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Lato inwestycji: budowa
szkoły w Brzozówce
i nowy kolektor
wodociągowy w Oborach

KURIER OBROWA

DZIEŃ DOBRY

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy!
Ostatnie tygodnie były dla naszej gminy bardzo dobre. Mogliśmy wrócić do wspólnych bezpośrednich spotkań, ponieważ zniesiono pandemiczne ograniczenia. Wydarzenia, w których tak
licznie braliśmy udział: Dzień Strażaka, festyny z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, Dzień
dla zdrowia, a także koncerty, spektakle, konkursy kulturalne i sportowe – wszystkie one pokazują, jak bardzo za sobą tęskniliśmy. Przyznaję: mnie bardzo było brak tych łączących nas
imprez.
To był dobry czas również z tego powodu, że rozpoczęliśmy kilka ważnych gminnych inwestycji: rozbudowę szkoły w Brzozówce wraz z budową przedszkola oraz wyposażenie Obór
w nowy kolektor wodociągowy. Wkrótce rozpoczniemy kolejne inwestycje wodno – kanalizacyjne: w Obrowie, Silnie i w Osieku nad Wisłą. Te wielomilionowe przedsięwzięcia nie są
spektakularne, ale decydują o rozwoju gminy Obrowo. Są jego podstawą.
Życzę Państwu szczęśliwego lata i dobrych wakacji. Odpoczywajcie, kochani!
Pozdrawiam, wójt Andrzej Wieczyński.
(fot. Łukasz Piecyk)
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Rozbudowujemy
szkołę w Brzozówce
i budujemy przedszkole
s.6-7
Rozpoczęła się największa w historii gminy inwestycja zarówno pod
względem kubaturowym, jak i finansowym. Symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że firma z gminy Obrowo – Betpol Bis z Silna - buduje gminną
szkołę. Nowa szkoła będzie estetyczna i przestronna. Na parterze znajdzie
się przedszkole, kuchnia i stołówka, a na piętrze ulokowana zostanie nowa
część szkoły. Powstanie w niej 10 sal lekcyjnych, aula oraz sala rekreacyjna.
Zgodnie z zawartą umową wykonawca ma wykonać zadanie do czerwca
2024 roku. Wartość umowy to 12 mln 200 tys. złotych.
Fot. Maciej Kamiński
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Święto Kawęczyna
i OSP KSRG
Kawęczyn
s.13
25 czerwca, przy udziale
wielu znakomitych gości,
wieś Kawęczyn i druhowie
z Kawęczyna obchodzili
swoje święto. Okazją do
świętowania były cztery równie ważne, historyczne wydarzenia: 95-lecie
powołania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie, włączenie jednostki
do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, nadanie sztandaru jednostce
w Kawęczynie oraz odsłonięcie postumentu upamiętniającego pułkownika
Władysława Gnysia, byłego mieszkańca Kawęczyna, bohatera II wojny
światowej.
Fot. Łukasz Piecyk
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Wójt Andrzej Wieczyński
z absolutorium i wotum zaufania
Rada Gminy Obrowo udzieliła wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok oraz
wotum zaufania za pracę w minionym roku

Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie gminy Obrowo za rok 2021
Rada Gminy Obrowo na XXXIV sesji
w dniu 7 czerwca 2022 roku udzieliła wójtowi gminy Andrzejowi Wieczyńskiemu
wotum zaufania. Jest to oznaka akceptacji
dla działań prowadzonych w minionym
roku, przedstawionych przez wójta w raporcie o stanie gminy.
- Rok 2021 był czasem szczególnym,
pełnym obaw i emocji. Zmagając się z epidemią podejmowaliśmy wiele działań, pokonując wiele sytuacji kryzysowych m.in.
funkcjonowanie szkół podczas nauki
zdalnej. Ograniczenia epidemiologiczne
miały duży wpływ na dochody i wydatki budżetowe. Mimo to zrealizowaliśmy
część inwestycji wcześniej rozpoczętych
w obszarze infrastruktury drogowej, wodociągowej i kanalizacyjnej – mówił wójt
podczas sesji. - Dziękuję radnym gminy,
zwłaszcza wspierającym mnie radnym klubu Jesteśmy w gminie Obrowo, za wspólną pracę i wzięcie odpowiedzialności za
realizację zadań w tym trudnym roku.
Rada udziela absolutorium
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2021 rok, ze sprawozdaniem finansowym, z opinią regio-

nalnej izby obrachunkowej, z informacją
o stanie mienia gminy oraz ze stanowiskiem
komisji rewizyjnej Rada Gminy Obrowo
na XXXIV sesji udzieliła również wójtowi
Wieczyńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
- Dziękuję państwu radnym za udzielenie mi, ale także pracownikom urzędu,
absolutorium z wykonania budżetu za rok
2021 rok. Często mówię, że jesteśmy samorządową rodziną, która wzajem jest odpowiedzialna za siebie oraz za swój „dom”.
Tak, jesteśmy. Dla nas domem jest nasza
gmina. Dziękuję za wspólną troskę o naszą
gminę i za zaufanie udzielane mnie i moim
współpracownikom - mówił wójt, przyjmując gratulacje od obecnych na sali gości.
Głosowanie nad absolutorium poprzedziło wystąpienie Skarbnik Gminy
Obrowo Joanny Faleńskiej, która przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu
w 2021 roku, sprawozdanie finansowe, opinię regionalnej izby obrachunkowej, informację o stanie mienia gminy oraz stanowisko komisji rewizyjnej.
Swoją opinię na temat wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz na temat
absolutorium wyraziła również gminna
Komisja Rewizyjna. W opinii Komisja
napisała: Wójt Gminy Obrowo realizując
zadania budżetu, kierował się zasadą celo-

wości, legalności, rzetelności i oszczędności
w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Komisja wyraża uznanie dla wójta gminy za
szeroki zakres działalności inwestycyjnej.
Za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu głosowało dziewięciu radnych klubu Jesteśmy w gminie Obrowo,
a przeciw było pięciu radnych klubu Kurs
na Obrowo.
- Dziwi mnie fakt, że głosują panowie
przeciw udzieleniu wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu za rok 2021, skoro
pod koniec 2020 roku przyjęli panowie
budżet na rok 2021, a następnie głosowali
jednomyślnie z nami za przyjęciem każdej
proponowanej zmiany uchwały budżetowej
- mówiła radna Sylwia Lisińska, przypominając daty głosowań: 22 grudnia 2021 roku
Rada Gminy Obrowo jednomyślnie przyjęła budżet gminy na rok 2021; a następnie
podczas sesji 19 marca, 26 maja, 14 września, 26 listopada, 28 grudnia jednogłośnie była „za” przyjęciem proponowanych
zmian.
O tym, jak wyglądał rok 2021
w liczbach, piszemy na następnej
stronie.
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Główne liczby gminy Obrowo
za rok 2021 są następujące
• Na terenie gminy na dzień 31.12.2021 roku zameldowanych było 18 124 mieszkańców,
• W 2021 roku urodziło się u nas 205 dzieci, zmarło 146 osób,
• Na terenie gminy działają 23 organizacje pozarządowe,
• Zawarto 28 ślubów w parafiach oraz 52 śluby cywilne,
• Budżet gminy na koniec 2021 roku zamknął się po stronie dochodów kwotą planu 114.190.534,07zł i po stronie wydatków
kwotą 116.587.716,52zł.
• Łącznie na inwestycje wydatkowano kwotę 12.135.802,07 zł.
Najważniejsze inwestycje ubiegłego roku to:
• Budowa wodociągu w Głogowie, Szembekowie, Kawęczynie i w Silnie 938.670,75zł,
• Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła 1.553.106,68zł,
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2039C Zębowo – Zębówiec 240.851,57zł,
• Wykonanie podbudowy dróg gminnych 446.978,69zł,
• Przebudowa dróg gminnych 594.777,92zł,
• Przebudowa drogi gminnej w Szembekowie 934.979,52zł,
• Przebudowa drogi gminnej w Kawęczynie 763.731,12zł,
• Wykonanie nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Obrowo – etap I 2.106.059,62zł,
• Wymiana pokrycia dachowego na budynku Publicznej Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą 83.148,00zł
• Zakup dziewięcioosobowego samochodu do przewozu osób, 148.498,00zł,
• Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Obrowie 656.812,35zł
• Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej (szkoła i przychodnia) w miejscowości Zębowo 1.377.235,88zł,
• Oświetlenie 332.023,28zł,
Zgodnie z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej (stan na 31.12.2021 r.) ilość zarejestrowanych
podmiotów gospodarczych w gminie Obrowo wynosi 1437, a liczba podmiotów w formie spółki cywilnej - 21,

Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Trwa przebudowa remizy w Dobrzejewicach
Prace remontowe i termomodernizacyjne
budynku remizy OSP w Dobrzejewicach
zgodnie z haromonogramem.
Po wymurowaniu części nowych ścian
nośnych wykonawcy wzmocnili całość betonowym wieńcem. Najbardziej widoczną
zmianą jest nowa więźba dachowa, która na
teren budowy została dostarczona w formie
prefabrykowanych elementów. W garażu
dla pojazdów strażaków została wylana
nowa posadzka betonowa. Widoczne są
również postępy prac termomodernizacyjnych - na zewnątrz budynku pracownicy
montują docieplenie ze styropianu.
Całkowity koszt inwestycji to 1 mln 983
tysiące złotych, w tym 422 tysiące zł dofinansowania unijnego na zadanie termomodernizacji budynku. Przebudowa jest całkowicie finansowana z budżetu gminy.
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Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Nowy kolektor wodociągowy
w Oborach
Przemyślane, konsekwentnie realizowane inwestycje w gospodarkę wodno – ściekową
stanowią siłę napędową rozwoju naszej gminy.

Obory dotychczas były zaopatrywane
w wodę przez Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu. Niestety, w czasie zwiększonego zapotrzebowania, ZUK nie był
w stanie dostarczać wody w ilości, która
zaspokajałaby stale rosnące potrzeby
mieszkańców. Po zakończeniu budowy,
od 30 czerwca, miejscowość będzie zaopatrywana w wodę z Toruńskich Wodociągów. Długość nowego kolektora to 4,3 km,
jego przekrój wynosi 160 mm.
Po zakończeniu prac na nitce do Obór
jeszcze w tym roku planujemy kontynuować budowę magistrali wodociągowej do
miejscowości Smogorzewiec wraz z nitką

łącząca Dzikowo. Jest to pierwszy etap generalnej zmiany układu wodociągowego
w tej części gminy.
- Ta inwestycja domknie pierścień wodociągowy w naszej gminie. Konsekwentnie realizowany przeze mnie i moich współpracowników plan objęcia całej gminy
siecią wodociągową będzie zakończony –
podsumowuje wójt gminy Obrowo Andrzej
Wieczyński.
Wkrótce inwestycje wodkan
w Obrowie i w Silnie
Aktualnie czekamy na rozstrzygnięcie
przetargu na budowę stacji podnoszenia ci-

Maciej Kamiński

Rozbudowujemy sieć kanalizacyjną
w Osieku nad Wisłą
6,1 km długości będzie miał kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej, który wybudujemy w Osieku nad Wisłą. Z inwestycji będzie mogło skorzystać ponad 500
mieszkańców ze 126 budynków.
Oprócz kolektora oraz przyłączy w ramach inwestycji powstanie również 6 przepompowni oraz studnie rewizyjne, rozprężne i napowietrzająco-odpowietrzające
- łącznie 105 szt.
Sieć kanalizacyjna pobiegnie wzdłuż

działek: ul. Wypoczynkowa dz. nr 533/2, ul.
Polna, ul. Spacerowa dz. nr 497/22 ul. Polna
dz. nr 497/23 ul. Polna dz. nr 449 ul. Spacerowa dz. nr 514 ul. Spacerowa dz. nr 533/1
ul. Spacerowa dz. nr 534 ul. Spacerowa dz.
nr 146/29 ul. Jodłowa dz. nr 555/9 ul. Akacjowa dz. nr 958 ul. Akacjowa dz. nr 554/36
ul. Jodłowa dz. nr 553/8 ul. Bobrowniacka
dz. nr 610/17 ul. Bobrowniacka dz. nr 853 ul.
Osikowa dz. nr 609/26 ul. Osikowa dz. nr
609/9 ul. Kasztanowa dz. nr 608 ul. Księżycowa dz. nr 168/2 ul. Motylkowa dz. nr 41/2

śnienia wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Obrowie o pojemności 400 m3. Inwestycja ta poprawi ciśnienie wody w sieci
dla mieszkańców Obrowa - kolonia Obrowska oraz Sąsieczna. Docelowo ta inwestycja
będzie stanowiła podwaliny pod przyszłą
stację uzdatniania wody w tej części gminy.
Prace planujemy rozpocząć w najbliższych
tygodniach.
W 2023 roku planujemy budowę zbiornika retencyjnego do wody o pojemności
300 m3 w Silnie, co ma znacznie poprawić
zdolności rozbudowanej magistrali wodociągowej, która docelowo będzie łączyła się
z Osiekiem nad Wisłą oraz z Sąsiecznem.
ul. Wesoła, ul. Strażacka dz. nr 57 ul. Słoneczna dz. nr 156/1 ul. Tęczowa dz. nr 83/11
ul. Pogodna dz. nr 47 ul. Księżycowa dz.
nr 166 ul. Miła dz. nr 45/5 ul. Letnia dz. nr
125/8 ul. Księżycowa dz. nr 167/6 ul. Pszenna dz. nr 156/2
Gmina Obrowo ogłosiła już przetarg na
wykonanie prac.
Dzięki sukcesywnym inwestycjom w infrastrukturę do sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Obrowo aktualnie jest podłączonych 2305 budynków, a jej łączna długość
wynosi 162,396 km. Zaplanowana w Osieku
nad Wisłą inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę sieci.
Na rozbudowę sieci kanalizacyjnej
w Osieku nad Wisłą pozyskaliśmy pieniądze z Rządowego Funduszu Polski Ład.
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Magdalena Krzyżanowska, Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Rozbudujemy szkołę
w Brzozówce i zbudujemy
przedszkole
Rozpoczęła się największa w historii gminy inwestycja zarówno pod względem kubaturowym,
jak i finansowym. Symbolicznego znaczenia nabiera fakt, że firma z gminy Obrowo – Betpol Bis
z Silna - buduje gminną szkołę

Jaka będzie nowa szkoła? Nowoczesna
i przestronna. Na parterze znajdzie się
przedszkole, kuchnia i stołówka, a na piętrze ulokowana zostanie nowa część szkoły. Powstanie w niej 10 sal lekcyjnych, aula
oraz sala rekreacyjna. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński podpisał umowę na rozbudowę szkoły podstawowej
w Brzozówce wraz z budową przedszkola
z firmą Betpol Bis z Silna. Ze strony wykonawcy umowę podpisywał jej właściciel
Dariusz Strzelecki.
Zgodnie z zawartą umową wykonawca
ma wykonać zadanie do czerwca 2024 roku.
Wartość umowy to 12 mln 200 tys. złotych.
– Rozpoczęliśmy największą w historii gminy inwestycję zarówno pod względem kubaturowym, jak i finansowym.
– ocenia wójt gminy Obrowo Andrzej
Wieczyński. - Dotąd w gminie Obrowo
nie przeznaczaliśmy na jedno zadanie tak
dużej kwoty. Tym większe znaczenie ma
fakt, że powstaje właśnie szkoła – obiekt,
który posłuży edukacji naszych dzieci.
Radni wspierają budowę
6
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W podpisywaniu umowy uczestniczyli
Przewodniczący Rady Gminy Obrowo Roman Skórski oraz Przewodnicząca Komisji
budżetu, planowania, finansów i rozwoju
społeczno – gospodarczego Daniela Korpalska.
- Mamy świadomość, że budowa będzie dużym wyzwaniem dla budżetu gminy Obrowo, ale jednocześnie wiemy, jak
bardzo mieszkańcom naszej miejscowości
potrzebna jest ta inwestycja – podkreślali
radni Roman Skórski i Daniela Korpalska.
Inwestycja jest ważna
również dla Betpolu
Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona
w postępowaniu przetargowym firma Betpol Bis z Silna. Wójt zaznaczał, jak istotny
jest dla niego fakt, że firma z gminy Obrowo będzie budować gminną szkołę. – Ma to
wymiar symboliczny i praktyczny – mówił
wójt. – Udzielając zamówienia temu przedsiębiorcy wspieramy lokalny biznes i jego
pracowników.
Firma Betpol Bis to znana nie tylko na
lokalnym rynku firma budowlana. Jej właściciel Dariusz Strzelecki zapewniał, że

inwestycja jest ważna również dla niego.
– Dzięki temu zamówieniu mogę utrzymać zatrudnienie i dać pracę wielu osobom. Część z nich to mieszkańcy gminy
Obrowo. Wiemy, jak trudna jest obecnie
sytuacja na rynku budowlanym. Ceny
materiałów wzrosły tak drastycznie, że
zamawiający i wykonawcy odstępują od
zawartych umów. Dodatkowo, otrzymanie kredytu na budowę domu graniczy
z cudem, toteż nie przybywa nam nowych
zamówień. Rozważałem więc zwolnienie
części osób. Zawarta dziś umowa sprawia,
że nie stracą oni pracy. To dla mnie bardzo
ważne, ponieważ duża ilość moich pracowników związana jest z firmą od wielu lat.
Co dzieje się obecnie
na placu budowy?
Po przejęciu placu budowy wykonawca
ogrodził teren i uruchomił monitoring. Na
terenie robót pojawił się ciężki sprzęt, dostarczono pierwsze materiały budowlane.
Zostało rozebrane stare betonowe boisko,
usunięta podbudowa z żużla oraz zniwelowana wierzchnia warstwa ziemi. Wycięto również rośliny kolidujące z planami.
Wykonawca wytyczył obrys szkoły i usuwa
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kolizje istniejących instalacji podziemnych.
Kolejnym zaplanowanym etapem są już
prace typowo budowlane - wykonanie wykopu pod fundamenty, pierwszych prace
zbrojarskie i betoniarskie oraz wylanie ław
fundamentowych.

szkoły w Brzozówce wraz z budową przedszkola do 12 657 000 zł. Tym samym radni
wyrazili zgodę na emisję obligacji w 2023
roku w wysokości 4 200 000 zł. W budżecie
gminy na dziś nie ma bowiem takiej kwoty
na budowę szkoły w Brzozówce.

Konieczne było zwiększenie
środków na inwestycję

Koszty inwestycji drastycznie
wzrosły w całej Polsce

W listopadzie 2021 roku gmina otrzymała promesę w wysokości 5 mln zł z rządowego programu Polski Ład na dofinansowanie
rozbudowy szkoły w Brzozówce wraz z budową przedszkola. W momencie składania wniosku o dotację gmina szacowała, iż
koszty realizacji przedsięwzięcia wyniosą 8
mln zł. Tymczasem postępowanie przetargowe zweryfikowało te szacunki. Do udziału w przetargu zgłosiła się tylko jedna firma - Betpol Bis Strzelecki Dariusz z Silna,
która zaoferowała wykonanie przedmiotu
zamówienia za kwotę 12 200 000 zł. Suma
ta znacznie przewyższała kwotę zarezerwowaną w budżecie gminy na budowę szkoły (8 mln zł). Radni musieli zatem zdecydować o wyrażeniu zgody na zwiększenie
wydatków na ten cel i zmianie Wieloletniej
Prognozy Finansowej bądź też o unieważnieniu przetargu i zrezygnowaniu z 5 mln
dotacji rządowej na budowę szkoły.
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński zaproponował radnym zwiększenie wydatków na rozbudowę szkoły w 2023 roku
i pozyskanie pieniędzy na przedsięwzięcie
z emisji obligacji w wysokości 4 200 000
zł. – Rezygnacja z 5 mln zł rządowej dotacji
moim zdaniem byłaby błędem. Gmina potrzebuje nowej, dużej szkoły w Brzozówce,
a możliwość otrzymania tak dużego wsparcia finansowego zapewne więcej się nie powtórzy – uważał wójt.
Radni przyjęli propozycję wójta i jednomyślnie zagłosowali za zmianą Wieloletniej
Prognozy Finansowej gminy na lata 2022 –
2035 i zwiększeniu wydatków na rozbudowę

Wiele samorządów w Polsce mierzy
się z trudnościami z realizacją inwestycji współfinansowanych z Polskiego Ładu. Samorządowcy podjęli więc
decyzję o wystosowaniu wniosku do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą
o wprowadzenie zmian w programie. Wójtowie Związku Gmin Wiejskich, do którego
Obrowo przynależy, napisali:
Z powodu drastycznych podwyżek cen

w ostatnich tygodniach samorządy mają
problemy z realizacją inwestycji zaplanowanych z udziałem środków z Polskiego Ładu.
Wzrost cen ofertowych jest konsekwencją
inflacji, w tym głównie wzrostu cen materiałów budowlanych, usług, energii, paliwa,
robocizny i innych. Sytuacja ta spotęgowana została agresją Rosji na Ukrainę, w tym
również odpływem pracowników z Ukrainy.
Samorządy składając wnioski w sierpniu 2021 roku do I naboru nie mogły przewidzieć tak dużego wzrostu cen. Obecne
kwoty za realizację inwestycji znacząco
odbiegają od szacunków z ubiegłego roku.
Obserwowany jest wzrost ofert średnio na
poziomie od 30 do 50 proc, a zdarzają się
też przypadki, w których wartość ofert jest
kilkakrotnie wyższa od zakładanej lub też
odnotowywany jest całkowity brak ofert."

Gmina sukcesywnie rozbudowuje i modernizuje placówki oświatowe.
Ostatnie największe inwestycje:
2004, 2010

rozbudowa szkoły w Brzozówce

2008 - 2009

rozbudowa szkoły w Obrowie

2010

rozbudowa szkoły w Brzozówce – hala sportowa

2011

boisko przy szkole w Dobrzejewicach

2011

boisko przy szkole w Obrowie

2014

boisko przy szkole w Brzozówce

2016

boisko przy szkole w Łążynie

2017 – 2018

nadbudowa i przebudowa szkoły w Osieku nad Wisłą

2018

termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła w szkole w Łążynie II

2018

termomodernizacja szkoły w Dobrzejewicach

2019

boisko przy szkole w Łążynie II

2020 - 2021

termomodernizacja i przebudowa szkoły w Obrowie

2020 – 2021

termomodernizacja i przebudowa szkoły w Zębowie
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

7

KURIER OBROWA

AKTUALNOŚCI

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Pani Sekretarz członkiem
Zarządu Powiatu Toruńskiego
Mirosława Kłosińska, Sekretarz Gminy Obrowo, została Członkiem Zarządu Powiatu Toruńskiego.
Radni jednogłośnie podjęli decyzję w tej sprawie na sesji w dniu 26 maja

Mirosława Kłosińska, Sekretarz Gminy Obrowo, dotychczasowa Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Toruńskiego, została
Członkiem Zarządu Powiatu Toruńskiego. Radni powiatowi
podjęli decyzję w tej sprawie na sesji w dniu 26 maja. M. Kłosińska pozostanie Sekretarzem naszej gminy.
Mirosława Kłosińska pracę w samorządzie rozpoczęła w 1993
roku. W ciągu minionych 29 lat przeszła wszystkie szczeble kariery
urzędniczej. Była pracownikiem interwencyjnym, referentem ds.
gospodarki ziemią, inspektorem ds. rolnictwa, podatku drogowe-

go, ochrony środowiska. Zajmowała się pozyskiwaniem dofinansowań zewnętrznych i przetargami publicznymi. W 2005 roku została
kierownikiem referatu rozwoju gospodarczego, a rok później wójt
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński uczynił ją swoim zastępcą.
W 2010 roku została sekretarzem gminy i tę funkcję pełni do dziś.
M. Kłosińska od 2010 roku, a zatem trzecią kadencję, jest radną
powiatową. Drugą kadencję piastuje stanowisko Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu. Zrezygnowała z niej, zostając Członkiem Zarządu Powiatu.
Sekretarz gminy Obrowo jest też wieloletnią druhną Ochotniczej Straży Pożarnej w Kawęczynie. Drugą kadencję jest równocześnie Członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Obrowie.
- Samorządowiec zawsze pracuje z myślą o mieszkańcach. Jestem gotowa, aby swoje doświadczenia z gminy Obrowo i z bycia radną powiatową przenieść do zarządu. Mam w sobie bardzo
dużo zapału do pracy dla mieszkańców Powiatu i mojej ukochanej
gminy Obrowo. Będę starała się robić wszystko, aby mieszkańcom
naszego powiatu żyło się lepiej i żebyśmy wszyscy czuli się tu bezpiecznie – deklaruje Mirosława Kłosińska. - Pragnę podziękować
radnym za zaufanie i powierzenie mi tej zaszczytnej funkcji. Dziękuję również wszystkim, którzy przyczynili się do mojego sukcesu:
mieszkańcom gminy Obrowo i Powiatu, radnym gminy Obrowo
wszystkich kadencji, sołtysom oraz pracownikom urzędu. Szczególne podziękowania kieruję do wójta gminy Obrowo, Andrzeja
Wieczyńskiego. Andrzeju, mam szczęście, że mogę z Tobą pracować.

Magdalena Krzyżanowska | fot. archiwum T. Wieczyńskiego

Sołtys Wieczyński z wyróżnieniem w konkursie
na Sołtysa Roku
Sołtys Osieka nad Wisłą Tomasz Wieczyński zdobył wyróżnienie
w powiatowym konkursie na Sołtysa Roku 2021. Gratulujemy!
Sołtys Tomasz Wieczyński jest rdzennym
mieszkańcem Osieka nad Wisła. Tutaj
się wychowywał, tutaj kończył szkoły
i tutaj pracuje. Od początku pełnienia
funkcji sołtysa, tj. od 2014 roku, cieszy
się niesłabnącym poparciem mieszkańców. Wprawdzie pierwsze wybory wygrał
o włos – 1 głosem, ale już w kolejnych
zwyciężył bardzo wyraźnie. Zdobył więc
zaufanie mieszkańców.
Jest organizatorem bądź współorganizatorem licznych imprez na terenie Osieka
nad Wisłą. Stale współpracuje z Zespołem
Szkół w Osieku nad Wisłą, ze szkołą muzyczną oraz Osiecką Grupą Teatralno –
Wokalną. Szacunkiem darzy osiecką parafię
i księdza proboszcza Rafała Bogusa, którego wspomaga w organizacji świąt kościelnych. Wiele zawdzięcza mu także lokalny
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biznes, który jest wspierany przez sołtysa
w kontaktach z urzędem i może liczyć na
promocję i dobre słowo ze strony sołtysa.
Niemal od urodzenia sołtys Wieczyński
jest strażakiem ochotnikiem. Obecnie pełni
funkcję naczelnika OSP KSRG Osiek nad
Wisłą. Bierze czynny udział w akcjach i wyjazdach. Sołtys Tomasz Wieczyński jest także uznanym, nagradzanym hodowcą gołębi.
- Gratuluję tego sukcesu! Panie Sołtysie, drogi Tomku, cieszę się, że Twoja praca
jest zauważana nie tylko w naszej gminie.
Wiem, że kochasz swoje sołectwo, swoją
gminę. Efektem tego lokalnego patriotyzmu jest to prestiżowe wyróżnienie. Rok
temu tytuł zdobyła sołtyska Dobrzejewic,
pani Jolanta Sadowska, w tym roku Ty.
To pewne: w gminie Obrowo mamy najlepszych sołtysów - cieszy się wójt gminy
Obrowo Andrzej Wieczyński.

KURIER OBROWA

AKTUALNOŚCI

Maciej Kamiński | fot. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju

Wisła wciąga! Wiślana Inicjatywa
Lokalna w gminie Obrowo
Gmina Obrowo jest uczestnikiem projektu „Wisła Wciąga”. W ramach projektu opracowujemy
nadwiślańską trasę turystyczną, której zwiedzanie będzie realizowane w formie gry terenowej
– geocachingu
W trakcie wszystkich dotychczasowych spotkań wspólnie z realizatorami projektu - Fundacją Wolna Wisła i Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz uczestnikami diagnozowaliśmy problemy związane z lokalnymi odcinkami Wisły i poszukiwaliśmy
możliwych rozwiązań, które wdrożymy w ramach naszych działań.
W ten sposób powstały nasze Wiślane Inicjatywy Lokalne. Podczas
ostatnich warsztatów przedstawiliśmy poszczególne inicjatywy,
pracowaliśmy nad ich harmonogramem i budżetem oraz planowaliśmy skuteczną promocję. Część warsztatów przeprowadziliśmy
bezpośrednio nad Wisłą.
Miło nam poinformować, że również dzięki Państwa wskazówkom i odpowiedziom udzielonym w ankiecie otrzymaliśmy grant
na realizację naszej Wiślanej inicjatywy lokalnej.
Jakie działanie zrealizujemy
w naszej gminie?
WIL to działanie w ramach szerszego projektu Wisła Wciąga realizowanego przez Fundację Wolna Wisła i Pracownię Zrównoważonego Rozwoju, do którego przystąpiliśmy w zeszłym roku.
Nasza aplikacja została uznana za jedną z najlepszych – na 10
zakwalifikowanych podmiotów, nasze zgłoszenie zajęło drugie
miejsce pod względem punktacji.
W poprzednim wydaniu Kuriera informowaliśmy o przystąpieniu do projektu Wisła Wciąga. Od tego czasu wzięliśmy udział
w kilku spotkaniach warsztatowych, ostatnie odbyło się 14 maja.
Było ono dla nas szczególne, ponieważ gmina Obrowo wystąpiła
w roli gospodarza. Na zaproszenie wójta Andrzeja Wieczyńskiego
do świetlicy w Obrowie przyjechali przedstawiciele 12 organizacji
pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, aby wspólnie pracować nad swoimi pomysłami na promocję Królowej Polskich Rzek.

W ramach naszej obrowskiej inicjatywy postanowiliśmy w nowoczesny sposób zaangażować mieszkańców i turystów odwiedzających tereny nadwiślańskie gminy Obrowo do aktywnego
poznawania walorów tych miejsc i poszukiwania lokalnej wiślanej
historii. W tym celu opracujemy nadwiślańską trasę turystyczną,
której zwiedzanie będzie realizowane w formie gry terenowej - geocachingu. Uczestnikom zabawy udostępnimy współrzędne geograficzne ciekawych miejsc nad Wisłą i ukryjemy w nich markery
w postaci kodów QR, które po zeskanowaniu przy pomocy smartfona poprowadzą do materiałów informacyjnych na temat odnalezionych lokalizacji oraz umożliwią "zameldowanie się" w każdej
z nich. Dla osób, które odnajdą wszystkie punkty trasy przygotujemy upominki. Tymczasem przed nami intensywne miesiące pracy - start projektu zaplanowaliśmy na jesień 2022 roku. Będziemy
informować o postępach.
Projekt Wisła Wciąga jest realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanego przez
Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Maciej Kamiński

Wisła okiem mieszkańców
gminy Obrowo
Przez ostatnie miesiące pracowaliśmy
nad określeniem potencjału, jaki daje
naszej gminie Wisła oraz tereny nadwiślańskie. Wiosną poprosiliśmy mieszkańców o wypełnienie ankiety na ten temat.
Przedstawiamy wyniki naszych prac.
Miejsca nad Wisłą są najchętniej odwiedzane latem oraz wiosną. Respondenci
odwiedzają tereny nadwiślańskie przynajmniej raz w miesiącu (45,1% odpowiedzi)

oraz przynajmniej raz na kwartał (31,4%
odpowiedzi). Wypełniający ankietę wskazywali, że nad Wisłą najczęściej spacerują
(92%), jeżdżą rowerem (51%) oraz spotykają
się ze znajomymi (45,1%). Sporty i turystyka
wodna na Wiśle stanowi 10,8% aktywności.
Pytaliśmy również o działania, jakie
zdaniem respondentów powinny być podejmowane na nadwiślańskich terenach.
Najczęściej wskazywanymi odpowiedziami

były: opracowanie i wytyczenie pieszych
i rowerowych szlaków turystycznych na
terenach nadwiślańskich – 73,5% głosów;
animacja i organizacja wydarzeń kulturalnych i imprez na terenach nadwiślańskich
– 57,8%; przygotowanie małej architektury
- ławki, wiaty, miejsca na ognisko, miejsca spotkań – 50%; działania edukacyjne
skierowane do dzieci i młodzieży – 44,1 %.
Respondenci wskazywali również konieczność zachowania dzikiego charakteru terenów nad Wisłą w przypadku jakichkolwiek
inwestycji i działań.
Odpowiedzi na pytania najczęściej
udzielali mieszkańcy Osieka nad Wisłą
(34,3%), Stajenczynek (13,7%) oraz Silna
(7,8%) w wieku 36-60 lat (37,3%), 27-35 lat
(28,4%) oraz 19-26 lat (18,6%).
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Kochają się już 50 lat
W ostatnim czasie pięć małżeństw z naszej gminy otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie

Państwo Gawarkiewiczowie.

Państwo Kłosowscy.

Państwo Pietruszewscy.

Państwo Strzeleccy.

To państwo Ewa i Jan Strzeleccy z Silna, Barbara i Michał Pietruszewscy ze Skrzypkowa, Urszula i Ksawery Gawarkiewiczowie
z Zębówca, Maria Kłosowska i śp. Zdzisław Kłosowski z Dobrzejewic oraz Teresa i Jerzy Tomczakowie z Brzozówki. Wszystkie
pary ślub brały w 1971 roku.
Państwo Strzeleccy mają dwoje dzieci i sześcioro wnucząt. Państwo Pietruszewscy są małżeństwem mają czworo dzieci i doczekali
się dziewięciorga wnucząt. Państwo Gawarkiewiczowie to rodzice
dwojga dzieci i dziadkowie czworga wnucząt. Państwo Kłosowscy
doczekali się trojga dzieci, sześciorga wnucząt i jednej prawnuczki.
Państwo Tomczakowie natomiast mają syna, córkę i troje wnucząt.
- Gratuluję tylu wspólnych lat razem. Życzę państwu zdrowia
i sił do realizacji planów. Oby ta piękna miłość trwała między państwem jak najdłużej – mówił do jubilatów wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.
Gmina tradycyjnie uhonorowała małżonków kwiatami i prezentami. O oprawę uroczystości jak zawsze zadbała kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Obrowie Małgorzata Gerus.
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznaje Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu wręcza wójt (burmistrz
lub prezydent) gminy.
10
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Magdalena Krzyżanowska | fot. UGO

Święto Kawęczyna
i OSP KSRG Kawęczyn

25 czerwca, przy udziale wielu znakomitych gości, wieś Kawęczyn i druhowie
z Kawęczyna obchodzili swoje święto.
Okazją do świętowania były cztery równie ważne, historyczne wydarzenia:
• 95-lecie powołania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kawęczynie,
• włączenie jednostki do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego,
• nadanie sztandaru jednostce w Kawęczynie
• odsłonięcie postumentu upamiętniającego pułkownika Władysława Gnysia,
byłego mieszkańca Kawęczyna, bohatera II
wojny światowej.
Uroczystości przewodniczył i honory
gospodarza pełnił prezes OSP KSRG Kawęczyn Janusz Lewandowski, przy współudziale naczelnika jednostki Sławomira
Lewandowskiego oraz druha Radosława
Chełczyńskiego.
Po powitaniu znakomitych gości prezes Lewandowski zaprezentował historię
jednostki. Przemówienie prezes zakończył
podziękowaniami. - Dziękuję wszystkim
strażakom, którzy mimo swoich obowiązków licznie uczestniczyli w akcjach oraz
za wspaniałą postawę niesienia pomocy
bliźniemu. W imieniu całej OSP i własnym
dziękuję wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu, Radzie Gminy Obrowo, sekretarz Mirosławie Kłosińskiej i skarbnik Joannie Faleńskiej za okazaną przychylność i pomoc
finansową, bez której jednostka nie mogłaby w pełni funkcjonować. Dziękujemy również Komendzie Wojewódzkiej i Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu za
ostatnie lata bardzo dobrej współpracy.
Po wystąpieniu prezesa rozpoczęła się
część dotycząca nadania sztandaru. Prowadzący odczytywał listę fundatorów i prosił o wbicie gwoździa w drzewiec. Po tym

symbolicznym geście nastąpiło przekazanie
sztandaru.
– W imieniu Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP RP wręczam Ochotniczej
Straży Pożarnej w Kawęczynie sztandar
ufundowany przez mieszkańców gminy
Obrowo jako symbol wielkiego uznania za
dotychczasową działalność i poświęcenie –
mówił druh Jerzy Fydrych, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP WKP.
Kolejną częścią uroczystości było wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom.
Strażacy otrzymywali Medale za zasługi
dla pożarnictwa, odznaki Strażaka wzorowego oraz odznaki za wysługę lat. Specjalne podziękowania za wieloletnią służbę na
rzecz OSP w Kawęczynie otrzymał druh Jan
Mielczarek.
Odznakami za zasługi dla Powiatu Toruńskiego uhonorowano Jadwigę Politowską z Kawęczynianek oraz prezesa jednostki
OSP w Kawęczynie Janusza Lewandowskiego. Cała jednostka otrzymała od Starosty
Toruńskiego Marka Olszewskiego piękny
witraż.

W dalszej części uroczystości naczelnik
OSP Kawęczyn Sławomir Lewandowski
odczytał decyzję o włączeniu jednostki do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. – Włączenie jednostki w system najprężniejszych podmiotów ratowniczych to
świadectwo gorliwości, pracowitości i poczucia odpowiedzialności – mówił naczelnik.
– Wiele ciepłych, dobrych słów skierowano dziś w stronę gminy Obrowo i jej druhów. Dziękuję za nie i za dzisiejszą obecność u nas tylu wyjątkowych gości. Gmina
Obrowo szczyci się swoimi strażakami
ochotnikami i faktycznie może być dumna
ze swoich jednostek. Dysponują one nowoczesnymi samochodami i znakomitym
sprzętem. W ostatnim czasie na OSP przeznaczyliśmy na ponad 7 mln złotych. Przychylność Rady Gminy Obrowo pozwoliła
naszym druhom stać się profesjonalistami,
podziwianymi, jak dziś słyszeliśmy, przez
wielu. Gratuluję strażakom z Kawęczyna
wspaniałego sztandaru, włączenia do systemu i pięknego jubileuszu – mówił wójt
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.
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Uhonorowaliśmy bohatera Kawęczyna

25 czerwca kawęczynianie obchodzili
swoje święto. Tego dnia odsłonięto obelisk upamiętniający Władysława Gnysia,
byłego mieszkańca Kawęczyna, pilota
myśliwskiego, bohatera II wojny światowej.
Uroczystość ku czci pułkownika Gnysia odbyła się podczas święta druhów OSP
KSRG Kawęczyn. W spotkaniu udział wzię-

ła część rodziny lotnika, która wcześniej
wraz z sołtyską wsi Zofią Kowalską zwróciła się do gminy o upamiętnienie bohatera.
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński,
zapoznawszy się z piękną historią pułkownika, przychylił się do propozycji. Obelisk
upamiętniający bohatera stanął na skrzyżowaniu naprzeciw remizy.
– Władysław Gnyś był pierwszym polskim pilotem myśliwskim, który we wrze-

śniu 1939 roku odniósł powietrzne zwycięstwo w walce z Niemcami. Dziękuję
rodzinie pułkownika za przywrócenie naszej pamięci tego cichego bohatera. Zapewniam, że jego imię będzie u nad odpowiednio honorowane – mówił wójt Wieczyński.
Władysław Gnyś urodził się 24 sierpnia 1910 roku w Sarnowie. Przed wojną
mieszkał w Kawęczynie. Karierę wojskową
rozpoczął w 1931 roku w 4 Pułku Lotnictwa w Toruniu. W 1939 roku przydzielony
został do 121 Eskadry Myśliwskiej 2 Pułku
Lotniczego w Krakowie. Brał czynny udział
w walkach od 1 do 18 września 1939 roku na
terenie Polski, odnotowując pierwsze strącenie wrogiego samolotu podczas wojny.
Walczył z okupantem nad Francją, Belgią
i Wielką Brytanią w szeregach RAF-u. Kilkukrotnie ranny, po demobilizacji w 1948
roku wyemigrował do Kanady. W 1965 r.
odwiedził Polskę pierwszy raz od zakończenia wojny. Podczas kolejnej wizyty w Polsce
w 1996 roku wziął udział w uroczystościach
nadania swojego imienia szkole podstawowej w Żuradzie. Zmarł 28 lutego 2000 roku
w Beamsville w Kanadzie.

Magdalena Krzyżanowska | fot. UGO

Nasze jednostki ochotniczej straży pożarnej
są absolutnym HIT-em!
Na zamku w Gniewie, przy wtórze fanfar, nasi druhowie za swoją wyjątkową służbę otrzymywali
certyfikaty HIT regionów
Instytut Certyfikacji i Jakości we współpracy z Konwentem Powiatów Województwa Pomorskiego oraz Konwentem Powiatów Województwa Kujawsko
– Pomorskiego co rok prowadzi konkurs
oceniający samorządy, firmy i instytucje
pod kątem jakości ich pracy i jakości zarządzania. Weryfikacja prowadzona jest
w zakresie różnych kategorii. Nasza gmina zdecydowała się wziąć udział w kategorii „samorządność”, opisując działalność
ochotniczych straży pożarnych z terenu
gminy Obrowo.
Kapituła konkursowa zdecydowała
o uhonorowaniu HITem Regionów jednostki ochotniczej straży pożarnej z terenu naszej gminy. Na uroczystej gali, która
odbyła się 23 czerwca na dziedzińcu zamku w Gniewie, certyfikaty dla OSP Zawały,
OSP KSRG Osiek nad Wisłą, OSP KSRG
Szembekowo, OSP KSRG Kawęczyn i OSP
KSRG Dobrzejewice odbierali: druhna Alicja Tarkowska, druh Dariusz Mytlewski
oraz druh Krzysztof Zamojski.
Każda z naszych OSP otrzymała HIT
Regionów za kultywowanie chlubnych tra12
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dycji ruchu strażackiego w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu
Ojczyźnie oraz wspieranie różnorodnych
form pracy sportowo - społeczno - oświatowej.

Osobny HIT otrzymała również gmina.
HIT przyznano za worzenie sprzyjających
warunków i działania na rzecz wszechstronnej poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.
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Po dwóch latach przerwy znów wspólnie
obchodziliśmy Dzień Strażaka
Co to było za święto! Ile radości, wspólnego śpiewania, tańców, konkursów i pysznego jedzenia
– przy jednoczesnym poszanowaniu dla tradycji strażackiej i w godnej strażackiej oprawie

Gminny Dzień Strażaka 2022 odbył się w Osieku nad Wisłą,
na placu przy kościele. Uroczystości jak zawsze towarzyszyło
otwarcie sezonu motocyklowego, toteż szczególnymi gośćmi naszej imprezy byli motocykliści, którzy licznie zjechali tego dnia
do Osieka nad Wisłą.

rego muzyka zachęciła do tańca gości pikniku. Po bluesowych riffach na scenie wystąpiła schola Źródło ze śpiewanymi życzeniami
dla strażaków i motocyklistów. Naszą gminę reprezentowały też
niezastąpione Kawęczynianki oraz legendarna Kapela im. Kamińskich. Nastrojowe ballady zaśpiewał natomiast toruński bard Jacek
Beszczyński.

Obchody święta rozpoczęliśmy od uroczystego przemarszu
strażaków ze wszystkich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Obrowo. Przemarsz w rytm marsza prowadził Sławomir Lewandowski, naczelnik OSP Kawęczyn. Trasa pochodu
wiodła od Szkoły Muzycznej na przykościelny plac, gdzie odbyła
się plenerowa msza święta, koncelebrowana przez ks. prałata Mirosława Michalaka, proboszcza parafii św. Jana Pawła II w Brzozówce
oraz przez ks. Rafała Bogusa, proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Osieku nad Wisłą. Mszę uświetnił występ
uczniów szkoły muzycznej z Osieka nad Wisłą.
Po mszy odbyło się poświęcenie wozów strażackich i motocykli,
a po nim ulicami wsi ruszyła kolorowa parada motocyklowa.
Około godziny 17 na scenę wszedł Zespół Blues Szwagiers, któ-

Uczestników imprezy wspaniale ugościły nasze koła gospodyń
wiejskich ze Stajenczynek, Osieka nad Wisłą, Sąsieczna i Dzikowa. Smaczne i zdrowe jedzenie zapewniali też lokalni producenci
i przedsiębiorcy.
Podczas imprezy nie zabrakło konkursów i licznych atrakcji dla
dzieci. Dmuchańce, zjeżdżalnia, trampoliny i tor do zawodów strażackich były oblegane przez naszych najmłodszych. Do tego lody,
herbatki bąbelkowe, wata cukrowa, obwarzanki…
Piknik zakończył występ zespołu Andre, na który do Osieka
nad Wisłą zjechały tłumy fanów. Przed koncertem muzyk chętnie
pozował do zdjęć i rozmawiał z wielbicielami, więc nie ma się co
dziwić, że jego występ zrobił furorę.
Gminny Dzień Strażaka odbył się w sobotę 7 maja.

Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Aktywny Senior? Bardzo aktywny!
Po masażu, gimnastyce, informatyce, po warsztatach z rękodzieła i krawieckich – m. in. po
takich zajęciach prowadzonych w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie wracają do domów nasi
seniorzy. Spotkania te zapewnia im Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie, realizujący projekt
„Aktywny Senior

Na realizację działań GOK pozyskał 50
000 zł z Unii Europejskiej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie Toruńskie”. W projekcie uczestniczą mieszkańcy Obrowa i Osieka nad
Wisłą w wieku 50+. GOK przygotował dla
nich przeróżne zajęcia, zarówno dla ciała,
jak i dla ducha.
Na spotkaniach seniorzy dbają o zacho-

wanie sprawności fizycznej poprzez różnorodne ćwiczenia rozciągające, oddechowe,
izometryczne, koordynacyjne z zaangażowaniem wszystkich stawów, mięśni i kręgosłupa. Seniorzy mają też możliwość skorzystania z usług profesjonalnego masażysty.
Z kolei na warsztatach z rękodzieła
uczestnicy projektu między innymi szyją
oryginalne ubrania, malują na szkle, plotą
makatki i łapacze snów.
Odbywają się też lekcje informatyki, na

których seniorzy poznają tajniki smarfonów, komunikatorów społecznych, przeglądarek internetowych. – Nasi seniorzy chcą
być bowiem aktywni w sieci. Chcą spróbować nadążać pod tym względem za dziećmi i wnukami, aby zachować z nimi kontakt, skoro mieszkają często poza regionem
i poza krajem – opowiada Anna Lutowska,
kierownik Gminnego Ośrodka Kultury
w Obrowie.
W planach są też wyjazdy na basen, porady psychologa i nordic walking.
Zajęcia odbywają się w świetlicy wiejskiej w Sąsiecznie.
Koszt projektu to 50 000 zł, w tym 2 500
zł (5%) to środki GOK w Obrowie.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Osi priorytetowej 11. Wzrost aktywizacji
społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Magdalena Krzyżanowska | fot. UGO

Panie Hanie i pani Joanna teraz
będą odpoczywać na emeryturze
Podczas zakończenia roku szkolnego 2021
/ 2022 z gminną oświatą żegnały się trzy
wyjątkowe panie: Hanna Affelt, dyrektor
szkoły w Łążynie II i szkolna pedagog
Hanna Kłosowska, a także Joanna Karczewska, polonistka ze szkoły w Obrowie.Hanna Affelt z oświatą gminy Obrowo
związana była niemal od zawsze. Długie
lata pracowała m. in. w szkole w Obrowie,
a w roku 2007 objęła stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łążynie. Łącznie
w gminnej oświacie H. Affelt pracowała 42
lata, a szkołą podstawową w Łążynie kierowała przez lat 15.
– Pani dyrektor, Haniu, byłaś profesjonalistką o wielkim sercu. Dzieliłaś się
życzliwością, pomagałaś, doradzałaś. Taką
będziemy Cię pamiętać. Gmina Obrowo
i łążyńska szkoła wiele Ci zawdzięczają –
podkreślał wójt
Dyrektor podziękowała wójtowi za
współpracę w oryginalny sposób. Wręczyła mu świadectwo. Było to, jak mówiła,
14
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najważniejsze i ostatnie, jakie miała okazję
przekazywać. Przedmioty na tym świadectwie były wyjątkowe: wyrozumiałość,
życzliwość, sprawiedliwość, kreatywność,
empatia, poczucie humoru, cierpliwość,
podejście do nauczania, pomocna dłoń,
doradztwo oraz zachowanie. Ze wszystkich
tych "przedmiotów" wójt otrzymał ocenę
celującą.
Podczas zakończenia roku cała społeczność szkolna, wójt gminy, radny Falkowski
i sołtyska Kłosińska żegnali również odchodzącą na emeryturę pedagog Hannę
Kłosowską.
P. Kłosowska, podobnie jak dyrektor Affelt, otrzymała setki buziaków i uścisków od
uczniów oraz naręcza kwiatów i mnóstwo
gratulacji od wszystkich.
Swoją pracę kończyła w tym roku szkolnym także Joanna Karczewska, polonistka Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Obrowie. Uczniowie i grono pedagogiczne cenili ją za serdeczność, wyrozumiałość

i umiejętność dzielenia się miłością do ojczyzny i historii. P. Karczewska przekazywała te wartości nie tylko w formie dyskusji
czy rozmowy, ale także sposobem pracy
i postępowania.
- Odchodzą panie na zasłużony odpoczynek. Niech będzie on dla pań czasem nadal aktywnym, w którym będą realizowane,
wciąż odkładane na później, marzenia. Proszę żyć najpiękniej i dbać o siebie – napisał
w liście gratulacyjnym do p. Karczewskiej
i p. Kłosowskiej wójt Wieczyński.
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Uczniowie - informatycy z Dobrzejewic
najlepsi w Polsce

Jan Banaszak, Filip Makowski i Tymon
Małkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach zostali ogólnopolskimi mistrzami programowania w Scratchu. Ich
nauczycielką informatyki jest p. Joanna
Kornetowska.

W minionym roku szkolnym uczniowie
klas 6 – 8 Szkoły Podstawowej w Dobrzejewicach mogli uczestniczyć w bezpłatnym
kole informatycznym, organizowanym
w ramach ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa Informatyczne. Koło to
prowadzi nauczycielka matematyki i infor-

matyki Joanna Kornetowska. Na zajęciach
informatycznych uczniowie między innymi szkolili się w programowaniu w języku
Scratch. Dzięki udziałowi w tym projekcie
szkoła zyskała trzy roboty.
W zajęciach koła informatycznego
uczestniczyli między innymi Jan Banaszak,
Filip Makowski i Tymon Małkiewicz z klasy 7a. Chłopcy ci udział wzięli w zawodach
algorytmicznych organizowanych przez
CMI i dostali się do etapu regionalnego organizowanego na Politechnice Gdańskiej.
W konkursie uzyskali najlepszy wynik
wśród startującej młodzieży i zajęli I miejsce, wygrywając trzy roboty dla szkoły.
Zwyciężając na etapie regionalnym,
chłopcy dostali się do ogólnopolskiego finału, który odbył się na Politechnice Łódzkiej.
Po dwudniowej, niełatwej walce, zmagając
się z trudnymi zadaniami, chłopcy ponownie wywalczyli I miejsce w swojej kategorii
zyskując tytuł mistrzów programowania
w Scratchu. Tym razem wygrali roboty dla
siebie na własność. (MK)

Magdalena Krzyżanowska | fot. archiwum szkoły

Dodatkowe, nowoczesne zajęcia dla ponad
pół tysiąca naszych uczniów

Ponad 1800 godzin dodatkowych, nowatorskich godzin zajęć
dla 544 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, w tym 103
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi za łączną
kwotę 248 000 zł. To efekty trwającego projektu edukacyjnego,
zwiększającego kompetencje naszych uczniów
Projekt „Wyższe kompetencje uczniów - sukces w przyszłości.
Kompleksowy system wsparcia 5 szkół podstawowych z Gminy
Obrowo” składa z dwóch części. Pierwsza z nich to nowatorskie,
prowadzone metodą eksperymentu, zajęcia dla uczniów, a druga
część to zakupy nowoczesnego sprzętu do gminnych szkół.
Jak projekt wygląda w liczbach?
Przedstawiamy dane za okres od października 2021 roku do
końca czerwca 2022 roku.
• 896 – zrealizowano tyle godzin eksperymentalnych zajęć

rozwijających umiejętności matematyczno – przyrodnicze. W ten
sposób uczniowie poznawali tajniki fizyki, chemii, geografii, matematyki, biologii i przyrody;
• 923 – w tylu godzinach zajęć uczestniczyli uczniowie ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Są to zajęcia
rozwijające umiejętności społeczno – emocjonalne, korekcyjno kompensacyjne, terapeutyczne i logopedyczne.
• 544 – tylu uczniów ze wszystkich gminnych szkół podstawowych uczestniczyło łącznie w ww. zajęciach, w tym:
o 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz
o 90 uczniów z opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Wszystkie zajęcia to zajęcia dodatkowe, ponadprogramowe, realizowane poza standardowymi godzinami nauki. Prowadzą je nauczyciele gminnych szkół.
- W ramach projektu na dodatkowe zajęcia na naszych dzieci
przeznaczyliśmy już dokładnie 247 773,25 zł – wylicza wójt gminy
Obrowo Andrzej Wieczyński. - Inwestycje w oświatę to bowiem nie
tylko inwestycje w infrastrukturę. To także dbanie o wysoką jakość
nauczania i ciekawe lekcje.
O tym, jaki sprzęt otrzymały szkoły w ramach projektu, pisaliśmy wcześniej. W skrócie warto przypomnieć, że kupiliśmy laptopy, komputery stacjonarne, monitory interaktywne, tablety, rzutniki multimedialne z ekranami, tablice interaktywne, projektory
i wizualizery. Zakupiliśmy również wyposażenie pracowni oraz
liczne pomoce naukowe. Kupiliśmy także sprzęt do indywidualnej
pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Witajcie w naszej bajce
Gminny Dzień Dziecka 2022 był w tym roku bardzo kulturalny - teatralny.
Zaprosiliśmy najmłodszych z naszej gminy do remizy OSP w Osieku nad Wisłą
na występ „Witajcie w naszej bajce”.
Spektakl przygotowała Osiecka Grupa Teatralno – Wokalna, wspaniale wspierana
przez dzieci z grupy aktorskiej Teatrzaki.
Wygląda na to, że małym widzom bardzo
się ta forma uczczenia ich święta podobała. Po występie długo nie opuszczały
bowiem remizy, tylko bawiły się wspólnie
z aktorami, śpiewając i tańcząc.
OGTW zaprezentowała własne interpretacje klasycznych wierszy Julina Tuwima i Jana Brzechwy. Dzieci, znające
znaczną część z tych utworów, recytowały
je z aktorami i żywo reagowały na co bardziej żartobliwe fragmenty. – Cudownie gra
się dla dzieci – opowiada Ewelina Mytlewska z Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie, założycielka Grupy. – One włączają się
w występ i nie krępują się zadawać podczas
niego pytań. Taka interakcja z publicznością dodaje aktorom sił i energii oraz zachęca do ekspresji.
W Gminnym Dniu Dziecka udział wzięli oczywiście wójt gminy Obrowo Andrzej
Wieczyński oraz sekretarz Mirosława Kłosińska, którzy przynieśli dzieciom torby
słodyczy. – Chciałbym być znowu dzieckiem i bawić się jak dawniej w osieckich
lasach i nad Wisłą. Z sentymentem wspominam dzieciństwo spędzone w naszej
gminie, gdzie się urodziłem. Dzięki wyprawom po naszych lasach znam tutaj niemal
każde drzewo i kamyk. Życzę wam, abyście
jak i ja zachowali jak najlepsze wspomnienia z dzieciństwa – mówił wójt do dzieci.
W wigilię Dnia Dziecka Osiecka Grupa
Teatralno – Wokalna wystąpiła dwukrotnie
w Przedszkolu Samorządowym w Osieku
nad Wisłą. I tam dzieci radośnie reagowały na spektakl. Występ OGTW odbył się na
zaproszenie dyrekcji placówki.
Ewelina Mytlewska

Rodzinnie z Osieckim Klubem Kultury
OKK dba o nasze dobre samopoczucie,
organizując nie tylko wydarzenia kulturalne. Ostatnio mogliśmy spotkać się całymi rodzinami na muzycznej opowieści
oraz na wyprawie rowerowej.
W OKK prowadzonym przez Gminny
16
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Ośrodek Kultury w Obrowie gościli 3 czerwca animatorzy Wojewódzkiego Ośrodka
Animacji Kultury z Torunia. Podczas Wieczornych dyrdymałek - kojących opowieści
z muzyką na żywo zaczarowali nas opowieścią, której towarzyszyły przyjazne dźwięki
muzyki tworzonej na żywo. Zdecydowanie

był to czas wieczornego odpoczynku i niezwykłego, kojącego odprężenia.
Z kolei w trakcie Rodzinnej Wyprawy
Rowerowej poznawaliśmy okolice gminy
Obrowo, a w Parku Etnograficznym dowiedzieliśmy się, jak wyglądała praca osób
związanych z Wisłą. Wycieczki na trasie
Osiek nad Wisłą - Silno (Sileńska Krypa,
cmentarz menonicki) - ruiny zamku Kazimierza Wielkiego - Park Etnograficzny
w Kaszczorku – powrót stają się tradycją
dla sympatyków OKK.
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Toruński teatr zauważa młodych
aktorów Osieckiego Klubu Kultury

Dwie mieszkanki Osieka nad Wisłą: Zofia
Prus i Zuzanna Mytlewska wzięły udział
w międzynarodowych 36. Toruńskich
Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora.
Tego zaszczytu dostąpiło tylko sześcioro
młodych mieszkańców naszego województwa.
W kwietniu br. w toruńskim Baju Pomorskim odbywał się XVII Konkurs Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży.
Brało w nim udział dziesięcioro podopiecznych Eweliny Mytlewskiej z Osieckiego
Klubu Kultury, prowadzonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie.

Nasi reprezentanci wrócili z Torunia
z cennymi nagrodami: Lena Kalinowska
otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 6 - 7 – latków, a Tymon Lewandowski
(kat. 10 – 12 lat) zdobył nagrodę dyrektora
Zbigniewa Lisowskiego „za sztukę iluzji
w teatrze”. Zofia Prus zajęła 2. miejsce w kategorii wiekowej 13 -15 -latków „za znakomite wyczucie i wykonanie trudnej poezji,
delikatność i subtelność, świadome ogranie
rekwizytu stwarzającego charakter i pozostałe postaci”. 2. miejsce zajęła również
Zuzanna Mytlewska, którą jury nagrodziło
w kategorii wiekowej 16 – 19 lat „za naturalność, umiejętność odgrywania skrajnych
stanów emocjonalnych, za delikatność

i subtelność”.
W uznaniu wyjątkowego talentu Zofii i Zuzanny teatr Baj Pomorski zaprosił
dziewczęta do wzięcia udziału w międzynarodowym festiwalu – w 36. Toruńskich
Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora. Spotkania poszerzono bowiem o nową imprezę
– o pokaz laureatów ww. Konkursu Interpretacji. Do udziału w pokazie zaproszono jednak tylko sześciu najwybitniejszych
młodych aktorów województwa. Wśród
nich znalazło się dwoje reprezentantów
Bydgoszczy, po jednym z Mroczy i z Radziejowa oraz dwie nasze dziewczyny: Zofia
i Zuzanna z Osieka nad Wisłą.

fot. Ewelina Mytlewska

Dzieci dzieciom
W czerwcu odbyła się premiera nowego
spektaklu Teatrzaków. To baśniowa opowieść mówiąca żartobliwie o ważnym
problemie czatowania z nieznajomymi.
Grupa dziecięco-młodzieżowa Teatrzaki
z Osieckiego Klubu Kultury prowadzonego
przez GOK w Obrowie zaprosiła dzieci z rodzicami na premierę spektaklu Czerwony
Kapturek szuka księcia. Spektakl w zabawny, baśniowy sposób dotyka poważnego
problemu umawiania się na czacie z nieznajomymi. Występ odbył się 10 czerwca w remizie OSP w Osieku nad Wisłą. Na scenie
tego dnia zaprezentowały się również laureatki konkursu interpretacji poezji dla dzieci. Na zakończenie sezonu artystycznego
młodzi aktorzy zagrali również dwukrotnie
w osieckim przedszkolu. (EM)
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Agnieszka Ostaniewicz, Baj Pomorski

Kulturalnie najzdolniejsi
Ponad 50 nagród zdobyły w tym roku dzieci i młodzież
korzystające z zajęć w Osieckim Klubie Kultury Gminnego
Ośrodka Kultury w Obrowie
Osiecki Klub Kultury jest filią Gminnego
Ośrodka Kultury w Obrowie. OKK jest
prowadzony przez Ewelinę Mytlewską,
która przygotowuje dzieci do występów
i dba o ich rozwój kulturalny. Jakkolwiek
pandemia, a następnie wybuch wojny
w Ukrainie utrudniły działalność podopiecznym Klubu, to jednak determinacja pani Eweliny i dzieci oraz ich miłość
do kultury sprawiły, że niemal żaden okoliczny konkurs czy przegląd nie odbył się
bez naszych reprezentantów.
- Dzieci i młodzież z Osieckiego Klubu
Kultury reprezentują przede wszystkim naszą gminę, ale również Szkołę Podstawową
im. mjra Henryka Sucharskiego oraz parafię w Osieku nad Wisłą. Znakomicie promują gminę Obrowo i świadczą o bogatej
kulturze gminy i Osieka. Doceniamy ich
talent i bardzo dziękujemy za wspaniały rok
– mówi z uznaniem wójt gminy Andrzej
Wieczyński.
Poniżej wymieniamy wszystkich naszych młodych utalentowanych twórców
kultury wraz z ich sukcesami:
Schola Źródło
I miejsce XXVIII Diecezjalny Przegląd
Piosenki Religijnej w Kowalewie Pomorskim
III miejsce w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Religijnej w Chełmży (zasięg wojewódzki)
I miejsce XXIV Festiwal Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych w Kowalewie
Pomorskim (zasięg wojewódzki)
wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Świąteczna Pocztówka” WOAK Toruń
I miejsce Ogólnopolskim Przegląd Piosenki Patriotycznej (online) Zespół w składzie: Marta Adamska – śpiew, skrzypce,
Zuzanna Rybińska, Julia Kwintera, Martyna
Wojciechowska, Julia Podciborska, Martyna Słupczewska, Nina Jabłońska, Weronika
Pałaszewska, Julia Wasilewska, Jan Mytlewski
Nina Jabłońska – nagroda dyrektora
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim
Dobrze, Ziemio w Czernikowie
Weronika Pałaszewska – II miejsce
w VII Miejskim Konkursie Wokalnym Piosenki Niespełnionej Miłości – Toruń
Julia Wasielewska – wyróżnienie
XXVIII Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki
Religijnej w Kowalewie Pomorskim
Amelia Węgrzecka – II miejsce XXVIII
Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej,
Zuzanna Gałka – I miejsce XXVIII
Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej; wyróżnienie Wojewódzki Przegląd Ko18
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lęd i Pastorałek w Kowalewie Pomorskim
Nina Olszewska – II miejsce XXII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji
i Prozy Poświęconej F. Chopinowi i Muzyce w Szafarni; I miejsce Finał Powiatowego
Konkursu Interpretacji Wierszy dla Dzieci
Wiersze, figielki, bajeczki w Chełmży
Lena Kalinowska – finalistka IX Miejskiego Konkursu Recytatorskiego Wierszoklepka w Toruniu; wyróżnienie w XVII
Wojewódzkim Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży w Teatrze Baj
Pomorski; II miejsce w Finale Powiatowego

Maja Kopystecka, Jan Olszewski, Tymon
Lewandowski podczas XVII Konkursu
Interpretacji
Teatralnej
dla
Dzieci
i Młodzieży w Teatrze Baj Pomorski

Konkursu Interpretacji Wierszy dla Dzieci
Wiersze, figielki, bajeczki w Chełmży
Alicja Kopystecka - II miejsce w Finale
Powiatowego Konkursu Interpretacji Wierszy dla Dzieci Wiersze, figielki, bajeczki
w Chełmży
Tymon Lewandowski – nagroda specjalna dyrektora XXVII Wojewódzkiego
Konkursu Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży w Teatrze Baj Pomorski
Jan Olszewski – laureat XXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego
Poezji i Prozy Poświęconej F. Chopinowi
i Muzyce w Szafarni; wyróżnienie oraz nagroda dyrektora Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Dobrze, Ziemio w Czernikowie; I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Dom ze słów; laureat
Gminnego Konkursu Recytatorskiego Ko-

cham Cię, Polsko
Hanna Kamińska - wyróżnienie oraz
nagroda dyrektora Powiatowego Konkursu
Recytatorskiego Dobrze, Ziemio
Maja Kopystecka - wyróżnienie oraz
wyróżnienie dyrektora Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Dobrze Ziemio,
III miejsce, nagroda dyrektora, III miejsce młodzieżowego jury w XVI Konkursie
Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego
Znów wędrujemy ciepłym krajem w Czernikowie, laureatka Gminnego Konkursu
Recytatorskiego Kocham Cię, Polsko
Nina Surdyk - wyróżnienie oraz nagroda dyrektora Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Dobrze, Ziemio; II miejsce,
nagroda dyrektora, wyróżnienie młodzieżowego jury w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego Znów wędrujemy ciepłym krajem w Czernikowie; II
miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Dom ze słów; laureatka Gminnego Konkursu Recytatorskiego Kocham Cię,
Polsko
Lena Nowakowska – III miejsce, nagroda dyrektora oraz I miejsce młodzieżowego jury w XVI Konkursie Recytatorskim
Poezji K.K. Baczyńskiego Znów wędrujemy
ciepłym krajem w Czernikowie; laureatka
Gminnego Konkursu Recytatorskiego Kocham Cię, Polsko
Jan Mytlewski - wyróżnienie oraz nagroda dyrektora w Powiatowym Konkursie
Recytatorskim Dobrze, Ziemio; nagroda
główna i I miejsce, nagroda dyrektora, Nagroda Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Edukacji Nauczycieli oraz II miejsce młodzieżowego jury w XVI Konkursie Recytatorskim Poezji K.K. Baczyńskiego Znów
wędrujemy ciepłym krajem w Czernikowie;
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Dom ze słów; nagroda w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd Świąteczna
Pocztówka; laureat Gminnego Konkursu
Recytatorskiego Kocham Cię, Polsko
Zofia Prus – laureatka XXII Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji
i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi, II miejsce w XVII Wojewódzkim Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Dzieci
i Młodzieży w Teatrze Baj Pomorski; udział
w pokazie laureatów podczas międzynarodowych Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora; I miejsce w X Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Poetycka Podróż
z Twórcami Polskiego Romantyzmu w Gronowie, I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Dom ze słów; laureatka
Gminnego Konkursu Recytatorskiego Kocham Cię, Polsko
Zuzanna Mytlewska – dwie nagrody
w Wojewódzkim Konkursie Kolęd Świąteczna Pocztówka; II miejsce w Diecezjalnym Przeglądzie Piosenki Religijnej
w Kowalewie Pomorskim; wyróżnienie
w Wojewódzkim Przeglądzie Kolęd w Kowalewie Pomorskim; II miejsce e XVII Wojewódzkim Konkursie Interpretacji Teatralnej dla Dzieci i Młodzieży w Teatrze
Baj Pomorski; udział w pokazie laureatów
podczas międzynarodowych Toruńskich
Spotkań Teatrów Jednego Aktora.
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Adrian Gąsiorowski | fot. Dancegraphy by Tomasz Ginter

Amelia Wierzba
rozpoczyna wakacje
z kolejnymi medalami
Nasza wspaniała tancerka na czerwcowych zawodach zdobyła
trzy tytuły wicemistrzyni Polski i otrzymała powołanie do
kadry narodowej
W dniach 17-18 czerwca br. nasza ubiegłoroczna laureatka Akademii Zdolnych
Wójta Gminy Obrowo ruszyła na ostatnie,
przedwakacyjne zawody. Swój start na
Mistrzostwach Polski Światowej Federacji Tańca Artystycznego (WADF - World
Artistic Dance Federation) w Białych
Błotach zakończyła jako wicemistrzyni
Polski w kategorii Contemporary Ballet
Solo Female Juniors 1 i II wicemistrzyni
Polski w kategorii Jazz Dance Solo Female
Juniors 1. Wraz ze swoją formacją turniejową zdobyli również tytuł wicemistrzów
Polski w kategorii Contemporary Ballet.

Z okolic Bydgoszczy nasza zdolna tancerka wraca z brązowym i dwoma srebrnymi medalami. Teraz po trudach roku szkolnego i licznych zmaganiach treningowych
pora na zasłużone wakacje. Nie oznacza
to, że Amelia będzie miała przerwę od treningów. Trzeba pamiętać, że jej największy
tegoroczny sukces, czyli zajęcie 5. miejsca
na Krajowych Mistrzostwach IDO (International Dance Organization) w stylu Solo
Modern daje jej miejsce na Mistrzostwach
Europy.

Tegoroczny europejski czempionat odbędzie się w stolicy Macedonii - Skopje.
Amelia otrzymała powołanie do kadry narodowej na to wydarzenie, co jest ogromnym wyróżnieniem i zasługuje na wielkie
gratulacje. Jak informuje nas jej tata, jest to
spore wyzwanie pod wieloma względami,
ale mają ogromną nadzieję, że uda się skorzystać z tego wyróżnienia.
Gratulujemy ogromnych sukcesów
w ostatnich miesiącach oraz wyróżnienia,
jakim jest powołanie do reprezentacji kraju. Życzymy odrobiny zasłużonego odpoczynku

Radosław Siciun
piąty w Europie
w kulturystyce
i fitness

Między 5. a 8. maja w Santa Susanna odbyły się Mistrzostwa Europy w kulturystyce i fitness, w których udział brał Radosław Siciun z Osieka nad Wisłą.
Tylko dwóch reprezentantów naszego
kraju zakwalifikowało się do ścisłego finału imprezy w swoich kategoriach. Nasz
kulturysta w ścisłej czołówce zajął 5. miejsce i z Katalonii wraca z medalem oraz
kolejnym cennym doświadczeniem. Warto zaznaczyć, że Radosław jest aktualnym
Mistrzem Polski federacji IFBB (Międzynarodowa Federacja Kulturystyki i Fitnessu)
w kategorii Men’s Physique. (AG)

AKT Budo Obrowo z medalami po XXII
Puchar Polski Dzieci w Karate Tradycyjnym
Mali karatecy z naszej gminy zajęli znakomite, wysokie miejsca podczas tego
turnieju. Startowało w nim prawie 800
zawodników z całej Polski.
W weekend 18-19 czerwca 2022 r. w Łodzi odbył się XXII Ogólnopolski Puchar
Dzieci w Karate Tradycyjnym. Startowało w nim prawie 800 zawodników z całej
Polski, w 57 konkurencjach drużynowych
i indywidualnych. W trakcie turnieju zna-

Jest to jeden z największych tegorocznych sukcesów naszego klubu.

komite wyniki odnotowali nasi młodzi
zdolni karatecy. Reprezentanci AKT Budo
Obrowo zdobyli:
• Wiktor Kowalski - 1. miejsce i Puchar
Polski kata ind.
• Franciszek Turalski - 2. miejsce
kata ind.W
• Witold Rybacki - 3. miejsce kata ind.
• Emilia Lewandowska - 3. miejsce
kata ind.
• Drużyna chłopców i dziewcząt
- 3. miejsce w kata drużynowym.
Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo
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Monika Sonnenberg ma
mecenasa sportu
Firma Reiter mająca siedzibę w Kawęczynie będzie wspierać finansowo Monikę Sonnenberg, utalentowaną tenisistkę
z Szembekowa

Monika Sonnenberg ma jedenaście lat,
mieszka w Szembekowie i świetnie, po
mistrzowsku, gra w tenisa stołowego.
O jej sukcesach pisaliśmy wielokrotnie.
Dziewczynka jest dziś w ścisłej czołówce polskich tenisistek stołowych. W marcu
zdobyła 1. miejsce w Grand Prix Polski Żaczek, a w maju mistrzostwo województwa
w swojej kategorii wiekowej w grze indywidualnej i w deblu – z Izą Skowrońską.
Aby pokazać, jak daleko Monika odbiega
swoimi umiejętnościami od rówieśniczek,
wystarczy powiedzieć, że na wspomnianym
Grand Prix rywalkom naszej dziewczynki

nie udało się wywalczyć ani jednego seta.
Wszystkie mecze zakończyły się rezultatem
3:0.
Przed Moniką kolejne mecze, a także
najprawdopodobniej kariera międzynarodowa. I tutaj zaczynają się schody, ponieważ rodzicom dziewczynki trudno jest
sprostać rosnącym kosztom udziału w zawodach. Tenis stołowy nie jest sportem tak
modnym jak tenis ziemny czy łyżwiarstwo
figurowe, nie mówiąc już o sportach zespołowych typu koszykówka czy piłka nożna.
O sponsorów więc trudno.
W gminie Obrowo, w Kawęczynie, ma
jednak siedzibę firma Reiter, producent

i dostawca na rynek europejski najwyższej
jakości systemów grzewczych i sanitarnych.
Spółka jest znana kibicom, ponieważ od lat
sponsoruje klub futsalowy FC Reiter Toruń.
Jej prezes Patryk Stasiuk zwrócił uwagę na
talent Moniki i zdecydował się wesprzeć finansowo rozwój kariery dziewczynki. Firma Reiter stała się oficjalnie mecenasem
sportowym Moniki Sonnenberg, tenisistki
stołowej z Szembekowa.
- Widzę w Monice ogromny talent, wytrwałość, determinację i pracowitość. To
cechy właściwe najlepszym sportowcom.
Monika jest już naszą mistrzynią, nie wątpię, że stanie się tenisistką cenioną w całym
kraju. Bardzo się cieszę, że będzie miała na
koszulkach logo naszej firmy – mówi Patryk Stasiuk, prezes zarządu firmy Reiter.
Krzysztof Sonnenberg, tata Moniki, nie
ukrywa radości ze współpracy ze spółką
i wdzięczności za pomoc. - Czasy są ciężkie, każdy to wie. Ale jednak są wciąż wśród
nas ludzie, którym zależy na promowaniu
i wspieraniu dzieci. Pan Patryk Stasiuk
sponsoruje już toruński klub futsalowy,
a mimo to znalazł fundusze, które pomogą
dziecku rozwijać talent. Jako rodzic jestem
pod wrażeniem profesjonalizmu i zaangażowania prezesa. Serdecznie dziękujemy!
Chciałbym, aby mecenat firmy Reiter przyczynił się również do promocji tej pięknej,
olimpijskiej dyscypliny sportowej, jaką jest
tenis stołowy.
Monika z tatą oraz prezes Stasiuk odwiedzili wójta gminy Andrzeja Wieczyńskiego, ponieważ zdaniem taty mistrzyni to wójt bezpośrednio przyczynił
się do tego, że firma Reiter zauważyła
dziewczynkę. Gmina, nie mając formalnych możliwości wsparcia tenisistki ani
zaproszenia jej do udziału w programie
stypendialnym Akademia Zdolnych Wójta
Gminy Obrowo (Monika nie jest uczennicą gminnej szkoły), podjęła inne działania,
aby pomóc swojej mieszkance. - Zainteresowaliśmy jej sukcesami lokalne media. To
dzięki ich przekazom prezes Stasiuk poznał
dziewczynkę i jej talent. Dziennikarze przyczynili się więc do pięknego finału tej historii – podkreśla wójt.

Adrian Gąsiorowski

Grzegorz Błotnicki ze srebrnym medalem
Pucharu Świata w Budapeszcie
Wśród zawodników powołanych przez
Polski Związek Kickboxingu do udziału
w Pucharze Świata Światowego Zrzeszenia Organizacji Kickboxingu był Grzegorz Błotnicki z naszej gminy, który
wystartował w kategorii kick light do 69
kilogramów.
20
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Zawody odbyły się w Budapeszcie
w dniach 01-05.06.2022 r. Grzesiek jest
regularnie powoływany do reprezentacji
naszego kraju. W węgierskiej stolicy był
bliski zdobycia złotego medalu, ostatecznie jednak musiał uznać wyższość rywala
w finałowym starciu, ale jest to jeden z jego
największych sukcesów.

Nadal pamiętamy bardzo dobry występ
Grzegorza w poprzednim roku na mistrzostwach świata, z których wrócił z brązowym
medalem. Apetyt rośnie w miarę jedzenia,
kolejne doświadczenie na pewno pomoże
w poprawieniu formy i wykluczeniu ewentualnych słabości, za co mocno trzymamy
kciuki.

