówką pizzę 
i napój, za 3 miejsce - pizzę.

- Dziękuję wszystkim za udział w konkursie. Dawno nie miałam 
tak miłego poniedziałku, jak ten walentynkowy, gdy odczytywały-
śmy sobie na głos konkursowe wierszyki – śmieje się Mirosława 
Kłosińska, sekretarz gminy Obrowo, przewodnicząca komisji oce-
niającej "utwory". – Wena i umiejętności naszych mieszkańców są 
niesamowite! Kto wie, czy ten konkurs nie stanie się naszą walen-
tynkową tradycją, skoro wpłynęło do nas tyle pięknych rymowa-
nek.

Panie z jury zachwycone były wszystkimi utworami, ale zde-

cydowały się – oprócz wskazania zwycięzców - wyróżnić jeszcze 
jednego autora. Został nim Kazimierz Musiałowski, którego rymo-
wanka: W gminie Obrowo piękne są dziewczynki, kochajcie je nie 
tylko w walentynki skradła im serca. 

1 miejsce: walentynkowa rymowanka Emilii Kunickiej:
Gdyby moje życie miało zacząć się od 
nowa,
znów chciałabym je spędzić w 
najpiękniejszych w Polsce sceneriach 
Obrowa.
Wstawać budzona świergotem ptaków, 
Czuć zapach lasów, łąki i świeżych 
kwiatów.
Szczęściem jest dom na ziemiach 
obrowskich,
gdzie życzliwość ludzi i szczerość pozwala 
ci żyć bez troski.
Rozkoszuj się naturą, pięknem, miej 
miejsce na swoje wypoczynki,
czuj się zakochanym w życiu nie tylko 
w walentynki.

2. miejsce: Michał Juszkiewicz:
„Romans w gminie’’

Gmina Obrowo piękna, leśna, czysta,
Przede wszystkim romantyczna.
Pełna jezior, miejsc do zabaw,
Tutaj wścibski wzrok nie pada.
Można zatem w naszej gminie 
Piękny wieczór dać dziewczynie.
Walentynki - taka gmina
miłości i kochaniu sprzyja.

3. miejsce: Joanna Talkowska:
Wywiózł mnie chłopak z toruńskiego 
powiatu. Rzekł do mnie: „Chodź, pokażę 
Ci kawałek pięknego światu”. 
Myślałam ze podróż czeka mnie takowoż.
Tymczasem on wywiózł mnie do gminy 
Obrowo.
Pokazuje mi: Tu las, tu pole, tu krówka. 
Tu Kawęczyn, Dobrzejewice, Brzozówka.
I w sercu mym się miłość zebrała. Ja żem s
ię w tej gminie zakochała! 
Dom mi tu postawił, mam synka i 
dwie dziewczynki i spędzam tu już kolejne 
walentynki! 
Wspaniałe to miejsce, wspaniała gmina 
cała. Ja już tu będę na wnuki czekała.

24 wesołe rymowanki wpłynęły na 1 gminny walentynkowy konkurs prawie poetycki. Jury, 
zgodnie uznając, że wszystkie utwory są piękne i zasługują na nagrody, musiało jednak wybrać 
zwycięzców.
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Magdalena Krzyżanowska

Gminie Obrowo stale 
przybywa mieszkańców
Co rok w naszej gminie przybywa około 450 – 500 mieszkańców. Obecnie w gminie 
zameldowane są 18 124 osoby, czyli o 468 osób więcej niż rok temu. Wśród nich jest  
201 nowonarodzonych dzieci.

Najwięcej osób przybyło w Brzozówce, Głogowie, Oborach, Obrowie, Dzikowie i Kawęczynie. Najliczniejsze są natomiast miejsco-
wości: Głogowo – 3029 osób, Brzozówka – 2347 osób i Osiek nad Wisłą - 2057 osób. Tabela z dokładną ilością mieszkańców w każdej 
z miejscowości naszej gminy znajduje się powyżej.

W 2021 roku w naszej gminie urodziło się 201 dzieci. Dziewczynkom rodzice nadawali najczęściej na imię: Maja, Laura, Oliwia oraz 
Antonina i Zuzanna, a chłopcom Kacper, Leon, Jakub i Aleksander. Te imiona to także jedne z najpopularniejszych imion w całej Polsce.

- Jeśli chodzi o modę na określone imiona nadawane nowonarodzonym dzieciom, to obecnie obserwujemy dwie tendencje. Z jednej 
strony wracają imiona dawne, staropolskie, a z drugiej strony wciąż w modzie są imiona nowsze, bardziej współczesne – komentuje Mał-
gorzata Gerus, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Obrowie.

W naszej gminie nie brakuje też imion rzadkich, oryginalnych. W tym roku urodzili się więc u nas także Samir, Kordian oraz Gaja 
i Bianka.
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Porozmawiajmy o Wiśle
Obrowo – gmina nad Wisłą – między innymi takim hasłem chcemy promować naszą piękną 
gminę. Wisła daje wiele możliwości: społecznych, gospodarczych, w zakresie turystyki, ekologii, 
ale żeby z nich skorzystać, należy mieć plan i odpowiednie dane.

Maciej Kamiński | fot. Łukasz Piecyk, archiwum M. Kamińskiego

Od pewnego czasu publikujemy regularnie w piątki zapowiedzi 
wydarzeń, które będą miały miejsce w weekend w naszej gminie. 
Jeśli organizują Państwo spotkania, spacery, pikniki czy koncerty 
i chcieliby, abyśmy o nich poinformowali mieszkańców, prosimy, 
skontaktujcie się z nami. Piszcie do nas na rzecznik@obrowo.pl 
lub dzwońcie: 605 609 168 

(MK)

Weekend 
w gminie Obrowo 
– napisz do nas

Dlatego od kilku miesięcy, dzięki powo-
łaniu przez wójta Wieczyńskiego zespołu 
do spraw promocji Wisły, szukamy pomy-
słów i optymalnych rozwiązań na wyko-
rzystanie i zagospodarowanie potencjału 
rzeki przepływającej przez naszą gminę. 
W zeszłym roku w ramach działalności 
zespołu dyskutowaliśmy o planach oraz 
włączaliśmy się w organizację wydarzeń 
na terenach nadwiślańskich w Stajenczyn-
kach i Silnie. Zaplanowaliśmy również 
kolejne działania, o których będziemy 
informować na naszej gminnej stronie 
internetowej www.obrowo.pl, w zakładce 
O gminie > Obrowo – gmina nad Wisłą.

Wisła wciąga
Gmina Obrowo w grudniu 2021 r. przy-

stąpiła również do projektu „Wisła wcią-
ga” zainicjowanego i realizowanego przez 

Fundację Wolna Wisła z Torunia. Celem 
projektu jest wypracowanie strategii wy-
korzystania potencjału  rzeki na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego przy 
współpracy i współudziale organizacji, 
instytucji i osób. Pierwszy etap to diagno-
za potencjałów i problemów kujawsko-
-pomorskiego odcinka Wisły w zakresie 
turystyki i rekreacji, środowiska, kultury 
i społeczeństwa oraz współpracy. Realizacja 
projektu została zaplanowana na lata 2021 
- 2023. Złożyliśmy również wniosek na do-
finansowanie realizacji zadania związanego 
z Wisłą w naszej gminie – o wynikach po-
informujemy.

Wisła okiem mieszkańców
Podczas rozmów w ramach projektu 

„Wisła wciąga”, dyskutujemy na temat Wi-
sły i jej wykorzystania z partnerami insty-

tucjonalnymi i organizacjami, ale chcie-
libyśmy przede wszystkim poznać punkt 
widzenia mieszkańców gminy Obrowo na 
rzekę i tereny nadwiślańskie, dlatego przy-
gotowaliśmy krótką anonimową ankietę 
– zwracamy się z prośbą o jej wypełnienie. 
Zebrane dane i przekazane uwagi pomo-
gą nam w planowaniu i realizacji naszych 
działań. Link do ankiety na: www.obrowo.
pl, w zakładce O gminie > Obrowo – gmina 
nad Wisłą.

Maciej Kamiński – wiceprzewodniczący 
zespołu ds. promocji Wisły, koordyna-
tor prac, żeglarz, jachtowy sternik mor-
ski, sternik motorowodny, armator, 
doświadczony instruktor żeglarstwa, 
pracownik Urzędu Gminy Obrowo
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Magdalena Krzyżanowska | fot. nadesłane, licytacje sztabów

Państwo Urszula i Ksawery Gawarkie-
wiczowie oraz Państwo Maria i Zdzisław 
Kłosowscy przeżyli razem 50 lat. Z tej 
okazji z rąk wójta Andrzeja Wieczyńskie-
go otrzymali dziś medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie, które przyznał pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej. 

Państwo Urszula i Ksawery Gawarkiewi-
czowie ślub zawarli w 1971 roku w Dobrze-
jewicach. Mają dwoje dzieci i czworo wnu-
cząt. Państwo Maria i Zdzisław Kłosowscy 
ślub wzięli w 1971 roku w Kikole. Doczekali 
się trojga dzieci, sześciorga wnucząt i jednej 

prawnuczki.
- Emanuje z Państwa spokój i serdecz-

ność. To musi być prawdziwa miłość! Życzę 
Państwu radości życia i zdrowia, ponieważ 
te dwie wartości są dla nas wszystkich naj-
ważniejsze – mówił podczas spotkania wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. (MK)

To dopiero miłość
fot. UGO

Złote gody obchodzili państwo Urszula i Ksawery Gawarkiewiczowie oraz Maria i Zdzisław 
Kłosowscy.

Państwo Kłosowscy. Państwo Gawarkiewiczowie.

W naszej gminie tradycyjnie dla WOŚP działają trzy sztaby: 
w szkole w Dobrzejewicach, w Osieku nad Wisłą oraz w szko-
le w Obrowie. Ze względu na epidemię sztaby nie organizowały 
w tym roku wspólnych spotkań w szkołach, więc aukcje przenio-
sły się do internetu.

Na licytacjach online można było kupić przeróżne ciekawe, ory-
ginalne, praktyczne bądź niepraktyczne, ale zawsze piękne rzeczy 

i usługi. Były wśród nich książki, kosmetyki, ubrania, torebki, ze-
stawy piśmiennicze, skarbonki, filiżanki, naczynia kuchenne oraz 
ciasta, pierogi, wyroby masarskie, torty, miody, zestawy słodyczy, 
a także vouchery do lokalnych restauracji oraz na usługi u lokal-
nych przedsiębiorców.

Dużym zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza jedna aukcja, na 
której wylicytować można było wolne popołudnie. Jak? Otóż Pa-
trycja Fras, nauczycielka z przedszkola w Dobrzejewicach, po raz 
kolejny oferowała spędzenie popołudnia ze swoją rodziną. Pani Pa-
trycja ma czterech synków: Mieszka, Olka, Oliwiera i Nikodema 
oraz duże doświadczenie w opiece nad dziećmi. Wolne popołudnie 
wylicytowano za 202,50 zł. Jak co rok chętnie licytowaliśmy też or-
kiestrowe ozdobne poduszki przygotowane przez Magdalenę Ma-
jewską i Krzysztofa Majewskich z Zawał. Z tych aukcji na WOŚP 
wpłynęło 2 280 zł.

WOŚP to przede wszystkim wolontariusze, kwestujący z pusz-
kami w styczniową niedzielę. Niezmiennie uśmiechnięci przypo-
minają nam o wartości współpracy i dzielenia się tym, co mamy, 
z potrzebującymi.

- Dziękuję wszystkim wolontariuszom i pracowników sztabów 
za pracę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję 
wszystkim, którzy wsparli finansowo WOŚP i zdecydowali się prze-
kazać pieniądze na okulistykę dziecięcą. Szlachetna inicjatywa za-
inaugurowana przez Jurka Owsiaka łączy Polaków na całym świe-
cie od 30 lat. Możemy sobie pogratulować, że w niej uczestniczymy 
– mówi wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

30 finał WOŚP. Zagraliśmy śpiewająco!
Aż 46 587,68 zł trafiło na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym roku  
z naszej gminy
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OSP Kawęczyn wkrótce w KSRG
Magdalena Krzyżanowska | fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 

Wichury, które przechodziły w lutym przez Polskę, mocno dały 
się naszej gminie we znaki. W jednym tygodniu lutego jednostki 
OSP z terenu gminy Obrowo wyjeżdżały do zdarzeń łącznie aż 
104 razy.

W ostatnich tygodniach pogoda zmieniała się bardzo dyna-
micznie. Bywało niebezpiecznie. Wiały huraganowe wiatry, które 
zrywały linie energetyczne. Wichura nie oszczędziła naszej gminy, 
ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Od czwartku 17 lutego do 
środy 23 lutego do północy jednostki OSP z terenu gminy Obrowo 
wyjeżdżały łącznie 104 razy do zdarzeń związanych z silnym wia-
trem, w tym 86 razy do usuwania powalonych drzew, 14 razy do 
uszkodzonych dachów budynków oraz 4 razy do innych zdarzeń. 
Nikomu nic się nie stało, ale dwóm rodzinom należało udzielić po-
mocy. Jednej z nich, czteroosobowej, z dwójką dzieci, zapewnili-
śmy mieszkanie zastępcze.

- Dzięki posiadanemu sprzętowi, pojazdom i wyposażeniu mo-
żemy służyć pomocą szybko i profesjonalnie. To ważne nie tylko 
dla tych, którym pomagamy. To ważne również dla nas. Bezsilność 
w momencie, gdy chce się pomóc, a nie ma czym, jest straszna. 
Na szczęście, nas to nie dotyczy – mówi Sławomir Lewandowski, 
inspektor ds. zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i przeciw-
pożarowej w Urzędzie Gminy Obrowo, naczelnik OSP Kawęczyn. 
- Profesjonalny sprzęt, w tym ostatnio zwłaszcza pojazd z drabiną 
o długości 21 metrów, ułatwia nam pomaganie.

Specjalne podziękowanie strażakom i mieszkańcom włączają-
cym się w pomoc złożył wójt. - Dziękuję za ofiarność i ogromną 
pracę, za stałą gotowość do pomocy. Zawsze można nas Was liczyć, 
druhny i druhowie!

Na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochot-
niczych straży pożarnych. Obecnie trzy z nich należą do Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wkrótce do systemu ma 
dołączyć OSP Kawęczyn.

Na terenie naszej gminy funkcjonuje siedem jednostek ochotni-
czych straży pożarnych. Obecnie trzy z nich należą do Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Są to: OSP KSRG Dobrzejewice, 
OSP KSRG Osiek nad Wisłą, OSP KSRG Szembekowo. W stycz-
niu wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński oraz prezes OSP 
Kawęczyn Janusz Lewandowski podpisali w Komendzie Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu porozumienie w spra-
wie włączenia do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego OSP 
Kawęczyn. W podpisaniu porozumień udział wzięli Komendant 
Miejski PSP w Toruniu st. bryg. Sławomir Reszkowski wraz z za-
stępcami: st. bryg. Rafałem Świechowiczem oraz mł. bryg. Sławo-
mirem Grudzińskim.

- Gratuluję druhom z Kawęczyna i zapewniam, że gmina nadal 
będzie wspierać strażaków ochotników z terenu Obrowa. Jestem 
dumny z pracy naszych druhów - mówi wójt Andrzej Wieczyński.

Przed ostatecznym włączeniem jednostki do KSRG musi na-
stąpić jeszcze akredytacja Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz 
ostateczne wydanie decyzji przez Komendanta Głównego PSP. 

- Przynależność do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego 
daje jednostkom większe kompetencje, takie jak prowadzenie dzia-
łań ratowniczo-gaśniczych i ratownictwa medycznego. W OSP Ka-

węczyn przeszkoliliśmy w tym celu sztab ludzi: nie minimum, które 
było wymagane, czyli 12 osób, ale dużo więcej - ponad 30 - wskazu-
je Sławomir Lewandowski, naczelnik OSP Kawęczyn. – Przynależ-
ność do KSRG to duże wyróżnienie dla jednostki. 

KSRG to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrz-
nego państwa. System skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, 
inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które do-
browolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współ-
działać w akcjach ratowniczych.

Strażacy z mieszkańcami 
walczyli ze skutkami 
wichury

Magdalena Krzyżanowska | fot. OSP z terenu gminy Obrowo
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Gminny kalendarz na 2022 rok ze 
zdjęciami mieszkańców

Magdalena Krzyżanowska | fot. Anna Browarczyk

„Miłość w poezji” – pod takim tytułem w świetlicy wiejskiej 
w Sąsiecznie odbył się pierwszy koncert. W romantyczne, lirycz-
ne klimaty słuchaczy wprowadzili Piotr Pieńkowski oraz Wojtek 
Lachowski. 

- Było klimatycznie, romantycznie, lirycznie, w rodzinnej ciepłej 
atmosferze, którą stworzyli mieszkańcy Sąsieczna i panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Sąsiecznie – opowiada Renata Kwiat-
kowska, kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Obrowie, pod który podlega świetlica, uczestniczka koncertu. – 
Piękny wokal Piotra Pieńkowskiego, który nie tylko śpiewał i grał, 
ale również zabawiał publiczność opowieściami o swych muzycz-
nych przygodach… Przy tym wspaniałe dźwięki wydobywające się 
z gitary Wojtka Lachowskiego. W imieniu słuchaczy dziękuję za 
niezapomniany wieczór. Mamy nadzieję, że nasza wiejska świetlica 
w Sąsiecznie jeszcze nie raz będzie salą koncertową.

Po walentynkowej uczcie muzycznej można było poczęstować 
się specjałami z Koła Gospodyń Wiejskich z Sąsieczna.

Świetlica wiejska w Sąsiecznie została otwarta w listopadzie 2021 
roku. Gmina całkowicie wyremontowała i odbudowała budynek po 

byłej szkole. Dziś obiekt służy jako miejsce integracji mieszkańców 
oraz siedziba gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie, który działa w ramach GOPS. Na 
adaptację obiektu gmina pozyskała fundusze z Unii Europejskiej. 
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 1 861 931, 26 zł, w tym 
kwota dofinansowania to 1 767 903,74 zł, czyli 94,95 %. Dofinanso-
wanie pozyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośred-
nictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”.

Magia walentynkowego koncertu
Magdalena Krzyżanowska | fot. Mariusz Procyk

Rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficz-
ny 4 pory roku – gminny kalendarz na 
2022 rok. Dwanaście zdjęć dwanaściorga 
mieszkańców naszej gminy zdobi kalen-
darz na 2022 rok.

Komisja konkursowa w składzie: sekre-
tarz gminy Obrowo Mirosława Kłosińska, 
Anna Lutowska – kierowniczka Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obrowie oraz Paulina 

Florkowska z GOK wyłoniła zwycięzców 
konkursu. – Z ponad 60 zdjęć, które wpły-
nęły na konkurs, bardzo trudno było nam 
wybrać te najpiękniejsze – opowiada sekre-
tarz Kłosińska. – Gmina Obrowo jest wyjąt-
kowa, a umiejętności fotografików i wraż-
liwe spojrzenie na przyrodę sprawiły, że 
naszym zdaniem każde zdjęcie zasługiwało 
na to, aby trafić do gminnego kalendarza na 
2022 rok. Niemniej, po długich rozmowach 
dokonałyśmy wyboru i wskazałyśmy dwa-

naście fotografii, które trafią do publikacji.
Autorami zwycięskich zdjęć są: Anna 

Browarczyk, Wiktoria Celmer, Aleksandra 
Surman, Lech Surman, Marta Szkopińska-
-Boniecka, Sebastian Szyplik, Natalia Mą-
czyńska, Marek Rabiasz, Agnieszka Rut-
kowska, Adam Dzięciołowski, Radosław 
Dzięciołowski, Anna Szulist.

Konkurs zorganizował Gminny Ośro-
dek Kultury w Obrowie.

Wiosna w Osieku nad Wisłą.
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XIX Koncert Kolęd i Pastorałek
Ewelina Mytlewska | fot. Marek Rabiasz

8 stycznia osiecka schola Źródło wzięła 
udział w XXIV Festiwalu Kolęd, Pastora-
łek i Piosenek Świątecznych w Kowalewie 
Pomorskim. 

Na konkurs wpłynęło ponad 40 zgłoszeń 
z województwa kujawsko-pomorskiego 
oraz z Gdańska. Zespół z Osieka nad Wi-
słą zdobył I miejsce, a nasze dwie solistki 
wyśpiewały wyróżnienia: Zuzanna Gałka 
w kategorii do 12 lat oraz Zuzanna Mytlew-
ska w kat. powyżej 16 lat (akompaniament 
Jan Mytlewski). Gminę Obrowo godnie 
reprezentowały także: Bianka Węgrzecka, 
Amelia Węgrzecka, Julia Wasielewska oraz 
Weronika Pałaszewska. 

(EM)

W niedzielę 9 stycznia br. w świątyni za-
śpiewali mieszkańcy parafii oraz zapro-
szeni goście: Kapela Ludowa im. Kamiń-
skich, Dziecięco-Młodzieżowa Schola 
Parafialna Źródło, zespół Katharsis, ze-
spół prowadzony przez Janusza Lewan-
dowskiego w składzie: Martyna Bukow-
ska, Martyna Foksińska, Oliwia Kowalska 
oraz Zuzanna Mytlewska, a także Beata 
Strąk, Aleksandra Kamińska, Jarosław 
Kamiński, Jacek Beszczyński oraz An-
drzej Kubacki, który tradycyjnie popro-

wadził koncert.

Motorem muzycznym wydarzenia był 
muzyk Janusz Lewandowski. Przygotował 
on aranżacje utworów, pracował z wokali-
stami oraz akompaniował na instrumen-
cie klawiszowym. Przepiękne brzmienia 
zawdzięczamy mistrzowskim instrumen-
talistom. Zagrali: Sławek Kosiński - gita-
ry, Bartek Wojke- perkusja, Jakub Wojke 
- skrzypce, Sebastian Kamiński - skrzypce, 
Leszek Miliński - instrument klawiszowy 

(aranżacje utworów przygotowanych z ze-
społem Katharsis).

Organizatorem koncertu była Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku 
nad Wisłą. Słowa uznania należą się księ-
dzu Rafałowi Bogusowi za kontynuowanie 
pięknej tradycji, mimo trudnych epide-
micznych czasów.

Wydarzenie zostało wsparte przez wój-
ta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego 
oraz sekretarz Mirosławę Kłosińską. Dzię-
kujemy.

Za nami piękne, muzyczne wydarzenie - XIX Koncert Kolęd i Pastorałek w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą.

I miejsce oraz wyróżnienia dla scholii Źródło
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OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Pomagamy sobie w czasie pandemii. Jak?
Czy warto pomagać innym? Dlaczego tak, dlaczego nie? Co sprawia, że jedni z nas garną 
się do pomocy, a inni przeciwnie, postępują zachowawczo. Czy istnieje wzajemna społeczna 
współodpowiedzialność? 

Grzegorz Filut | fot. . Grzegorz Filut

W ostatnim numerze naszego Kuriera 
przedstawiłem Państwu wywiad z Mag-
daleną Sadurską – członkinią Klubu Se-
niora „Sami Swoi” w Obrowie. Wywiad 
ten odbił się dużym echem wśród miesz-
kańców gminy. Z rozmów, które odbyłem, 
wynika, że społeczeństwo jest podzielone 
pod względem udzielania pomocy. Jed-
ni mówią: pomaganie to sprawa rodziny 
i władz, a inni: pomaganie to wyraz soli-
daryzmu całej społeczności, tj. rodziny, 
sąsiadów, organizacji społecznych, wspól-
not wyznaniowych i władz samorządo-
wych.

W związku z tym przedstawiam wywiad, 
jaki przeprowadziłem z Barbarą Kłosińską, 
sołtyską Łążyna II. P. Barbara była jedną 
z tych osób, które opiekowały się Madzią 
Sadurską podczas jej rekonwalescencji. 
Dlaczego sołtyska zdecydowała się poma-
gać? Co nią kierowało? 

Oto treść wywiadu:
Pani Barbaro, w imieniu społeczności 
seniorów naszej gminy kieruję do pani 
słowa wdzięczności za pomoc, jakiej 
udzieliła pani naszej Madzi w czasie 
pandemii. W jakiej formie przebiegała 
ta pomoc?

Barbara Kłosińska: Nie ma za co dzię-
kować! To dla mnie sprawa oczywista, że 
w takich sprawach trzeba sobie pomagać. 
Gdy pani Magda upadła, poturbowała się 
i straciła przytomność, nikt z jej rodziny 
nie mógł się nią opiekować, ponieważ jej 

rodzina walczyła z koronawirusem.  Ra-
zem z mamą pojechałyśmy więc do p. Ma-
dzi i po rozeznaniu sytuacji podzieliłyśmy 
obowiązki. Dołączyła do nas Grażyna Ma-
ciejewska, dzięki czemu wyglądało to tak: 
mama i p. Grażyna gotowały, ja paliłam 
w piecu. Zmieniałyśmy też opatrunki i re-
gularnie doglądałyśmy pani Magdy.

Skąd ta chęć pomocy? Wynika z wiary 
czy z pozycji urzędnika?

Pomoc słabszym i starszym mam 
w genach, tak nauczyli mnie rodzice i to dla 
mnie jest najpiękniejsze. Kocham ich za to! 
Tak też nakazuje nasza wiara katolicka, ale 
najpierw jest odruch serca. Potem odzywa 
się jednak we mnie urzędnik i jak mogę, tak 
wykorzystuję pełnioną funkcję sołtysa dla 
dobra potrzebujących. 
Czy wartości, które Pani reprezentu-

je na co dzień przekazuje Pani swoim 
dzieciom?

Oczywiście, moje dzieci współuczestni-
czyły w działaniach pomocowych.
Mąż też pomaga?

Rozumiemy się wszyscy. Mąż jest bardzo 
życzliwy ludziom. Wie, że gdy nie ma mnie 
w domu, to działam.
Czy Pani informowała o sytuacji Madzi 
władze gminne?

Tak, poinformowałam. Teraz Madzia ma 
opiekunkę, która jej pomaga na co dzień. 
Może warto zorganizować samorządo-
we „brygady pomocowe”, które w trud-
nych sytuacjach byłyby zdolne poma-
gać niepełnosprawnym i seniorom?

Myślę, że można by, ale raczej nie jako 
twór instytucjonalny. Każdy z nas powinien 
pomagać niezależnie od kwestii formal-
nych. 
Spotyka się pani z młodzieżą? Czy mło-
dzież dziś wie, jaka jest rola sołtysa?

Niestety, nie zawsze. Opowiadam im 
o tym, ale myślę, że w rodzinach powin-
niśmy więcej o tym rozmawiać. Sołtysi nie 
tylko roznoszą decyzje podatkowe. Może-
my i chcemy również dużo pomóc.
Ostatnie pytanie. Jaka według Pani 
powinna być rola parafii na terenie jej 
działania, jeżeli chodzi o osoby niepeł-
nosprawne czy seniorów?

W naszej parafii rozumiemy potrzebę 
współdziałania, wymaga to jednak pew-
nego zorganizowania się osób aktywnych. 
Rozmawiamy o tym, współpracujemy.
Dziękuję za rozmowę.

Niedawno w mieszkaniu Magdy Sadur-
skiej spotkały się osoby, które w tych trud-
nych okresach udzieliły jej pomocy. Madzia 
w podziękowaniu za opiekę przygotowała 
kolację, a ponieważ był to Tłusty Czwar-
tek, na stole mieliśmy pączki i chruściki. 
W spotkaniu uczestniczyła siostra Magdy, 
Agnieszka, która we łzach wspominała, ja-
kim nieszczęściem było dla niej fakt, że ze 
względu na koronowirusa nie mogła po-
móc siostrze. 

Podczas rozmów zgodziliśmy się, że nie-
zwykle ważne są wartości wpojone w domu 
rodzinnym. To matka i ojciec odpowie-
dzialni są za wychowanie dzieci, za kształ-
towanie postaw solidaryzmu społecznego, 
tolerancji wobec ludzi i zwierząt. Bardzo 
ważną rolę odgrywają też szkoła i parafia, 
a to nie zawsze idzie w parze. 

Jako przewodniczący Klubu Seniora 
„Sami Swoi” bardzo dziękuję wszystkim, 
którzy wzajemnie sobie pomagali w czasie 
pandemii. Dziękuję też mieszkańcom gmi-
ny za pomoc naszym seniorom i osobom 
niepełnosprawnym w ich codziennym ży-
ciu. 

Spotkanie u Madzi Sadurskiej.

Sołtyska Łążyna II Barbara Kłosińska.
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Henryk Kamiński o muzycznej, 
rodzinnej tradycji

Ewelina Mytlewska | fot. archiwum P. Kamińskich

Kapela Ludowa im. Kamińskich z Osieka 
nad Wisłą to kapela o tradycji rodzin-
nej. Pan Henryk wspomina, że powstała 
w 1925r. Założył ją dziadek Adam, który 
muzykował.  Zaraził swoją pasją dwóch 
synów. Adam, grający wówczas na harmo-
nijce, bębenku i skrzypcach wraz z synem 
Wacławem – skrzypkiem oraz jego bra-
tem Józefem – akordeonistą, rozpoczęli 
ogrywanie osieckich potańcówek. 

Wróćmy jednak do pana Henryka. 
Henryk Kamiński urodził się w Osie-

ku nad Wisłą w 1939r. Rodzice pochodzą-
cy również z Osieka doczekali się pięcioro 
dzieci: dwóch chłopców i trzech dziewczy-
nek. Żona Krystyna pochodzi również z  
naszej gminy, ze Stajenczynek.

- Gdy wojna się skończyła, to ja miałem 
6 lat. Mieszkaliśmy w budynku pod strze-
chą, w miejscu gdzie teraz mieszkają pań-
stwo Zduńscy – wspomina pan Henryk. 

Zapytany, skąd u niego zamiłowanie 
do muzyki, opowiada: „Mój ulubiony in-
strument od dzieciństwa, to był akorde-
on…  Najpierw się uczyłem u organisty, 
wujka Józefa, rodzonego brata ojca, potem        
w ognisku muzycznym w Ciechocinku. 
Przepływaliśmy łódką na drugą stronę. 
Nie udało się skończyć ogniska, bo musia-
łem iść do wojska”. Zawodowo pan Henryk 
pracował w toruńskiej Elanie przez 30 lat. 
Muzykowanie to jego pasja. We wspomnie-
niach pojawia się historia kapeli.

- Dziadek Adam, ojciec Wacław muzyko-
wali, wujek Józef - wszechstronny artysta - 
grał na wielu instrumentach, brat Stanisław 
również. Miałem około 18 lat, jak zaczęli-
śmy pogrywać na przyjęciach,  chrzcinach, 
weselach w Silnie, Grabowcu, Złotorii, po 
okolicznych wioskach. Graliśmy też na 
przyjęciach Pierwszej Komunii Świętej – 
mówi pan Henryk - Kiedyś, proszę pani, to 
nie było ani telewizora, ani prądu… Ludzie 

zbierali się, a my graliśmy. Dawniej tych ka-
pel było dużo, prawie                   w każdej 
wiosce. Rowerami woziliśmy instrumenty 
i graliśmy. Wuj Józef miał głos jak Kiepu-
ra. Prowadził chór wielogłosowy. Śpiewało 
około 40 osób – wspomina pan Henryk – 
Był organistą 62 lata w osieckiej parafii.

Pojawiają się również wspomnie-
nia o ojcu, Wacławie. - Oj, długo grał na 
skrzypcach – wspomina pani Krystyna, 
żona Henryka Kamińskiego.

- Mimo sędziwego wieku muzykował. 
Tak długo grał, że aż mu skrzypce z rąk 
wypadły… Ale podniósł i grał dalej. Dokąd 
mógł, grał… – dodaje pan Henryk

Ze starego składu kapeli został tylko pan 
Henryk. 

Geny muzyczne zostały przekazane. Syn 
Jarosław jest organistą, wnuk Kamil gra na 
bębnie w kapeli, wnuk Sebastian studiu-
je na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, 
a wnuk Jaś jest uczniem Szkoły Muzycznej 
w klasie akordeonu.

Na stronie Gminnego Ośrodka Kultury 
możemy znaleźć informacje o Kapeli Ludo-

wej im. Kamińskich.
Wacław Kamiński (1907 – 1999) ojciec 

pana Henryka, samouk, o wielkim talencie, 
znakomicie wyuczył się techniki skrzypco-
wej. Mimo gry czteroma palcami, wirtuoze-
rsko wydobywał każdy dźwięk w szalenie 
skocznych oberkach. Brat Wacława Józef ( 
1913 – 1997) już przed wojną uzyskał wy-
kształcenie muzyczne w klasie fortepianu. 
Odznaczał się wspaniałym głosem. Jego 
ciepły aksamitny tenor do dzisiaj wspomi-
nają mieszkańcy obrowskiej gminy. Został 
on organistą w osieckim kościele. Po woj-
nie, wraz ze swoim bratem ogrywali wesela 
i zabawy w pobliskich wsiach jak i na zie-
miach odzyskanych.

W 1950 roku osiecką kapelę tworzyli: 
Wacław Kamiński – skrzypce, wraz ze swo-
imi synami: Henrykiem – akordeon i Stani-
sławem – bębenek. Jak wspomina Henryk, 
wesela w latach 50 – tych trwały niejed-
nokrotnie od 3 do 5 dni, mimo niepokoju 
matki o ich los w dniach nieobecności mu-
zykantów (rolników) w domu rodzinnym. 
Kapela w tym czasie grała przede wszyst-
kim kawałki ludowe z XIX wieku zapamię-
tane przez dziadka Adama i Wacława oraz 
standardy – melodie słyszane z radia, lat 
50-tych, 60-tych i 70-tych.

Przez kilka lat 1983 – 1987 w kapeli gra-
li: Jarek (syn Henryka) – na skrzypcach 
i Mirek Zduński (siostrzeniec Henryka) 
na tzw. „ basiku”- wiolonczeli. W końcu lat 
90 – tych kapela poniosła ogromną stratę. 
W 1997 r. zmarł Józef oraz Wacław w 1999r. 
Losem kapeli przejął się Michał Kokot, któ-
ry chciał, aby zespół kontynuował swoją 
działalność. Stał się opiekunem kapeli. Po-
stanowił uczyć się gry na klarnecie. Pisał 
teksty do ludowych melodii.

Bazując na repertuarze dawnych ober-
ków, poleczek czy walczyków, kapela pie-
lęgnuje dawne tradycje regionu, pogłębia 
treści muzyczne na ludową nutę, a ich tek-
sty przywracają wspomnienia dawnych lat 
i obyczajów ludowych wśród mieszkańców 
Osieka, gminy Obrowo i Ziemi Dobrzyń-
skiej. Do 2005 roku kapela grała w składzie: 
Henryk Kamiński (akordeon), Stanisław 
Kamiński (skrzypce), Marian Strzeszewski 
(bębenek), Michał Kokot (klarnet, śpiew, 
teksty). W kapeli grał również Zenon Dę-
biński (bębenek) oraz Zbigniew Dudkie-
wicz - saksofon.

Kapela występowała wielokrotnie dając 
koncerty na festynach, dożynkach, prze-
glądach, imprezach różnego rodzaju, we-
selach, zabawach i odpustach. Doceniana 
przez lata wieloma nagrodami gra nadal. 
Obecny skład (na górnym zdjęciu kolejno 
od lewej): Ryszard Cąbrowski (w kapeli od 
2008 r.) – skrzypce, śpiew, Henryk Kamiń-
ski – akordeon, Kamil Kamiński – bębenek.
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Kickboxing. A&W Team Obrowo
Często mówi się, że można coś zliczyć na 

palcach jednej ręki. W przypadku naszych 
kickbokserów tych rąk potrzeba by z tuzin, 
żeby zliczyć wszystkie medale, które w po-
przednim roku zdobyli. Najwięcej medali, 
ale i te z najważniejszych imprez zdoby-
wają bracia Grzegorz i Michał Błotniccy 
oraz Julia Szyjkowska. Grzesiek zanotował 
w ubiegłym roku historyczny sukces – brą-
zowy medal mistrzostw świata rozgrywa-
nych w Jesolo k. Wenecji. Jego brat oraz 
koleżanka sukcesy święcili na europejskim 
czempionacie w czarnogórskiej Budvie. Ju-
lia wywalczyła srebrny, a Michał brązowy 
medal. Treningi pod okiem trenera dekady 
przynoszą coraz lepsze efekty, więc życzy-
my dalszego rozwoju i poprawienia rezulta-

tów w obecnym roku.

Piłka nożna. Feniks Obrowo
Feniks Obrowo zarówno w poprzednim, 

jak i obecnym roku szkoli młodzież z tere-
nu naszej gminy w piłce nożnej. Ich spe-
cjalnością stały się półkolonie, na których 
oprócz ruchu i piłki nożnej, znajduje się 
miejsce dla wspólnego gotowania, seansów 
filmowych, wyjazdów integracyjnych i wie-
lu innych atrakcji. Jeśli chcecie dowiedzieć 
się o nich więcej zachęcamy do odwiedze-
nia ich profilu na portalu społecznościo-
wym Facebook.

Piłka nożna. Impact Obrowo
Impact w 2021 r. zaliczył dwa odmienne 

sezony. Pierwszy z nich zakończył w koń-
cówce stawki, ale jesienna odsłona toruń-
skiej Futbol-Areny była dla nich prawdzi-
wym katharsis. Seria zwycięstw i zdobycie 
mistrzostwa w ostatnim meczu na szczycie 
tabeli. Zorganizowali również dwa turnieje 
charytatywne, z których dochód przekazali 
na Lenkę Borkowską i Majkę Skrzyniecką. 
W tym roku prowadzą nabór do zespo-
łu; projekt pod nazwą „Łączymy pokole-
nia” wprost zachęca i tych starszych i ciut 
młodszych do spróbowania swoich sił wraz 
z obrowskimi piłkarzami.

Karate. AKT Budo
Rok 2021 był udany również dla Akade-

mia Karate Tradycyjnego Budo z Obrowa. 

Ich osiągnięcia nie umknęły staroście to-
ruńskiemu Markowi Olszewskiemu, który 
wyróżnił aż 18 z zawodników Budo. Naj-
większym osiągnięciem jest  trzecie miejsce 
Wiktora Kowalskiego w XXI Ogólnopol-
skim Pucharze Dzieci w Karate Tradycyj-
nym. Nasi zdolni karatecy medale zdo-
bywali również na Mistrzostwach Polski 
Juniorów w Karate Fudokan oraz VII Tur-
nieju Toruńskiego Smoka.

Lekka atletyka. Piotr Kąkol  
z Szembekowa

W ubiegłym roku nasz mistrz Piotr Ką-
kol wystąpił na kilku imprezach mistrzow-
skich.  Na 49. Paralekkoatletycznych Mi-
strzostwach Polski zdobył srebrne medale 
w pchnięciu kulą (pobił również swój ży-
ciowy rekord!) oraz rzucie dyskiem. Na Mi-
strzostwach Europy pchnął kulę na 12,95m 
co przyniosło mu brązowy medal. Ostatnią 
imprezą z udziałem naszego mistrza był 
Memoriał Kamili Skolimowskiej, na któ-
rym zdobył srebrny medal.

Kolarstwo. Kometa Obrowo
Nasi kolarze z UKS Kometa Obrowo na 

co dzień rywalizują w Lidze Uczniowskich 
Klubów Sportowych mają za sobą bardzo 
udany sezon. Zajmowali czołowe miejsca 
na Pucharze Polski Juniorów w Szczecinie, 
Tour de Pologne Junior, czy mistrzostwach 
Polski w Godzieszach Wielkich. Zakoń-
czenie sezonu 2021 odbyło się 27 02 na gali 
zorganizowanej przez Kujawsko-Pomorski 

Sportowcy gminy Obrowo 
w 2021 roku – podsumowanie

Adrian Gąsiorowski | fot. archiwa zawodników i klubów, UGO

2021 rok nasi sportowcy mogą zaliczyć do udanych. Mimo że nie każdy wrócił z zawodów ze 
złotem, w trudnym koronawirusowym roku wiele się działo. 

Teakwondo. Adam Dondalski.

Kickboxing. A&W Team Obrowo.

Taniec. Amelia Wierzba.
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Związek Kolarski. Nasi kolarze odebrali na-
grody indywidualne i drużynowe. Najwyż-
sze miejsca w końcowej klasyfikacji zajęli 
Krzysztof Gurzyński i Sandra Kaczmarek 
(3 m.), oraz Hubert Gil i Laura Chinc, (4 
m). Drużynowo zajęli 3 m. w kategoriach 
młodzik oraz żakini, na 2 m. uplasowali się 
w kategorii młodziczka. Najniżej w końco-
wej tabeli znaleźli się żacy, którzy zajęli 12. 
Miejsce.

Piłka nożna. Orzeł Głogowo
Orzeł Głogowo poprzedni rok może 

uznać za słodko-gorzki. Juniorzy udowod-
nili, że są jedną z najlepszych drużyn w re-
gionie. Seniorzy, mimo dobrego początku, 
lekko obniżyli loty i zakończyli rundę wio-
senną w środku stawki. Przygotowania do 
nowego sezonu dają nadzieję na lepsze wy-
niki. Orły wygrały 3 z 4 sparingów i czeka-
my na dobre wiadomości. Grupa wiekowa 
żak zajęła w swojej lidze 4. miejsce, odro-
binę mniej szczęścia miały orliki, które 
skończyły rozgrywki na 6. lokacie. Najlep-
szy wynik osiągnęli młodzicy, którzy zostali 
wicemistrzami ligi. Trampkarze podobnie 
jak żacy, skończyli rozgrywki na 4. miejscu. 
Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie sek-
cje młodzieżowe trenują pod okiem jedne-
go trenera – niezawodnego Marcina Białka.

Tenis stołowy. Monika Sonneberg
Monika Sonnenberg z Szembekowa 

jest jedną z najlepszych tenisistek w swo-
jej kategorii wiekowej w Polsce. Aktualnie 
zajmuje 2 miejsce w rankingu Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego w kategorii wie-
kowej Żak. Ogromny talent w ubiegłym 
roku zapewnił jej między innymi: 1 miejsce 
w Wojewódzkim Turnieju Żaczek w Sępól-
nie Krajeńskim, 2 m. w Mistrzostwach Wo-
jewództwa Żaczek, 5 m. w Mistrzostwach 
Polski Żaczek, 2 m. w Grand Prix Polski 
Żaczek, 1 m. w XXV Międzynarodowym 
Turnieju Tenisa Stołowego im. Andrzeja 
Grubby, 1 m. w Ogólnopolskim Festiwalu 
Tenisa Stołowego w Bydgoszczy. 

Teakwondo. Agata Dondalska, Adam 
Dondalski 

Agata i Adam – rodzeństwo mistrzów 
taekwondo - w 2021 trenowało w toruńskim 
klubie Centuria. Adam złote medale w wal-
kach oraz konkurencjach sprawnościowych 
zdobywał na Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików w Taekwondo 
Olimpijskim, jest również złotym medali-
stą Baba Jaga Cup oraz Huzar Cup. Agata 
jest brązową medalistką Mistrzostw Polski 
Juniorów w Taekwondo Olimpijskim. Zdo-
była również dwa brązowe medale na XII 
Technicznych Mistrzostwach Polski.

Taniec. Amelia Wierzba
Bardzo udany rok ma za sobą nasza lau-

reatka Akademii Zdolnych Amelia Wierz-
ba, która na imprezie w Gdańsku pod na-
zwą Domówka Dance Competition zajęła 
1.miejsca w kategoriach Solo Modern 12-13 
lat, Solo Modern Improwizacja 12-13 lat,  
Solo Jazz Improwizacja 12-13 lat, oraz 3. 
miejsce w kat. Solo Jazz 12-13 lat. Mistrzy-
ni improwizacji nie spoczęła na laurach. 
Zajęła również pierwsze miejsce na impre-
zie Chance for Dance rozgrywanej w CKK 
Jordanki w kategorii PAI (Performing Art 
Improvisation).

Wioślarstwo. Rayan Zapałowski, Jakub 
Wielgus, Cezary Bajeński

W naszej gminie są również uzdolnieni 
wioślarze. Rayan Zapałowski i Jakub Wiel-
gus mieszkają w Głogowie, a trenują w AZS 
UMK Toruń. Na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów Młodszych w Kruszwicy zdobyli 
brązowy medal w kategorii dwójka bez ster-
nika oraz srebrny w kat. czwórka podwójna. 
Na tych samych zawodach startował rów-
nież Cezary Bajeński z Silna, który zdobył 
srebrny medal w osadzie czwórki ze sterni-
kiem oraz złoty w koronnej kat. ósemka ze 
sternikiem.

Sport szkolny

W sporcie szkolnym bardzo dobre wy-
niki osiągali przedstawiciele SP w Łążynie 
II, gdzie chłopców prowadzi Jacek Kuchar-
ski, a dziewczynki Daniel Motyka. Wyniki 
sportowe w roku szkolnym 2021/2022 są 
następujące:

uczennice klas 4-6: Drużynowy te-
nis stołowy - mistrzostwo gminy Obrowo 
oraz powiatu toruńskiego. Biegi sztafetowe 
- mistrzostwo gminy, 3 m-ce w zawodach 
powiatowych. Mini piłka ręczna - wicemi-
strzostwo gminy.

uczennice klas 7-8: Biegi sztafetowe 
- wicemistrzostwo gminy. Drużynowy te-
nis stołowy - mistrzostwo gminy, wicemi-
strzostwo w zawodach powiatu. Unihokej 
- mistrzostwo gminy, mistrzostwo powiatu. 
Halowa piłka nożna - mistrzostwo gminy, 
wicemistrzostwo powiatu. Piłka ręczna - 
mistrzostwo gminy (zawody powiatowe 
odbędą się w marcu 2022r.)

uczniowie klas 4-6: Biegi przełajowe 
sztafetowe mistrzostwo gminy, wicemi-
strzostwo powiatu. Tenis stołowy drużyno-
wy i piłka nożna hakowa - wicemistrzostwo 
gminy. 

uczniowie klas 7-8: Tenis stołowy dru-
żynowy - mistrzostwo gminy, wicemistrzo-
stwo powiatu. Biegi przełajowe sztafetowe, 
unihokej i piłka ręczna - wicemistrzostwo 
gminy. 

Historyczny sukces odnotowali rów-
nież podopieczni Krzysztofa Lercha - Ja-
kub Krzyżanowski i Igor Konczalski z SP 
w Brzozówce, którzy zajęli drugie miejsce 
w finale wojewódzkim w drużynowym te-
nisie stołowym. Na uwagę zasługuje fakt, że 
jest to największy sukces sportu szkolnego 
w historii naszej gminy.

Nasze kluby nadal czekają na nowych zawodników. Jeśli któraś z dyscyplin 
wzbudziła Twoje zainteresowanie gorąco zachęcamy do odwiedzania profilów 

klubów na portalu Facebook. Nauczycieli szkół zachęcamy natomiast do kontaktu 
z nami i do informowania nas o sukcesach Państwa uczniów: kurier@obrowo.pl.

Wioślarstwo. Promocja dyscypliny w szkole w Łążynie II.

Lekka atletyka. Piotr Kąkol 
 z Szembekowa.
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Sportowcy z dotacjami na 2022 rok
Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Osiem klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań w 2022 roku. Władze klubów 
podpisały umowy, trwają już treningi, sparingi, rozgrywane są pierwsze mecze.

- W tym roku na realizowanie zadań z za-
kresu sportu przeznaczamy 170 000 zł. 
To najwyższa kwota na dotacje sportowe 
w regionie. Uważam jednak, że przekazy-
wanie pieniędzy sportowcom to inwesto-
wanie w ludzi, w ich zdrowie i rozwój. To 
priorytety w naszej gminie – podkreśla 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Na co kluby planują przeznaczyć gmin-
ne dotacje?
KS Orzeł Głogowo, udzielona dotacja: 
55 000 zł

Klub Orzeł Głogowo liczy 105 członków 
i co rok przybywa najmłodszych sportow-
ców, chcących trenować piłkę nożną. Klub 
prowadzi rozgrywki piłkarskie dla czterech 
kategorii wiekowych: żak, orlik, młodzik 
i senior. Treningi seniorów odbywają się 
2 razy w tygodniu po 2 godziny w sezonie 
letnim i 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny 
w sezonie zimowym. Młodsze grupy spo-
tykają się 3 razy w tygodniu po 1,5 godziny 
w okresie letnim oraz zimowym. Wszyst-
kie treningi odbywają na boisku gminnym 
w Głogowie oraz na sali gimnastycznej i or-
liku w Dobrzejewicach. Dotację klub chce 
przeznaczyć na realizację rozgrywek, udział 
w zawodach oraz m. in na zakup strojów.

UKS A&W Team Obrowo, dotacja: 
24 000 zł

Klub funkcjonuje w Obrowie od ponad 
11 lat i od początku współpracuje z gminą. 
Trenerzy prowadzą zajęcia w dwóch gru-
pach. W pierwszej grupie ćwiczą zawod-
niczki i zawodnicy występujący w katego-
riach sportowych: kadet młodszy i starszy, 
junior młodszy i starszy oraz senior. Druga 

grupa obejmuje natomiast osoby początku-
jące. Klub dwukrotnie zorganizował w gmi-
nie mistrzostwa Polski w kickboxingu oraz 
Turniej Młodych Wojowników. Uczestni-
czyło w nich 15 klubów z całej Polski. Otrzy-
maną dotację klub planuje przeznaczyć 
m.in. na udział w turniejach i sparingach, 
na organizację Turnieju Młodych Wojow-
ników oraz na wynajem sali sportowej.

Akademia Karate Tradycyjnego Budo, 
dotacja: 9 100 zł

AKT Budo realizuje zajęcia w Osieku 
nad Wisłą i w Obrowie. W zajęciach tych 
uczestniczy łącznie ok. 70 dzieci. Klub 
współpracuje z gminą od 2018 roku, orga-
nizując szkolenia i zawody na terenie gmi-
ny Obrowo. Mieszkańcy naszej gminy bio-
rą też udział w zawodach organizowanych 
poza gminą – na szczeblu regionalnym, 
ogólnopolskim i na terenie Europy.

Klub zamierza przeznaczyć dotację na 
prowadzenie  zajęć karate w szkołach z te-
renie naszej gminy dla ok. 45 uczniów oraz 
na przygotowanie zawodników (piętnastu 
z terenu gminy Obrowo) do startu w zawo-
dach regionalnych i ogólnopolskich w kara-
te tradycyjnym i fudokan.

Toruński Klub Karate – Do „Ronin”,  
dotacja: 9 050 zł

Klub Ronin współpracuje z naszą gmi-
ną od 2014 roku. Otrzymywał dotacje na 
zakup sprzętu sportowego oraz na przepro-
wadzenie Mistrzostw Ziemi Dobrzyńskiej 
oraz Festiwalu Sztuk Walki. Dotację klub 
zamierza przeznaczyć na organizację tego-
rocznego Festiwalu Sztuk Walki, konsulta-
cji karate i na udział w zawodach sporto-

wych w naszym regionie.

KS Impact Obrowo, dotacja: 6 000 zł
Klub od 2015 roku bierze udział w roz-

grywkach szóstek piłkarskich toruńskiej 
Futbol – Areny. W 2021 roku Impact awan-
sował do najwyższej ligi, gdzie rywalami 
są mistrzowie Polski piłki nożnej sześcio-
osobowej. Treningi odbywają się 1 – 2 razy 
w tygodniu na orliku w Dobrzejewicach. 
Obecnie skład drużyny liczny 20 osób 
(w tym 4 spoza gminy Obrowo) w przedzia-
le wiekowym 17 – 47 lat. Liga szóstek piłkar-
skich składa się głównie z osób dorosłych, 
ale – jak podaje Impact – w treningach bio-
rą udział nie tylko członkowie Klubu, lecz 
również młodzież i dorośli z terenu gminy. 
Dotację Impact planuje przeznaczyć na za-
kup sprzętu treningowego.

UKS „Feniks Obrowo”, dotacja: 3 000 zł
Klub prowadzi od 10 lat systematyczne 

i całoroczne treningi piłkarskie dla dzieci 
i młodzieży z terenu naszej gminy. Zajęcia 
odbywają się w szkole w Obrowie, w Osie-
ku nad Wisłą oraz na gminnych boiskach 
w Obrowie, Dobrzejewicach i w Silnie. 
Podopieczni Feniksa zaczynają przygodę 
z piłką nożną już od 4. roku życia i mogą 
kontynuować ją w klubie do 12 roku życia. 
Otrzymaną dotację klub planuje przezna-
czyć na wyjazd dwadzieściorga podopiecz-
nych na zgrupowanie piłkarskie w Tucholi.

UKS Jordan Obrowo, Obrowskie  
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”,  
dotacja: 2 000 zł

Stowarzyszenie Nasza Szkoła i UKS Jor-
dan mają spore doświadczenie w realizacji 
zadań publicznych. W 2012 roku turniej 
mini piłki nożnej dla uczniów szkół pod-
stawowych, w 2013 roku zaś międzygmin-
ny turniej unihokeja. W latach 2014 – 2016 
klub organizował inne różnego rodzaju 
projekty prozdrowotne, a od 2019 roku po-
zyskuje z gminy dotacje na zajęcia z cyklu 
„W duecie zawsze raźniej.”

W 2022 roku Nasza Szkoła i Jordan 
z otrzymanej dotacji planują zorganizo-
wać czwartą edycję zajęć W duecie zawsze 
raźniej. Zajęcia przeznaczone będą dla 10 
uczniów z terenu gminy i dla 10 ich rodzi-
ców. W ramach projektu we wrześniu i paź-
dzierniku br. klub poprowadzi 6 godzin za-
jęć z piłki nożnej. 

W 2021 roku na realizację zadań sporto-
wych gmina Obrowo przeznaczyła 170 000 
zł. Ościenne gminy na ten cel wydatku-
ją nieco mniej: Lubicz – 125 000 zł, gmina 
Czernikowo – 95 000 zł, gmina Ciechocin 
– 40 000 zł, gmina Łysomice – 96 000 zł, 
gmina Aleksandrów Kujawski – 100 000 zł. 


