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go 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

Urząd Gminy Obrowo zastrzega, że dalsze rozpo-
wszechnianie materiałów opublikowanych w “Kurierze 

Obrowa” jest zabronione bez zgody wydawcy.
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Jak miło widzieć się znów z Państwem podczas naszych gminnych uroczystości i imprez! 
Przegląd kapel weselnych, dożynki, pikniki czy liczne wydarzenia sportowe, które odbywały się 
latem, pozwoliły nam przypomnieć sobie, jak lubimy być razem. Dziękuję za Państwa uśmiechy, 
życzliwość i dobre słowa.
Faktycznie, w gminie Obrowo mamy z czego być dumni. Dużo inwestujemy. Rozbudowujemy  
szkołę w Brzozówce, budujemy przedszkole, modernizujemy remizę w Dobrzejewicach i dworzec 
PKP w Obrowie. Kładziemy kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Nasi najmłodsi 
mieszkańcy doskonale się uczą i zdobywają laury w konkursach artystycznych i sportowych. Stale 
przybywa nam mieszkańców, a gmina cieszy się dobrą opinią nie tylko w regionie. Doceniam 
fakt, że przyjaciele samorządowcy dali temu wyraz, wybierając mnie do zarządu Stowarzyszenia 
Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia. Piszemy o tym w obecnym Kurierze.
Dlatego niezrozumiałe jest dla mnie, że garstka ludzi skupiona wokół radnych opozycji nie 
chce tego dostrzec i rozpowszechnia fałszywy obraz naszej gminy. Budowanie niepotrzebnych 
negatywnych emocji wśród mieszkańców, hejt w internecie, prowadzą do nastawiania się 
człowieka przeciw drugiemu człowiekowi. Dotąd w naszej gminie tak nie było. Będąc wójtem od 
20 lat, a samorządowcem od lat 35, zawsze dążyłem do zgody. Szkoda, że są ludzie, którzy chcą tę 
naszą jedność zepsuć.

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

Dożynki 2022

Budujemy wodociąg  
w Smogorzewcu 

i kanalizację w Osieku 
nad Wisłą s. 4-5

s.13

7 km 570 m będzie liczył odcinek gminnej sieci wodociągowej, który po-
wstaje obecnie w Smogorzewcu. Odcinek ten, dzięki nitce do Dzikowa 
i Osieka nad Wisłą, zepnie w pierścień sieć wodociągową w tej części gmi-
ny. Z kolei z kolektora kanalizacyjnego będzie mogło skorzystać ponad 
500 osiecczan ze 126 budynków. Odcinek, który powstanie w ramach tego 
przedsięwzięcia, będzie miał 6,1 km długości. Oprócz kolektora oraz przy-
łączy w ramach zadania powstanie również 6 przepompowni oraz studnie 
rewizyjne, rozprężne i napowietrzająco-odpowietrzające - łącznie 105 szt.

Fot. Magdalena Krzyżanowska

Po trzech latach znów 
bawiliśmy się wspólnie 
na dożynkach, dziękując 
rolnikom za ich pracę. 
Piękne, okazałe wieńce 
ze zbóż, kosze owoców 
i kwiatów, a przede wszystkim 
wspaniałe, ozdobne bochny 
chleba to symbole święta plonów. Wszystkie nasze sołectwa i koła gospodyń 
wyeksponowały piękną, tradycyjną wiejskość gminy Obrowo. – Dziękuję 
wszystkim, którzy przygotowali to święto. Bardzo mnie cieszy, że ilość osób 
chcących włączyć się w organizację dożynek z roku na rok rośnie. Dziękuję 
wspaniałym mieszkańcom gminy Obrowo za to, że jesteśmy niemal jak rodzina 
- mówił wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Fot. GOK w Obrowie
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Magdalena Krzyżanowska, fot. archiwa członków grupy

Kapsuła czasu na budowie szkoły 
i przedszkola w Brzozówce

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk, szkoła w Brzozówce oraz Weronika Rumińska

Podczas uroczystości wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
dyrektor placówki Anna Koźlikowska, przewodniczący Rady 
Gminy Roman Skórski w towarzystwie uczniów szkoły: Adama 
i Wiktora oraz dziewczynek z przedszkola: Aurelii i Gabrieli 
osadzili w murach powstającej szkoły kapsułę czasu.

W kapsule umieściliśmy akt erekcyjny,  aktualny numer naszego 
Kuriera Obrowa oraz aktualne wydanie lokalnej gazety Poza To-
ruń. Do kapsuły schowaliśmy również pracę wykonaną przez dzie-
ci, przedstawiającą ich szkolne zajęcia, list obecnych uczniów do 
przyszłych uczniów oraz pendrive, na który wgraliśmy archiwalne 
zdjęcia szkoły w Brzozówce.

Uroczystość rozpoczęła się w sali gimnastycznej, gdzie wice-
dyrektor Renata Kwiatkowska powitała przybyłych na spotkanie 
szczególnych gości: wójta Andrzeja Wieczyńskiego, wicestarostę 
toruńskiego Michała Ramlaua, przewodniczącego Rady Gminy 
Obrowo Romana Skórskiego, zastępczynię wójta Joannę Zielińską, 
wiceprzewodniczących Rady Gminy Alicję Tarkowską i Wiesława 
Popławskiego wraz z radnymi, sekretarz gminy Obrowo Mirosławę 
Kłosińską, skarbniczkę Joannę Faleńską, księdza prałata Mirosława 
Michalaka, projektanta szkoły Rafała Grendę, przedstawicielkę wy-
konawcy Amelię Strzelecką i redaktora naczelnego dwutygodnika 
Poza Toruń Radosława Rzeszotka.

P. Kwiatkowska powitała również dyrektor szkoły Annę Koź-
likowską i przedstawicieli społeczności szkolnej: Monikę Okrój 
z Rady Rodziców oraz Adama Pruszkowskiego, prezydenta Rze-
czypospolitej Dziecięcej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Kor-
czaka w Brzozówce, Wiktora Gorzelańczyka, premiera Rzeczypo-
spolitej Dziecięcej szkoły oraz Aurelię Dyko i Gabrielę Gąsiewicz 
z Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I w Brzozówce.

Następnie wójt wraz dyrektor Koźlikowską, prezydentem szkoły 
Adamem, premierem Wiktorem oraz Aurelką i Gabrysią udali się 
plac budowy. Na budowę przeszli także wszyscy uczestnicy uro-
czystości.

- Jesteśmy dziś świadkami historycznej chwili, ponieważ ta in-
westycja jest jedną z najważniejszych inwestycji kubaturowych 
w naszej gminie i jednocześnie najdroższą jako jedno całościowe 
zadanie. Podkreślania wymaga więc fakt, że realizuje ją firma Bet-
pol Bis z Silna w gminie Obrowo i że szkołę budują między in-
nymi nasi mieszkańcy – mówił wójt na placu budowy. - Jesteśmy 

gminą ludzi młodych, najmłodszą w powiecie i jedną z najmłod-
szych w kraju, więc mamy wielu uczniów i wiele dzieci. Rozbudowa 
szkoły i budowa przedszkola jest naszą odpowiedzią na tę struktu-
rę wiekową. Szkoły w gminie są nowoczesne, świetnie wyposażone 
i przede wszystkim mają rewelacyjną kadrę. Nasze dzieci mają więc 
doskonałe warunki do nauki.

Wójt zapowiedział też, że wkrótce infrastruktura edukacyjna 
w gminie się jeszcze powiększy, ponieważ urząd pracuje nad pro-
jektem nowego przedszkola w Obrowie.

W dalszej kolejności, przy wyeksponowanych na sztalugach ar-
chiwalnych zdjęciach szkoły, odczytano akt erekcyjny. Uroczyście 
podpisali go: wójt Wieczyński, przewodniczący Skórski, dyrektor 
Koźlikowska, projektant Grenda–Wołkow i przedstawicielka wy-
konawcy A. Strzelecka. 

Dokument zwinięto i umieszczono z gazetami, pracą plastycz-
ną, listami i pendrivem z archiwalnymi zdjęciami szkoły w kap-
sule czasu. Po jej zamknięciu wójt z dyrektor, przewodniczącym 
i dziećmi przeszli na miejsce montażu kapsuły. Wójt umieścił tubę 
w skrzyni, a następnie kierownik robót Szymon Lewandowski osa-
dził ją w posadzce budowanej części szkoły. Skrzynię zamyka wy-
jątkowo odporne na uderzenia hartowne szkło, dzięki czemu kap-
suła będzie widoczna dla wszystkich osób wchodzących do szkoły. 
Będzie na stałe dokumentować to, co się wydarzyło.

Po wmurowaniu w szkole odbyło się tradycyjne rozpoczęcie 
roku szkolnego. Więcej informacji na www.obrowo.pl.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022 / 2023 w szkole podstawowej w Brzozówce miało wyjątkowy 
charakter.
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Budujemy wodociąg 
w Smogorzewcu

Magdalena Krzyżanowska, Maciej Kamiński

7 km 570 m będzie liczył odcinek gminnej 
sieci wodociągowej, który powstaje obec-
nie w Smogorzewcu. Odcinek ten, dzię-
ki nitce do Dzikowa i Osieka nad Wisłą, 
zepnie w pierścień sieć wodociągową w tej 
części gminy.

To już kolejna inwestycja wodociągowa 
naszej gminy w tym roku. 30 czerwca od-
daliśmy 4,3 km nowej magistrali do Obór, 
co zagwarantowało mieszkańcom stabilne 
ciśnienie i dostępność wody nawet przy wy-
sokim poborze w okresie letnim.

Gdy pracujemy nad niniejszym nume-

rem Kuriera, trwa przetarg na opracowanie 
dokumentacji na budowę wodociągu w Sta-
jenczynkach. Ten fragment sieci ma liczyć 
aż 20 km. Dzięki tej inwestycji wszystkie 
miejscowości gminy będą już zwodociągo-
wane.

- Warto zauważyć, że inwestycje wo-
dociągowo – kanalizacyjne są niezwykle 
kosztowne, ale niespektakularne. Aby woda 
popłynęła do Stajenczynek czy Smogorzew-
ca, potrzeba wielu pieniędzy i ogromnego 
nakładu pracy. Niemniej, zawsze uważałem 
gospodarkę wodno – ściekową za podsta-
wową w rozwoju gminy – podkreśla wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. 

Aktualnie przygotowujemy również in-
westycję budowy stacji podnoszenia ciśnie-
nia wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym 
w Obrowie o pojemności 400 m3. Poprawi 
to ciśnienie wody w sieci dla mieszkańców 
Obrowa - Kolonia Obrowska oraz Sąsiecz-
na. Docelowo ta inwestycja będzie stanowi-
ła podwaliny pod przyszłą stację uzdatnia-
nia wody w tej części gminy. W 2023 roku 
planujemy budowę zbiornika retencyjnego 
do wody o pojemności 300 m3 w Silnie, co 
ma znacznie poprawić zdolności rozbudo-
wanej magistrali wodociągowej, która do-
celowo będzie łączyła się z Osiekiem nad 
Wisłą oraz z Sąsiecznem.

INWESTYCJE

Niemal 20 lat temu, w roku 2003, gmina zrealizowała potężną inwestycję, jaką była przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
w Dobrzejewicach. Po tym przedsięwzięciu gmina Obrowo rozpoczęła regularną rozbudowę sieci wodociągowej. Jej skalę obrazują 
dane: w 2004 roku do sieci wodociągowej podłączonych było 1606 budynków, a sieć liczyła 170 km. Dzięki sukcesywnym inwestycjom 
do sieci wodociągowej na koniec 2021 roku podłączonych było dokładnie 4 207 budynków, a sieć jest o 100 km dłuższa! Prace 
trwające w Smogorzewcu oraz zaplanowany wodociąg w Stajenczynkach sprawią, że wszystkie miejscowości naszej gminy będą 
zwodociągowane. (oprac. H. Gołębiewska, A. Słomkowski, M. Kamiński, M. Krzyżanowska)

Rozwój sieci wodociągowej w gminie Obrowo w ostatnich 20 latach
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Rozpoczynamy rozbudowę 
kanalizacji w Osieku nad Wisłą

Magdalena Krzyżanowska

6 mln 335 tys. zł kosztuje rozbudowa ka-
nalizacji sanitarnej w Osieku nad Wisłą. 
Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
i Arkadiusz Chojecki, prezes firmy Rol-
lstick Toruń Sp. z o.o., podpisali umowę 
w tej sprawie.

Wykonawca ma 20 miesięcy na wykona-
nie inwestycji, co oznacza, że budowa ma 
potrwać do kwietnia 2024 roku. Wyłoniona 
w postępowaniu przetargowym firma Rol-
lstick Toruń Sp. z o.o. ma ponad 30-letnie 
doświadczenie na rynku i nie pierwszy raz 
współpracuje z naszą gminą.

- Rollstick budował kanalizację sanitar-
ną w Brzozówce i w Głogowie, to dla nas 

sprawdzony partner - mówi wójt Wieczyń-
ski. - Obecnie, kiedy zamawiający i wyko-
nawcy ze względu na ogromny wzrost cen 
rezygnują z zawartych umów, podpisanie 
umowy z wiarygodnym, znającym nas 
przedsiębiorstwem, jest bardzo ważne. 

Odcinek, który powstanie w ramach 
tego przedsięwzięcia, będzie miał 6,1 km 
długości. Z inwestycji będzie mogło skorzy-
stać ponad 500 mieszkańców ze 126 budyn-
ków.

Oprócz kolektora oraz przyłączy w ra-
mach zadania powstanie również 6 prze-
pompowni oraz studnie rewizyjne, roz-
prężne i napowietrzająco-odpowietrzające 
- łącznie 105 szt.

- Za atut współpracy z gminą Obro-
wo uważamy to, że zlecane nam zadania 
są kompleksowe, dokładnie przemyślane. 
W Osieku nad Wisłą, jak zawsze w gminie 
Obrowo, będziemy budować kolektor od 
razu wraz z przyłączami do posesji, a wcale 
nie jest to normą u zamawiających – tłuma-
czy Arkadiusz Chojecki, prezes spółki Rol-
lstick Toruń. – Bywa czasem i tak, że aby 
położyć rury kanalizacyjne, musimy wyci-
nać i zniszczyć asfaltową drogę. To wydłuża 
nam czas pracy, a poza tym jest nieekono-
miczne dla zamawiającego. W Obrowie wi-
dać spójność tych działań. Widać, że są one 
dokładnie zaplanowane.

Więcej na www.obrowo.pl.

Niemal 20 lat temu, w roku 2003, gmina zrealizowała potężną inwestycję, jaką była przebudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Dobrzejewicach. Po tym przedsięwzięciu gmina Obrowo rozpoczęła regularną rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Jej skalę 
obrazują dane: w 2004 roku do sieci wodociągowej podłączonych było 168 budynków, a sieć liczyła 27,5 km. Dzięki sukcesywnym 
inwestycjom do sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 roku podłączone były dokładnie 2594 budynki, a sieć jest o 100 km dłuższa! 
Zaplanowana w Osieku nad Wisłą inwestycja umożliwi dalszą rozbudowę sieci. (oprac. H. Gołębiewska, A. Słomkowski, M. Kamiński, 
M. Krzyżanowska)

Rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie Obrowo w ostatnich 20 latach
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Rozpoczął się remont budynku 
byłego dworca PKP w Obrowie

Maciej Kamiński, Magdalena Krzyżanowska | fot. Maciej Kamiński

Budynek będzie wykorzystywany przez 
nasz Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej. Gdyby nie prowadzone przez 10 lata-
mi rozmowy wójta Wieczyńskiego z PKP 
o przekazaniu terenu gminie, dziś nie 
byłoby możliwości planowania powrotu 
pociągu do Obrowa.

Rozpoczął się remont 
budynku byłego dworca 
PKP w Obrowie. Do tej 
pory pracownicy wyło-
nionej w przetargu firmy 
Moonart Anna Tomal-
kiewicz ze Stajenczy-
nek zabezpieczyli teren 
inwestycji, odkuli stare 
tynki, wzmocnili otwo-
ry drzwiowe wmurowując nowe nadproża 
oraz zdemontowali stare pokrycie dachowe. 
Ponadto odkopano i zaizolowano funda-
menty budynków. Rozpoczęły się również 
pierwsze prace murarskie - trwa uzupeł-
nianie ceglanych murów oraz stawiane są 
nowe ściany z bloczków betonowych.

Jaki jest zakres prac?
Równolegle prowadzone są podobne 

prace w budynku gospodarczym znajdu-
jącym się na terenie inwestycji. Jak mówi 
Anna Tomalkiewicz, na najbliższe dni za-
planowano pierwsze prace dociepleniowe 

i tynkarskie, a na plac budowy zostaną do-
starczone zamówione już materiały budow-
lane, m. in. nowa stolarka okienna, elemen-
ty więźby dachowej i pokrycia dachu.

W zakres prac remontowych, które mają 
być wykonane w zniszczonym budynku 
dworca, wchodzi m.in. odkopanie i zaizo-
lowanie ścian fundamentowych, odbicie 

tynków i uzupełnienie ubytków tynków 
zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej 
i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego, 
naprawa więźby dachowej, przemurowanie 
kominów  wymiana schodów zewnętrz-
nych. Wykonawca także odnowi elementy 
ceglane zewnętrzne ściany piwnic, podłogi, 
posadzki i ogrzewanie oraz wymieni we-
wnętrzną instalację elektryczną i przyłącza 
wod-kan oraz energetyczne.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
701.100,00 zł, z czego 456.883 zł gmina po-
zyskała z Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania „Podgrodzie To-
ruńskie.”

Budynek będzie wykorzystywany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie na szeroko rozumiane cele spo-
łeczne i integracyjne.

Dawne rozmowy z PKP 
Budynek byłej stacji PKP jest w złym sta-

nie technicznym. Jego wyburzenie i ewen-
tualne postawienie w tym miejscu nowego 
obiektu nie było jednak możliwe. Dlacze-
go? Spółka Polskie Koleje Państwowe pla-
nowała około 2010 roku sprzedać grunty 
wokół dworca i sam budynek. Wójtowi An-
drzejowi Wieczyńskiemu zależało jednak, 
aby teren ten stał się własnością gminy ze 
względu na ewentualną możliwość powro-
tu w przyszłości transportu kolejowego na 
teren Obrowa.

W 2010 roku wójt Wieczyński podjął 
więc rozmowy z kierownictwem spółki 
i w ich efekcie w 2012 roku, na mocy aktu 
notarialnego, spółka PKP przeniosła nieod-
płatnie na rzecz gminy prawo użytkowania 
wieczystego gruntu. W akcie odnotowano, 
że gmina ma obowiązek wykorzystać grun-
ty na zadania własne związane z transpor-
tem.

W 2014 roku wójt Wieczyński podpisał 
z władzami PKP porozumienie, usankcjo-
nowane później aktem notarialnym, na 
którego mocy spółka nieodpłatnie przeka-
zała gminie budynki znajdujące się na ww. 
terenie, w tym budynek dworca. Ta umowa 
również obwarowana jest zapisami zobo-
wiązującymi gminę do zachowania w części 
pierwotnej funkcji budynku.

Czy powrót kolei do Obrowa 
jest realny?
Dziś wiemy, że powrót kolei do Obrowa 

jest realny. Samorządy: wojewódzki, po-
wiatowy, miasta Torunia oraz gmin Lubicz, 
Obrowo i Czernikowo współpracują ze 
sobą, aby linia kolejowa 27 (Toruń – Czer-
nikowo) stała się alternatywą dla zakorko-
wanej drogi krajowej nr 10. Pisaliśmy o tym 
w poprzednim numerze Kuriera Obrowa 
(56, 1/2022).

Gdyby nie dalekowzroczne plany wójta, 
które czynił w 2010 roku i które sprawiły, 
że teren wokół dworca jest dziś własno-
ścią gminy, nie byłoby szans na ewentualny 
przystanek szynobusu w Obrowie.

Obrowo zyska kolejny 
wyremontowany budynek 
użyteczności publicznej.
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Magdalena Krzyżanowska | fot.  Biuro Projektów Budowlanych

Budowa sieci światłowodowej w gminie Obrowo
Maciej Kamiński | fot. Magdalena Krzyżanowska

Na terenie naszej gminy trwa budowa 
nowoczesnej sieci światłowodowej, która 
umożliwia dostęp do szerokopasmowego 
internetu.

Za realizację zadania odpowiada przed-
siębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firma 
NEXERA w ramach programu Polska Cy-
frowa wykonała infrastrukturę światłowo-
dową i dociera ze swoją siecią do budynków 
z miejscowości Brzozówka, Dobrzejewice, 
Głogowo, Kawęczyn, Obrowo, Zawały i Zę-
bowo. 

Mieszkańcy zainteresowani zakupem 
dostępu do internetu światłowodowego 
mogą sprawdzić czy znajdują się w zasięgu 
sieci na stronie www.nexera.pl. Aby to zro-
bić, należy:

• przejść do strony www.nexera.pl,
• przejść do podstrony z interaktywną 

mapą w zakładce "Dla mieszkańca",
• wpisać swój adres w polu wyszukiwa-

nia,
• sprawdzić status swojej lokalizacji,
• jeżeli lokalizacja znajduje się już 

w zasięgu sieci, poniżej mapy pojawi się 
informacja, u których operatorów można 
zamówić usługę dostępu do internetu świa-
tłowodowego.

Firma planuje rozbudowę swojej sieci 
światłowodowej na terenie gminy Obrowo 
w kolejnych miejscowościach i opracowu-
je listę obszarów do przyłączenia. Jeżeli są 
Państwo zainteresowani ujęciem swojej 
nieruchomości w planach przyłączenio-
wych, warto kontaktować się ze spółką.

Trwa remont i termomodernizacja remi-
zy OSP w Dobrzejewicach. Koszt inwesty-
cji to niemal 2 mln zł, w tym 422 tysiące zł 
to środki zewnętrzne.

Gmina remontuje remizę Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Dobrzejewicach. Budy-
nek przechodzi gruntowną, niemal całko-
witą przebudowę. Zakres prowadzonych 
prac jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. 
montaż instalacji fotowoltaicznej, roboty 

ziemne, betonowe, zbrojarskie, murarskie, 
a także wymianę stolarki okiennej i drzwio-
wej, pełną termomodernizację budynku, 
roboty posadzkowe i wymianę konstruk-
cji dachu. Po zakończeniu remontu nowy 
obiekt będzie w pełni przystosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aktualnie na budowie trwają roboty 
elewacyjne oraz tynkarskie. W garażu wy-
konano ścianki działowe oraz posadzkę 
betonową z wyłączeniem garażu. Układane 
są płytki w pomieszczeniach sanitarnych. 
Wykonawca kontynuuje również roboty 
elektryczne i prowadzi prace polegające na 
montażu obróbek blacharskich.

Koszt inwestycji to 1 mln 983 tysiące 
złotych, w tym 422 tysiące  zł na termomo-
dernizację pochodzą ze środków unijnych. 
Przebudowa remizy jest natomiast całkowi-
cie finansowana z budżetu gminy.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3. 
Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie, Celu Tematycz-
nego 4. Wspieranie przejścia na gospodar-
kę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, 
Priorytetu Inwestycyjnego 4c. Wspieranie 
efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odna-
wialnych źródeł energii, w budynkach pu-
blicznych i sektorze mieszkaniowym.

W remontowanej remizie trwają 
roboty elewacyjne i tynkarskie 
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Podczas wakacji we wszystkich salach 
gimnastycznych w szkołach naszej gminy 
zamontowaliśmy nowoczesne oświetlenie 
LED.

Oświetlenie LED jest ekonomiczne i eko-
logiczne. Placówki edukacyjne i gmina obni-
żą dzięki inwestycji koszt energii elektrycznej 
potrzebnej do zasilania oświetlenia. Nowe 
oprawy charakteryzują się wyższą trwało-
ścią w stosunku do dotychczas używanych. 
Zmiana opraw na nowoczesne to oszczęd-
ność środków na bieżące utrzymanie, serwis 
i wymiany. Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 93 660,92 zł.

Sale gimnastyczne z nowoczesnym 
oświetleniem LED

Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Magdalena Krzyżanowska

Inwestycje w oświatę były i są w naszej 
gminie priorytetem. Gmina Obrowo pro-
wadzi pięć szkół podstawowych, liceum 
i szkołę muzyczną. To przestronne, no-
woczesne budynki, przyjaźnie urządzo-
ne i wyposażone. W 20 ostatnich latach 
gminne szkoły były rozbudowywane kil-
kanaście razy!

W 2021 r. zakończyliśmy rozbudowę 
szkoły podstawowej w Obrowie oraz pała-
cu w Zębowie, gdzie działa szkoła niepu-
bliczna. Budynki przeszły kompleksową 
termomodernizację i zyskały nową elewa-
cję. Szkoła w Obrowie od strony południo-
wej ma nowy budynek, w którym znalazły 
się aula oraz hall, pełniący funkcję szatni 
z szafkami dla każdego ucznia. W nowej 
części powstały także toalety dostosowane 
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
oraz dyżurka pani woźnej. Na termomo-
dernizację obu obiektów gmina pozyskała 
środki z Unii Europejskiej. Obecnie trwa 
rozbudowa szkoły w Brzozówce wraz z bu-
dową przedszkola (piszemy o tym na s. 3).

Liceum i szkoła muzyczna na wsi
W gminach wiejskich rzadkością są li-

cea i szkoły muzyczne. Tymczasem u nas 
system oświatowy zapewnia możliwość 
zdobycia nie tylko wiedzy podstawowej - 
w gminie Obrowo uczniowie mogą przystą-
pić do matury oraz rozwijać swoje talenty 
w szkole muzycznej. Uczniowie liceum 
w Dobrzejewicach regularnie biorą udział 
w wymianie międzynarodowej Erasmus+, 
mają też możliwość ukończenia darmo-
wego kursu prawa jazdy. Szkoła muzyczna 
w Osieku nad Wisłą oferuje naukę naucza 
gry na fortepianie, wiolonczeli, skrzypcach, 
akordeonie, gitarze, saksofonie, flecie po-
przecznym, klarnecie i fagocie.

Coraz wyższe kompetencje uczniów
Gmina Obrowo pozyskała w 2021 roku 1 

mln 800 tys. zł na dodatkowe, nowatorskie, 
prowadzone metodą eksperymentu zajęcia 
dla uczniów. W ramach projektu „Wyższe 
kompetencje uczniów – sukces w przyszło-
ści. Kompleksowy system wsparcia 5 szkół 
podstawowych z Gminy Obrowo” dopo-
sażyliśmy szkoły w nowoczesne pomoce 
dydaktyczne i multimedia. Doposażyliśmy 
też pracownie: fizyczne, przyrodnicze, ma-
tematyczne, chemiczne, geograficzne, in-
formatyczne. W dodatkowych, pozalekcyj-
nych zajęciach w ubiegłym roku szkolnym 
uczestniczyło 544 uczniów ze wszystkich 
szkół naszej gminy, w tym 103 uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Plany?
Gmina prowadzi też dwa przedszkola, 

równie piękne jak szkoły oraz pracuje już 
nad projektem budowlanym trzeciego. Po-
wstanie ono w Obrowie. Planujemy też roz-
budowę szkoły muzycznej, w której uczyć 
się chce coraz więcej dzieci.

Oto kompleksowe zestawienie najważ-
niejszych inwestycji oświatowych w ostat-
nich 20 latach:

2002 - 2003 budowa gimnazjum z salą 
gimnastyczną w Dobrzejewicach, 

2003 remont i modernizacja sanitaria-
tów w dawnej części szkoły w Dobrzejewi-
cach,

2003 - 2004 remont i rozbudowa bu-
dynku szkoły w Osieku nad Wisłą

2004 rozbudowa szkoły w Brzozówce
2004 docieplenie ścian zewnętrznych 

budynku szkoły w Łążynie II 
2005 - 2006 rozbudowa szkoły i budowa 

hali sportowej w Osieku nad Wisłą 
2006 – 2007 rozbudowa i nadbudowa 

szkoły w Obrowie
2008 - 2009 budowa stołówki i kuchni 

w Obrowie
2008 - 2010 rozbudowa szkoły w Brzo-

zówce wraz z salą gimnastyczną i przed-
szkolem

2008 termomodernizacja i remont bu-
dynku przedszkola w Osieku nad Wisłą

2009 boisko orlik przy szkole w Dobrze-
jewicach

2011 boisko przy szkole w Dobrzejewi-
cach 

2011 boisko przy szkole w Obrowie 
2012 remont i modernizacja szkoły w 
Obrowie (wymiana pokrycia dachowe-

go, instalacji elektrycznej, wykonanie wen-
tylacji nawiewnej do sali gimnastycznej)

2013 boisko przy szkole w Brzozówce
2013 oświetlenie boiska przy szkole 

w Obrowie
2014 chodniki i oświetlenie przy boisku 

w Brzozówce
2017 - 2018 - nadbudowa i przebudowa 

szkoły w Osieku nad Wisłą 
2017 – 2018 termomodernizacja szkoły 

w Łążynie II połączona z wymianą źródeł 
ciepła

2017 – 2018 termomodernizacja szkoły 
w Dobrzejewicach

2018 remont budynku i dachu w szkole 
muzycznej w Osieku nad Wisłą 

2019 boisko przy szkole w Łążynie II 
2020 - 2021 termomodernizacja i prze-

budowa szkoły w Obrowie 
2020 – 2021 termomodernizacja i prze-

budowa szkoły w Zębowie
2021 wymiana pokrycia dachowego 

w szkole muzycznej w Osieku nad Wisłą
2022 rozbudowa szkoły w Brzozówce 

wraz z budową przedszkola 

Oświata priorytetem



KURIER OBROWA

9Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

INWESTYCJE

W Osieku nad Wisłą powstał pszok
Magdalena Krzyżanowska | fot. Maciej Kamiński 

Gmina kupiła specjalistyczny bus do przewozu osób z niepełno-
sprawnościami. To wysokiej klasy Mercedes (Mercus).

Pojazd ma silnik diesla o pojemności 2 800 cm3 i mocy 176 
KM. Jest klimatyzowany, z nadmuchem nad każdym siedzeniem. 
Mercedes spełnia najwyższą normę emisji spalin euro 6. W aucie 
zamontowano szyny podłogowe do mocowania minimum dwóch 
wózków inwalidzkich, a siedzenia przystosowano do łatwego de-
montażu w celu zwolnienia przestrzeni do kotwiczenia wózka. 
Wsiadanie osobom niepełnosprawnym ułatwia dodatkowy podest, 
który wysuwa się automatycznie podczas otwierania drzwi wejścio-
wych. (MK)

Mercedes do przewozu osób 
z niepełnosprawnościami

W naszej gminie działa już jeden pszok 
– w Dobrzejewicach, przy oczyszczalni 
ścieków. Teraz powstał drugi. Nowy pszok 
ma wymiary 30 x 18 metrów i utwardzoną 
nawierzchnię. Na placu stanęły pojemni-
ki i kontenery na odpady oraz portiernia 
o wym. 3 x 4 m. Pszok zostanie wkrótce 
otwarty, czekamy jeszcze tylko na pozwo-
lenie na użytkowanie obiektu. Na www.
obrowo.pl poinformujemy, gdy pszok za-
cznie już działać.

W pszoku w Dobrzejewicach nieodpłat-
nie przyjmujemy od mieszkańców gminy 
następujące odpady komunalne:

• przeterminowane lekarstwa,
• zużyte baterie i akumulatory małoga-

barytowe,
• zużyte baterie i  akumulatory,

• zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-
ny (pralki, lodówki,  odkurzacze, żelazka, 
komputery, monitory itp,  

• meble i inne odpady wielkogabaryto-
we,  a także  odpady budowlane i  rozbiór-
kowe,

• chemikalia i zużyte opony,
• odpady biodegradowalne, odpady zie-

lone,
• odzież i tekstylia,
• odpady nie kwalifikujące się do odpa-

dów medycznych, powstałe w gospodar-
stwie domowym w wyiku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu sub-
stancji we krwi - szczególnie igły i strzy-
kawki.

Pszok przyjmuje odpady budowlane 
i rozbiórkowe zbierane w sposób selektyw-
ny, pochodzące z prowadzenia drobnych 

prac we własnym zakresie, w ilości do 1 me-
tra sześciennego od nieruchomości rocznie. 
Pozostałe odpady gromadzone selektywnie 
przyjmowane są w pszok bez ograniczeń.

Pszok przeznaczony jest wyłącznie dla 
mieszkańców. W punkcie nie są przyjmo-
wane odpady od firm, ponieważ gminny 
system gospodarowania odpadami obej-
muje tylko posesje zamieszkałe. W prak-
tyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą 
zawrzeć osobną umowę z firmą odbierającą 
odpady.

Koszt zadania to 589 000 złotych. Na 
budowę punktu gmina pozyskała dofinan-
sowanie w wysokości 374 868,08 zł z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu, ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego, w ramach Osi priorytetowej 4.2 
Gospodarka odpadami Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Ku-
jawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W Osieku nad Wisłą, przy ul. Agrestowej, wybudowaliśmy drugi w naszej gminie pszok,  
czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Ulica Osiedlowa w Obrowie zyskała 
asfalt. Zakres prac obejmował oczyszcze-
nie warstw konstrukcyjnych istniejącej 
podbudowy, a następnie ułożenie dwóch 
warstw nawierzchni drogi z betonu as-
faltowego. Zwieńczeniem remontu było 
wykonanie zjazdów indywidualnych na 
posesje z betonu asfaltowego oraz wyko-
nanie obustronnego pobocza. Obecnie 
trwają ostatnie prace wykończeniowe. 

(MK)

Ulica Osiedlowa 
z asfaltem
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Wszyscy nasi mieszkańcy mogą od 
września korzystać z bezpłatnej opieki 
psychologicznej.

Beata Modrzyk – Dobrzyńska, psy-
cholog, psychoonkolog, mediator przyj-
muje osoby potrzebujące wsparcia we 
wtorki w godz. 14.15 – 16.15 w świetli-
cy wiejskiej w Sąsiecznie lub w Obro-
wie. Dokładny harmonogram dyżurów 
znajduje się na www.obrowo.pl i www.
gopsobrowo.pl Pomoc psychologicz-
na udzielana jest w postaci konsultacji 
indywidualnych osobom i rodzinom 
mieszkającym na terenie gminy Obro-
wo.

Informacji udziela Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Obrowie, ul. Ale-
ja Lipowa 27, pod numerem telefonu: 56 
678 60 22. Można się również kontakto-
wać bezpośrednio z panią psycholog, do 
której nr tel. to 502 045 966. (MK)

Zapraszamy do 
pani psycholog

Agnieszka Kilińska–Mikołajczak, do-
tychczasowa wicedyrektor szkoły pod-
stawowej w Łążynie II, została nową 
dyrektor placówki. Zastąpiła na tym 
stanowisku Hannę Affelt, która prze-
szła na emeryturę.

P. Kilińska–Mikołajczak jest nauczy-
cielem dyplomowanym o 16-letnim stażu 
pracy. Ukończyła studia polonistyczne 
oraz cztery różne studia podyplomowe, 
w tym dot. zarzadzania oświatą. Ze szko-
łą w Łążynie II, w której uczy języka pol-
skiego i wychowania do życia w rodzinie,  
związana jest od 2007 roku. Wcześniej 
pracowała m. in. w szkole podstawowej 
w Brzozówce. 

(MK)

Nowa pani 
dyrektor w szkole 
w Łążynie II

Od 1 lipca br. zastępcą wójta gminy Obro-
wo jest Joanna Zielińska, dotychczasowa 
kierownik referatu oświaty i sportu.

Joanna Zielińska mieszka w Szembe-
kowie w gminie Obrowo od ponad 5 lat. 

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła 
socjologię o specjalności „Polityka Roz-
woju Obszarów Wiejskich Europy” oraz 
pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru-
niu. Ukończyła także podyplomowe studia 

menedżerskie w Lublinie. Od 2005 r. pracu-
je w jednostkach samorządu terytorialnego 
lub w instytucjach z otoczenia jst. Posiada 
doświadczenie zawodowe jako koordynator 
kilkudziesięciu projektów unijnych i gran-
towych z zakresu integracji i szkolenia, 
wsparcia otoczenia jst, działań dla młodzie-
ży, itp. Pracowała także jako szkoleniowiec 
i doradca zawodowy. Posiada doświadcze-
nie w pracy w branżach integracji społecz-
nej, ekonomii społecznej, pomocy społecz-
nej, doradztwa i poradnictwa, a ostatnio 
oświaty samorządowej. W latach 2008-2013 
pełniła funkcję wiceprezesa Stowarzysze-
nia „Ponad” w Toruniu, w latach 2015-2019 
przewodniczącej  Rady Decyzyjnej Lokal-
nej Grupy Działania „Podgrodzie Toruń-
skie”, w latach 2014-2019 była prezesem 
Spółdzielni Socjalnej „Lubiczanka”.

Z naszym urzędem jest związana od 
blisko trzech lat. W tym czasie m. in. zra-
cjonalizowała  funkcjonowanie gminnej 
oświaty i zainicjowała program „Akade-
mia Zdolnych Wójta Gminy Obrowo”. J. 
Zielińska pozyskuje dla gminnej oświaty 
fundusze zewnętrzne: jest współautorką 
projektu LOWE w Obrowie oraz autorką 
i koordynatorką projektu „Wyższe kom-
petencje uczniów - sukces w przyszłości. 
Kompleksowy system wsparcia 5 szkół 
podstawowych z Gminy Obrowo”. W gmi-
nie Obrowo odpowiada za gminną oświatę, 
sport oraz od niedawna za organizacje po-
zarządowe.

- Pani Joanna jako pracownik jest zo-
rientowana na realizację celów naszej gmi-
ny. Jest sumienna, komunikatywna i sa-
modzielna w działaniu. To cechy dobrego 
samorządowca – podkreśla wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. - Cieszę się, 
że zdecydowała się objąć stanowisko moje-
go zastępcy.

Joanna Zielińska 
zastępcą wójta 
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Kolejnych dziesięcioro 
najwybitniejszych
Laureaci otrzymują stypendia w wysokości 3 000 zł oraz certyfikaty poświadczające 
przynależność do elitarnego grona.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Maciej Kamiński, Magdalena Krzyżanowska

Gmina Obrowo ma zaszczyt przedstawić 
stypendystów drugiej edycji „Akademii 
Zdolnych Wójta Gminy Obrowo” za rok 
szkolny 2021/2022. Laureaci otrzymają 
stypendia w wysokości 3 000 zł oraz cer-
tyfikaty poświadczające przynależność do 
elitarnego grona stypendystów.

Lista stypendystów drugiej 
edycji „Akademii Zdolnych 
Wójta Gminy Obrowo”:
1. Adamska Marta, za osiągnięcia 
naukowe;
2. Banaszak Jan, za osiągnięcia 
naukowe;
3. Barańska Natalia, za osiągnięcia 
sportowe;
4. Czmut Nikola, za osiągnięcia 
naukowe;
5. Dąbrowski Krzysztof, 
za osiągnięcia naukowe;
6. Gąsiorowski Witold, 
za osiągnięcia naukowe;
7. Kamiński Jan, za osiągnięcia 
artystyczne;
8. Meszyńska Olimpia, 
za osiągnięcia naukowe;
9. Wąsik Bartosz, za osiągnięcia 
naukowe;
10. Wierzba Amelia, za osiągnięcia 
artystyczne.

O stypendium przyznawane w  tego-
rocznej edycji „Akademii Zdolnych Wójta 
Gminy Obrowo” ubiegało się aż 76 uczniów 
– każdy wyjątkowo zdolny. Komisja sty-
pendialna pracująca pod przewodnictwem 
sekretarz gminy Mirosławy Kłosińskiej 
oceniała wnioski pod kątem ich zgodności 
z kryteriami określonymi w uchwale oraz 
zarządzeniu wójta.

Spośród 76 wniosków 8 wniosków od-
padło na etapie oceny formalnej. Do oceny 
merytorycznej zostało w związku z tym za-
kwalifikowanych 68 wniosków. Najwięcej 
podań, bo aż 54, nadesłano do kategorii sty-
pendium za osiągnięcia naukowe, 2 wnio-
ski - do kategorii za osiągnięcia artystyczne 
oraz 12 podań – za osiągnięcia sportowe.

- Liczba uczniów, którzy spełnili kryteria 
do uzyskania stypendium „Akademii Zdol-
nych” jest imponująca – mówi wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. – Wielokrot-
nie podkreślam, że mamy w gminie wyjąt-
kowo zdolne, wspaniałe dzieci. Akademia 
Zdolnych potwierdza tę opinię.

Wszyscy kandydaci osiągnęli znakomite 
wyniki w nauce, sporcie, kulturze. Jednak 
celem programu jest promowanie uczniów 
najwybitniejszych. Wśród nagrodzonych są 
więc uczniowie posiadający wiele osiągnięć.

- Program Akademia Zdolnych nagra-
dza wysiłek uczniów w podejmowaniu 
i pielęgnowaniu pasji, talentów, osiągnięć 
naukowych. Finansowo i promocyjnie 
wspieramy tych, którzy swoją ciężką pracą 
osiągają najlepsze wyniki w nauce, sporcie 
i kulturze. Nie będzie przesady, gdy po-
wiem, że są to uczniowie najwybitniejsi, 
geniusze w swojej dziedzinie – podkreśla 
wójt Wieczyński. – Gratuluję wszystkim 
stypendystom. Osobne gratulacje kieruję 
do ich rodziców i opiekunów za wspieranie 
naszych talentów. 
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fot. Marta Cąbrowska

Piękna Zagroda 2022
Sylwia Knyszyńska  | fot. Sylwia Knyszyńska

Na dożynkach poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji konkursu Piękna zagroda 2022. 
Jury oceniało zgłoszenia w dwóch kategoriach: gospodarstwo rolne i działka siedliskowa.

Gminne dożynki to doskonała okazja do przedstawienia go-
ściom uroczystości laureatów konkursu Piękna zagroda. Nie 
inaczej było w tym roku. Właściciele najpiękniejszych gospo-
darstw rolnych i działek siedliskowych odbierali na scenie od 
wójta gminy Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego dyplomy oraz 
nagrody finansowe.

Oto laureaci poszczególnych kategorii:
Kategoria gospodarstwo rolne:
I miejsce Wioleta i Zenon Rutkowscy ze Skrzypkowa, (na zdjęciu)
II miejsce Krystyna i Włodzimierz Balewscy z Osieka nad Wisłą, 
II miejsce Justyna i Mariusz Waliccy z Dzikowa.

Kategoria działka ogrodnicza:
I miejsce Jowita i Dariusz Gębiccy z Osieka nad Wisłą,
II miejsce Anna i Zbigniew Lewiccy z Obór,
III miejsce Anna Ruszkiewicz z Brzozówki oraz 
Bożena Rybicka z Brzozówki.

Nagrody za udział w kategorii działka ogrodnicza otrzymali: 
Piotr Górski z Obrowa, Anna Kuczma z Zawał, Agnieszka i Rafał 
Szramka z Dzikowa, Barbara i Jarosław Jaskulscy z Dzikowa, Patry-

cja Ratkowska z Dzikowa, Marek Matusiak z Dzikowa, Bożena i Jan 
Brzezińscy z Dzikowa.

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione działki charakteryzują się 
porządkiem, czystością, dbałością o estetykę. Są ukwiecone, posa-
dzone są na nich zadbane drzewa i krzewy. Na zdjęciu prezentuje-
my działkę p. Rutkowskich.

Podczas dożynek Henryk Kamiński i Ry-
szard Cąbrowski z Kapeli Ludowej im. 
Kamińskich z Osieka nad Wisłą otrzymali 
Odznaki Honorowe za Zasługi dla Powia-
tu Toruńskiego. 

Henryk Kamiński ur. w 1939 roku 
w Osieku nad Wisłą, to wieloletni akorde-
onista kapeli. Zespół został utworzony na 
początku XX wieku, a pan Henryk dołą-
czył do niej, mając 17 lat. Kapela grywała 
na majówkach, potańcówkach, przyjęciach, 
chrzcinach, weselach w rodzinnej wiosce 
oraz w innych pobliskich miejscowościach. 

Zamiłowanie do muzyki pojawiło się 
u Henryka bardzo wcześnie, a ulubionym 
instrumentem stał się akordeon. Pierw-
szych lekcji gry udzielał mu wujek Józef, 
brat ojca. Następnie naukę na akordeonie 
Henryk kontynuował w Ciechocinku, prze-
prawiając się łódką na drugą stronę Wisły. 
Niestety obowiązek patriotyczny, koniecz-
ność pójścia do wojska, uniemożliwił do-
kończenie nauki w ognisku. Po wypełnie-
niu służby wojskowej Henryk kontynuował 
muzykowanie w rodzinnej kapeli. Skład 
kapeli w ciągu jej istnienia ulegał zmianie, 
jednak Henryk niezmiennie jest jej człon-
kiem ponad 60 lat. 

Ryszard Cąbrowski ur. w 1946 roku 
w Osieku nad Wisłą, to autor wielu wier-
szy, pastorałek i piosenek dla kapeli. Jest jej 
skrzypkiem, organistą i wokalistą. Niejed-
nokrotnie towarzyszył podczas mszy świę-
tych organistom  na terenie całego powia-
tu. Wraz z kapelą występuje na wszelkiego 
rodzaju koncertach, imprezach rozrywko-
wych, a także przeglądach kapel weselnych, 
dożynkach. Niejednokrotnie występuje dla 
pensjonariuszy domów pomocy społecznej 
na terenie powiatu przygrywając na akor-
deonie, harmonijce ustnej. Był aktorem  
Osieckiej Grupy Teatralno – Wokalnej. 

Bazując na repertuarze dawnych ober-
ków, poleczek czy walczyków, Kapela Lu-
dowa im. Kamińskich pielęgnuje dawne 
tradycje regionu, kultywuje obyczaje mu-
zyczne i ludowe wśród mieszkańców gminy 
Obrowo, Ziemi Dobrzyńskiej, a także woje-
wództwa i kraju. O Kapeli pisaliśmy w Ku-
rierze Obrowa w numerze 56, 1/2022. (MK)

Z odznakami Za Zasługi 
dla Powiatu Toruńskiego
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Dziękujemy za wspólną zabawę 
na dożynkach 2022

Magdalena Krzyżanowska | fot. Marta Cąbrowska, Iwona Winnicka, Magdalena Krzyżanowska

Korowodem idziemy na mszę świętą
Dożynki rozpoczęliśmy korowodem 

spod świetlicy wiejskiej do kościoła pw. św. 
Piotra i Pawła. Korowód otwierali strażacy 
ochotnicy, następnie do świątyni szli sołty-
si, rady sołeckie i koła gospodyń wiejskich, 
a za nimi bryczką jechali starosta i starości-
na dożynkowi: Ewelina Zielińska i Mariusz 
Marcinkowski. Towarzyszyli im lokalni sa-
morządowcy ze Starostą Toruńskim Mar-
kiem Olszewskim i gospodarzem – wójtem 
gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim 
na czele. O wiejskiej tradycji naszej gminy 
przypominały dary, jakie niesiono w ko-
rowodzie: wieńce zrobione z kłosów zbóż 
i kwiatów, kosze owoców i okazałe bochny 
chleba. 

Mszę świętą odprawił proboszcz łążyń-
skiej parafii ks. Krzysztof Czyżak. Pierw-
sze i drugie czytanie przeczytali starościna 
i starosta dożynkowi, a wezwania modlitwy 
wiernych – sołtyska Łążyna II Barbara Kło-
sińska. Na końcu mszy wójt Wieczyński 
podziękował księdzu za odprawienie do-
żynkowej eucharystii, a przygotowującym 
nabożeństwo wyraził wdzięczność za wy-
jątkowo uroczystą oprawę.

Część oficjalna dożynek
Po mszy dożynkowy korowód przeszedł 

na boisko szkolne. Jako pierwszy ze sce-
ny głos zabrał wójt gminy Andrzej Wie-

czyński, który powitał znakomitych gości 
uroczystości, a wszystkim organizatorom 
święta plonów podziękował za ich profe-
sjonalizm i zaangażowanie. Osobne słowa 
podziękowania wójt skierował do rolników 
– najważniejszych gości dożynek:

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło, że po trzech 

latach przerwy ponownie spotkamy się na 
święcie plonów. Mam zaszczyt i przyjem-
ność dziękować Państwu na tegorocznych 
dożynkach w Łążynie. Bawiąc się, rozma-
wiając i ciesząc spotkaniem, ponownie mogę 
wyrazić swoje uznanie dla Państwa wysiłku 
i zapewnić o wielkim szacunku, jakim darzę 
osoby pracujące na roli. 

Dobrze znam tę pracę. Jak Państwo wie-
dzą, do dziś pomagam synowi w gospodarce. 
Lubię te zajęcia, widzę ich sens i znam war-
tość pracy fizycznej. Wiem, jak wiele każdy 
z nas zawdzięcza rolnikom.

W dniu Państwa święta, które jest jed-
nocześnie świętem gminy wiejskiej Obro-
wo, składam Państwu życzenia zdrowia 
i satysfakcji z własnej pracy. Życzę również 
spokoju, miłości w rodzinach i wiele uśmie-
chu. Zapewniam o wielkim szacunku gminy 
Obrowo dla rolników.

Symbolicznym uhonorowaniem rolni-
ków gminy Obrowo za ich tegoroczną pracę 

były indywidualne podziękowania składane 
przez wójta sołtysom miejscowości – repre-
zentantom mieszkańców. 

Po wójcie głos zabrali między innymi 
Starosta Toruński Marek Olszewski i prezy-
dent Torunia Michał Zaleski. Samorządow-
cy podziękowali za zaproszenie na dożynki, 
wyrazili szacunek dla pracy rolników i pod-
kreślili wagę dobrych kontaktów powiatu, 
Torunia i gminy Obrowo. Po przemówie-
niach przyszedł czas na wręczenie dożyn-
kowych nagród i wyróżnień. W tym roku ta 
część uroczystości rozpoczęła się od przy-
znania Odznak Honorowych za Zasługi dla 
Powiatu Toruńskiego. 

Kolejną częścią było rozstrzygnięcie 
konkursu Piękna Zagroda 2022 oraz po-
dziękowanie sportowcom mieszkającym 
w gminie Obrowo, którzy osiągnęli indy-
widualne sukcesy na szczeblu co najmniej 
ogólnopolskim (więcej na s. 20). Na koniec 
części oficjalnej wręczono również po-
dziękowania od dyrektor Ośrodka Chopi-
nowskiego w Szafarni naszym strażakom 
ochotnikom z Kawęczyna, Dobrzejewic, 
Szembekowa i Zawał oraz gospodyniom 
z KGW Szembekowo i KGW Stajenczynki 
za pomoc w organizacji I Camino Polaco 
Maratonu.

Jak dożynki, to musiała być i dobra 
muzyka!

Na scenie wystąpili najpierw nasi lokalni 
artyści: Kapela im. Kamińskich, Kawęczy-
nianki, Chór Seniora Sami Swoi i schola 
Źródło. Folkowe nuty płynęły ze sceny tak-
że podczas występu zespołu Bobrowiacy 
i Sami Swoi z Rypina. Po tradycyjnej, ludo-
wej i folkowej muzyce współczesne rytmy 
zapewnili: Abba Cover Show, Eratox i Ap-
plause.

- Dziękuję wszystkim za obecność na 
święcie rolników i wiejskiej gminy Obrowo. 
Znów, po czasie pandemii, możemy być ra-
zem, bawić się i rozmawiać przy wspania-
łym jedzeniu. Wdzięczni za plony i pracę 
rolników, cieszmy się swoją obecnością. 
Kłaniam się nisko wszystkim, którzy przy-
gotowali to święto. Nie sposób wymienić 
każdego, więc dziękuję wszystkim i każde-
go doceniam za pomoc. Piękne jest to, że 
ilość osób chcących włączyć się w organiza-
cję dożynek z roku na rok rośnie. Dziękuję 
wspaniałym mieszkańcom gminy Obrowo 
za to, że jesteśmy niemal jak rodzina - mó-
wił wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyń-
ski.

Szczegółowy opis dożynek, film 
i bogata fotogaleria znajduje się na  
www.obrowo.pl

Po trzech latach znów bawiliśmy się wspólnie na dożynkach, dziękując rolnikom za ich pracę. 
Wszystkie nasze sołectwa i koła gospodyń wyeksponowały piękną wiejskość gminy Obrowo.
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Wisła wciąga! - wizyta studyjna 
w regionie rzeki Vefsna

Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Wraz z reprezentantami fundacji Wolna 
Wisła - lidera i pomysłodawcy projektu, 
Pracowni Zrównoważonego Rozwoju - 
partnera wspierającego oraz Lokalnej 
Grupy Działania Chełmno udaliśmy się 
do regionu rzeki Vefsna, aby sprawdzić, 
jak o swoją rzekę dbają, jakie mają pomy-
sły i jakie działania podejmują Norwego-
wie.

Norwegów pomysł na rzekę
Region rzeki Vefsna to niezwykłe miej-

sce położone w centralno-północnej części 
Norwegii. Vefsna to najdłuższa rzeka (163 
km) w okręgu Nordland. Uchodzi do Vef-
snfjordu w pobliżu miejscowości Mosjøen - 
naszego miejsca zamieszkania w trakcie wi-
zyty. Po porzuceniu planów budowy zapory 
i elektrowni wodnej, powstało pytanie "Co 
dalej z rzeką i ludźmi?". W efekcie kilku-
letnich dyskusji, uzgodnień i prac powstał 
park regionalny zrzeszający trzy nadrzecz-
ne gminy - Vefsn, Hattfjelldal i Grane. 
Dzięki parkowi region jest coraz silniej 
kojarzony z wędkarstwem, spływami kaja-
kowymi, raftingiem, górskimi wycieczkami 
oraz znakomitą infrastrukturą dla fanów 
campingu. Olbrzymie wrażenie robi zabyt-
kowa dzielnica Sjøgata w miejscowości Mo-
sjøen - dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
ocalona przed wyburzeniem i stworzeniem 
w miejscu historycznych nadrzecznych za-
budowań parkingu. Wspólna inicjatywa 
wielu środowisk, w tym zwykłych miesz-
kańców regionu oraz dbałość o środowisko 
naturalne i dziedzictwo historyczne zaowo-
cowały opracowaniem spójnego produktu 
turystycznego, który zyskuje popularność 
wśród lokalnych i zagranicznych odwiedza-
jących.

Na rzekę trzeba patrzeć całościowo
Najważniejsze spotrzeżenie, jakiego do-

konaliśmy podczas wizyty? Na rzekę należy 
patrzeć całościowo. Działania norweskie, 
które mieliśmy okazję zobaczyć są koor-
dynowane na wszystkich odcinkach rzeki. 
Udział w nich mają samorządy, mali i duzi 
przedsiębiorcy, a także lokalna społeczność 
- pasjonaci Vefsny. Wiele podjętych inicja-
tyw nie byłoby możliwych bez otwartości 
instytucji publicznych, w tym zaangażo-
wania znacznych środków finansowych 
pochodzących od gmin oraz norweskiego 
budżetu centralnego. Efektem tych działań 
jest coroczny wzrost ruchu turystycznego 
oraz stale rosnące przychody dla mieszkań-
ców, regionu i lokalnych biznesów. 

Działajmy wspólnie!
W trakcie wizyty znaleźliśmy wiele 

punktów wspólnych w historii regionu oraz 
naszych polskich i lokalnych doświadczeń.

- Wprawdzie nasz odcinek Wisły ma 

zdecydowanie inny charakter niż górska, 
skalista i rwąca Vefsna, ale jesteśmy prze-
konani, że oferuje nie mniej możliwości 
i atrakcji niż rzeka u naszych norweskich 
przyjaciół. U nas również pojawiają się cie-
kawe inicjatywy wokół rzeki - gmina Obro-
wo jest na ostatnim etapie uruchomienia 
własnej Wiślanej Inicjatywy Lokalnej. Nasi 
projektowi partnerzy także mają swoje 
świetne pomysły. Liczymy, że połączenie 
naszych nadrzecznych inicjatyw przynie-
sie pozytywne efekty - mówi wójt Andrzej 
Wieczyński.

Sama wizyta studyjna była kolejną oka-
zją do integracji wiślanego środowiska z na-
szego regionu. W ciągu tygodnia spędzone-
go w Norwegii mogliśmy po raz kolejny 
przedyskutować nasze spojrzenie na Wisłę 
oraz planować kolejne działania.

- Co ważne - nasi partnerzy w projekcie 
Wisła wciąga! - to w większości przedstawi-
ciele sektora NGO, co jest bardzo cennym 
doświadczeniem dla gminy Obrowo - jedy-
nego samorządu w projekcie - dodaje za-
stępca wójta Joanna Zielińska. To niezwy-
kłe móc obserwować oddolne inicjatywy 
poszczególnych organizacji (i jednocześnie 
być ich częścią!), które zrodziły się z pasji 
ich przedstawicieli oraz chęci budowy no-
woczesnego społeczeństwa - takiego, jakie 
mieliśmy okazję zobaczyć w trakcie wizyty 
u naszych norweskich gospodarzy. 

Więcej informacji o działaniach gminy 
Obrowo w projekcie Wisła wciąga! na www.
obrowo.pl, w zakładce: O gminie, Obrowo 
– gmina nad Wisłą.

Projekt Wisła Wciąga! jest realizowany 
z dotacji programu Program Aktywni Oby-
watele - Fundusz Krajowy, finansowane-
go przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię 
w ramach Funduszy EOG.

AKTUALNOŚCI

Na przełomie sierpnia i września braliśmy udział w wizycie studyjnej w Norwegii. Wizyta była 
częścią projektu Wisła wciąga! w którym gmina Obrowo uczestniczy jako jedyny samorząd.
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Tańczyliśmy do północy!
Magdalena Krzyżanowska | fot. GOK w Obrowie

Samorządowcy wybrali naszego wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego do zarządu sto-
warzyszenia.

W czerwcu 2021 roku przedstawiciele 36 
samorządów podpisali porozumienie wy-
rażające chęć współpracy dla zintegrowa-
nego rozwoju. Współpracę zadeklarowały 

wszystkie gminy powiatów: aleksandrow-
skiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyń-
skiego, toruńskiego oraz miasto Toruń. 
Wśród nich jest gmina Obrowo.

Aby móc ubiegać się wspólnie o ponad 
88 mln euro wsparcia w ramach zintegro-
wanych inwestycji terytorialnych w nowej 
unijnej perspektywie finansowej, konieczne 
było powołanie związku ZIT. Samorządow-
cy jeszcze w 2021 roku zdecydowali, że dla 
MOF Torunia formą prawną związku ZIT 
będzie stowarzyszenie jednostek samorzą-
du terytorialnego.

Do powołania Stowarzyszenia Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego Torunia doszło 
9 sierpnia 2022 roku w toruńskim Dwo-
rze Artusa. Na spotkaniu założycielskim 
włodarze 36 gmin zdecydowali o kształcie 
statutu Stowarzyszenia, wybrali jego zarząd 
i komisję rewizyjną. Samorządowcy wybrali 
naszego wójta Andrzeja Wieczyńskiego do 
zarządu stowarzyszenia.

Obrowo członkiem Stowarzyszenia 
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia

Magdalena Krzyżanowska | fot. Michał Kardas, Starostwo Powiatowe w Toruniu

Do północy, w sierpniową, upalną sobotę 
bawiliśmy się wspólnie na tarasie widoko-
wym Wisły w Stajenczynkach na Przeglą-
dzie Tradycyjnych Kapel Weselnych.

Już po raz 13. gmina Obrowo i Gminny 
Ośrodek Kultury w Obrowie zorganizowały 
Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych. 
Impreza gromadząca dotąd co rok wielu fa-
nów miała dwuletnią przerwę: w 2021 oraz 

w 2020 roku przegląd nie mógł się odbyć ze 
względu na pandemię koronawirusa. Dlate-
go też w tym roku licznie zebrani fani tra-
dycyjnej muzyki weselnej i biesiadowania 
pokazali, jak bardzo było im brak wspólnej 
rozrywki i rozmów. Taras widokowy Wisły 
w Stajenczynkach do północy rozbrzmie-
wał śpiewem, mimo upału i krążącej w po-
bliżu burzy.

- Dziękuję Państwu za piękną zabawę. 

Gmina Obrowo docenia swoich twórców 
ludowych i kultywuje pamięć o nich. Mię-
dzy innymi z tego powodu przegląd tra-
dycyjnych kapel weselnych na stałe wpisał 
się w kalendarz gminnych imprez – mówił 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński.

Do tańca na tarasie przygrywali nam: 
Chór Seniora Sami Swoi z Obrowa, Chór 
Wspomnienie z Małej Nieszawki, Kawęczy-
nianki, Kapela Ludowa im Kamińskich 
z Osieka nad Wisłą, kapele: Dolina Drwęcy, 
Bobrowiacy, Sami Swoi, Chłopaki do wzię-
ścia oraz Noemi, która przepięknie śpiewa-
ła przeboje grup polskich i zagranicznych.

Smacznym jedzeniem i orzeźwiającymi 
napojami częstowały nasze koła gospodyń 
wiejskich z Zawał, Łążynka, Stajenczynek, 
Brzozówki, Dobrzejewic i Szembekowa. 
O bezpieczeństwo dbali m. in. druhowie 
z OSP KSRG Kawęczyn oraz OSP KSRG 
Osiek nad Wisłą. Nie zabrakło smakołyków 
od lokalnych przedsiębiorców. Przygoto-
waliśmy również specjalną strefę zabaw dla 
dzieci. Były trzy ogromne dmuchańce oraz 
trampolina z linami.

- Wielką wartością tej imprezy jest na-
sza wspólna praca nad jej przygotowaniem. 
Muzycy, wokaliści, koła gospodyń wiej-
skich, strażacy ochotnicy, lokalni przedsię-
biorcy, pracownicy urzędu gminy i GOK to 
w przeważającej części mieszkańcy gminy 
Obrowo. Wspólnie dbamy o naszą zabawę 
i integrację, tak jak lubimy. Bardzo ser-
decznie wszystkim państwu za to dziękuję 
– podkreślał wójt.

AKTUALNOŚCI
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Marta Cąbrowska | fot. GOK w Obrowie

W lipcu nasza gmina uczestniczyła w 15. 
edycji projektu Lato w teatrze, przygoto-
wanego przez Wojewódzki Ośrodek Ani-
macji Kultury w Toruniu. 

W ramach projektu polskie i ukraińskie 
dzieci i młodzież z terenu naszej gminy 
uczestniczyły w bezpłatnych, dwutygo-

dniowych, artystycznych półkoloniach 
w Osieku nad Wisłą. 

Półkolonie nie miały na początku tytułu 
ani tematu przewodniego. Za to kadra chęt-
nie podążała za swoimi podopiecznymi, 
którzy wymyślili tytuł półkolonii i temat 
spektaklu finałowego. Oni też zrobili plaka-
ty, zaproszenia oraz zaproponowali wlepki, 

które trafiły do druku. To nasza młodzież 
poprowadziła konferencję prasową i udzie-
lała wywiadów, opowiadając o Osieku nad 
Wisłą. 

Okazało się przy tym, że dla niektórych 
naprawdę nasze Lato stało się schronie-
niem: przed krytyką i oceną dorosłych czy 
rówieśników, a także przed tematem wojny 
w swojej ojczyźnie.

Lato w teatrze jest programem Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, 
finansowanym ze środków Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Ewelina Mytlewska | fot. WOAK w Toruniu

Lato w teatrze

Wakacje to długo wyczekiwany czas, 
który niestety szybko płynie. Nie tylko 
szybko, ale również twórczo z Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Obrowie.

Tegoroczne wakacje organizowane przez 

GOK to kreatywnie i intensywnie spędzony 
czas. Było mnóstwo zabawy i atrakcji. Za-
jęcia kreatywne, plastyczne, ruchowe, róż-
nego rodzaju zabawy, a nawet… wyciecz-
ka. Zajęcia bardzo przypadły dzieciom do 
gustu. Poznały m.in. sztukę ręcznego two-

rzenia i dekorowania tzw. scrapbooking. 
Z wielkim zainteresowaniem własnoręcznie 
tworzyły na przykład kartki okolicznościo-
we.

Wycieczka do Parku Rozrywki w Gru-
dziądzu okazała się dniem pełnym wrażeń 
i emocji. Dzieci znalazły się w krainie ba-
śni, odwiedziły mini zoo, a nawet znalazły 
się w miasteczku westernowym, gdzie były 
świadkami napadu na bank. Przeżyciem 
okazała się również przejażdżka pociągiem, 
podczas której doszło do wielu niecodzien-
nych  zdarzeń.  Zwieńczeniem wakacyjnych 
spotkań była prowadzona przez animato-
rów zabawa na boisku przy szkole w Obro-
wie.

Kreatywne wakacje 
z GOK w Obrowie
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Droga do aktywności dla osób 
z niepełnosprawnościami

Małgorzata Górna | fot. Weronika Rumińska

W sierpniu pracowniczki Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obro-
wie zorganizowały dla dzieci z naszej 
gminy trzydniową wycieczkę do Wro-
cławia.

Temat przewodni wycieczki brzmiał: 
Odkryj Hrabstwo Kłodzkie z zajęciami 
profilaktycznymi – słów kilka o złych 
nawykach. Pierwszego dnia poszukiwa-
liśmy krasnali podczas spaceru po sta-
rówce Wrocławia oraz odwiedziliśmy 
centrum nauki o wodzie – Hydropolis. 

Wypoczywaliśmy też w urokliwej miej-
scowości Duszniki Zdrój.

Następnego dnia zwiedziliśmy Wam-
bierzyce, poznaliśmy tajemnice kopalni 
złota i wdrapaliśmy się na Szczeliniec – 
najwyższy szczyt Gór Stołowych. Po dniu 
pełnym atrakcji uczyliśmy się rozróżniać 
fakty od mitów o złych nawykach.

Ostatniego dnia wędrowaliśmy po 
Twierdzy Kłodzko oraz odwiedziliśmy 
przepiękne ZOO we Wrocławiu. Do 
Obrowa wróciliśmy w sobotę. Byliśmy 
bardzo zmęczeni, ale szczęśliwi i pełni 
wrażeń.

Weronika Rumińska | fot. Weronika Rumińska

Odkrywaliśmy Hrabstwo Kłodzkie

GOPS w Obrowie realizuje projekt 
pt. Droga do aktywności. W projekcie 
uczestniczą osoby z niepełnosprawno-
ściami z terenu naszej gminy wraz ze 

swoimi opiekunami. Odbyło się już kilka 
spotkań. 

Zajęcia odbywają się głównie w świe-

tlicy wiejskiej w Sąsiecznie, ale uczestnicy 
projektu chodzą też razem na spacery po 
gminie, po okolicznych parkach i wspólnie 
pracują w ogrodzie. Stworzono już pierw-
szą kawiarnię z grami planszowymi prze-
znaczonymi dla osób z niepełnosprawno-
ściami, rozmawiano z psychologiem.

Niecodzienną formą rehabilitacji były 
warsztaty hortiterapii. - Hortiterapia to le-
czenie ogrodem – tłumaczy Renata Kwiat-
kowska, kierowniczka Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Obrowie. – Metoda 
ta rozwija intelekt, poprawia samopoczucie 
i zwiększa sprawność motoryczną u osób 
z zaburzeniami ruchowymi i psychicznymi. 
W praktyce to ciekawy pomysł na miłe spę-
dzenie czasu. 

Osoby z niepełnosprawnościami uczyły 
się też posługiwania się kamerą i aparatem 
fotograficznym. – Umożliwiamy uczestni-
kom projektu udział w czynnościach, które 
z jakiegoś powodu zarezerwowane dotąd 
były dla osób w pełni sprawnych. Tymcza-
sem według nas praca z roślinami czy apa-
ratem fotograficznym może dawać dużo ra-
dości każdemu, niezależnie od ograniczeń 
– mówi R. Kwiatkowska.

Projekt jest współfinansowany z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
osi priorytetowej 11:Rozwój Lokalny Kie-
rowany przez Społeczność, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Roz-
woju Lokalnego Kierowanego przez Spo-
łeczność Lokalnej Grupy Działania „Pod-
grodzie Toruńskie”
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Sto uśmiechniętych dzieci 
dla The Beatles

Magdalena Krzyżanowska | fot. Magdalena Krzyżanowska

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Szem-
bekowianki i KGW Stajenczynki w ra-
mach współpracy z Lasami Państwowymi 
Nadleśnictwo Dobrzejewice przygotowa-
ły wyjątkowe przyjęcia.

Szembekowianki gotowały dla uczniów 

ze Zespołu Szkół w Brzozówce, a Stajenczy-
nianki dla strażaków ochotników z Osieka 
nad Wisłą. Wszystkie produkty, z których 
panie przyrządziły potrawy, pochodziły 
z lasu. Składnikami smakowitych babeczek, 
ciast, ciasteczek, napojów, szejków, sałatek, 
pierogów, krokietów, pulpetów czy galare-

tek, były między innymi: jagody, jeżyny, po-
ziomki, orzechy, zioła, grzyby i dziczyzna. 

Podczas spotkań panie uczyły, dlaczego 
warto wybierać naturalne i nieprzetworzo-
ne jedzenie zamiast gotowych dań oraz jak 
wiele witamin i zdrowych składników za-
wierają leśne przysmaki.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Magdalena Krzyżanowska, KGW Stajenczynki

Leśne smakołyki od KGW z Szembekowa i Stajenczynek

Setka dzieci wzięła udział w biegu Dobrej 
Nadziei na cześć Wielkiej Czwórki z Li-
verpoolu "Run for The Beatles".

Zawody przeznaczone dla dzieci i mło-
dzieży rozgrywane były w czterech ka-
tegoriach wiekowych: od 4, 8, 12 i 16 lat 
oraz z podziałem na płeć. Każdy zawodnik 

otrzymywał pamiątkową koszulkę, medal 
oraz zestaw upominków, soków i słodyczy 
(zapewnionych m. in. przez przewodni-
czącego Rady Gminy Romana Skórskiego), 
a dodatkowo zwycięzcy poszczególnych 
kategorii dostawali statuetki. Na rodziców 
czekał słodki poczęstunek.

Bieg zorganizowali wspólnie w Smogo-

rzewcu marynarz, maratończyk (161 mara-
tonów na wszystkich kontynentach świata, 
w tym jeden na statku!) Kazimierz Musia-
łowski oraz wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński. Pomagali im przyjaciele z gmi-
ny oraz z tras biegowych.

- Do zobaczenia za rok! - zapowiadają 
organizatorzy.
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Rozalia ma 9 lat, mieszka w Silnie, ale uczy 
się w Toruniu. Dziewczynka kocha pły-
wać, dlatego od początku nauki uczęszcza 
do sportowej klasy o profilu pływackim. 
Trenuje również w KS Laguna 24. 

W minionym sezonie nasza mieszkanka 
brała udział w zawodach rangi Mistrzostw 
Polski i Klubowych Pucharów Polski. W 2 
z 3 zawodów, w których brała udział, zajęła 3 
miejsce i zdobyła tytuł drugiej wicemistrzy-
ni Polski. 

W klubie doskonali nie tylko pływanie 
w płetwach, ale także klasyczne. Najlepsze 
wyniki osiąga jednak w sprzęcie. Pierw-
szy tytuł II Wicemistrzyni Polski zdobyła 
w konkurencji 4x100 w płetwach. Był to 
start w Klubowym Pucharze Polski w Ko-
ścierzynie. Drugi brązowy medal trafił do 
niej za start w kategorii 4x100 w monopłe-
twie w trakcie Mistrzostw Polski seniorów 
i juniorów w pływaniu w płetwach w Gliwi-
cach. Gratulujemy!

Adrian Gąsiorowski | fot. PZTS

Rozalia Kordowska medalistką Mistrzostw Polski

Po emocjonującej walce, hektolitrach wylanego potu i wielu za-
pierających dech w piersiach atakach na bramki wynikiem 10 do 
10 zakończył się drugi w historii naszej gminy mecz piłki nożnej 
FC Toruń kontra urząd gminy.

Mecz odbył się podczas pikniku rodzinnego zorganizowanego 
na boisku firmy Reiter w Kawęczynie w sobotę 3 września. Orga-
nizatorzy: firma Reiter Poland, sołectwo Kawęczyn, OSP KSRG 
Kawęczyn i gmina Obrowo przygotowali dla uczestników wiele 
atrakcji: dmuchańce, trampoliny, watę cukrową i popcorn dla dzie-
ci oraz kiełbaski z grilla i napoje dla dorosłych. Liczne konkursy 
z nagrodami, zabawy sportowe i animacje dla dzieci kończyły się, 
co ważne, nagrodami dla wszystkich. Pokazy sprzętu i umiejętności 
strażackich odbyły się dzięki OSP KSRG Kawęczyn, a pokazy retro-
militariów dzięki grupie Military Moto Toruń i okolice.

Wiele radości zapewniły mecze piłkarskie rozgrywane przez 

najmłodszych zawodników Orła Głogowo. Była okazja posłuchać, 
jak kibicować i dopingować potrafią rodzice zawodników!

Nie mniej emocji przyniósł mecz pokazowy ekstraklasowej, 
międzynarodowej drużyny FC Toruń przeciw drużynie urzędu 
gminy. Zawodnikom FC Toruń przewodził Patryk Stasiuk, prezes 
Reiter Poland, a kapitanem drużyny urzędu był wójt Andrzej Wie-
czyński. Drużynę wójta reprezentowali: Maria Zduńska, Przemy-
sław Cąbrowski, Dawid Głowacki, Przemysław Kwintera, Dawid 
Plichta, Łukasz Rygielski, Daniel Stanisławski, Radosław Stanisław-
ski, Wojciech Świderek, Tomasz Wieczyński i Krzysztof Zarębski.

- Drużyno, dziękuję za profesjonalizm i pełną zaangażowania 
grę. Jestem z was bardzo dumny – zapewniał swoich zawodników 
wójt Wieczyński, zdobywca trzech bramek.

Serdecznym akcentem pikniku było przekazanie przez grupę 
Military Moto Toruń i okolice toreb pluszaków strażakom z Ka-
węczyna. Pluszaki przeznaczone są dla dzieci poszkodowanych 
w wypadkach.

FC Toruń kontra urząd – 10 do 10!
Magdalena Krzyżanowska | fot. Marta Cąbrowska, Reiter Poland
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Sportowcy z nagrodami
Magdalena Krzyżanowska | fot. Marta Cąbrowska

Ogólnopolskie zawody w tenisie stoło-
wym w 10 kategoriach, które odbyły się 
na PGE Narodowym w Warszawie były 
prawdziwym świętem tenisa stołowego.

W zawodach brał udział nasz mieszka-
niec Jakub Krzyżanowski, który notował 
bardzo dobre wyniki w zimowych gmin-
nych imprezach. Tym razem wystąpił na 
szczeblu ogólnopolskim i na pewno zaliczy 
ten występ do udanych. W kategorii wieko-
wej do 12 lat okazał się najlepszy i z imprezy 
wrócił do Brzozówki ze złotym medalem.

Jakub za zajęcie pierwszego miejsca 
otrzymał puchar oraz nagrodę rzeczową. 
Gratulujemy!

Adrian Gąsiorowski | fot. PZTS

Jakub Krzyżanowski z Brzozówki zwycięzcą 
na Pingpongowym Narodowym

Dwadzieścioro sportowców mieszkają-
cych w naszej gminie otrzymało podczas 
dożynek gratulacje za osiągnięcia i po-
dziękowania za promocję Obrowa.

Dożynki są okazją do przedstawienia 
uczestnikom uroczystości najlepszych 
sportowców naszej gminy. Ponieważ ostat-
nie święto plonów, ze względu na pandemię, 
odbyło się w 2019 roku, ilość zawodników 
odbierających powinszowania z rąk wójta 
Andrzeja Wieczyńskiego była znaczna.

Podczas dożynek wójt nagrodą finanso-
wą uhonorował więc dwadzieścioro spor-
towców mieszkających w gminie Obrowo, 
którzy osiągnęli indywidualne sukcesy na 
szczeblu co najmniej ogólnopolskim. Byli 
to:
• Akrobatyka rowerowa: Daniel Rumiński
• Karate: Wiktor Kowalski, Franciszek Tu-

ralski
• Kickboxing: Grzegorz Błotnicki
• Kolarstwo: Tomasz Błażejewski, Zuzanna 

Charyga, Oliwia Gerc, Krzysztof Gurzyń-
ski, Sandra Kaczmarek, Jakub Kasparow, 
Mateusz Sawicki, Szymon Wiśniewski
• Kulturystyka i fitness: Radosław Siciun
• Łyżwiarstwo: Natalia Barańska
• Pchnięcie kulą: Piotr Kąkol
• Pływanie w płetwach: Rozalia Kordowska
• Taniec: Amelia Wierzba
• Teakwondo: Agata Dondalska
• Tenis stołowy: Monika Sonnenberg
• Wioślarstwo: Alan Zapałowski

- Dziękuję Wam radość i dumę, którą 
wnosicie w nasze serca. Wspaniale promu-
jecie naszą gminę. Życzymy kolejnych suk-
cesów. Wiemy, że nadejdą, ponieważ jeste-
ście utalentowani i pracowici – mówił wójt 
Andrzej Wieczyński.

Osobne podziękowania otrzymali rów-
nież trenerzy zawodników.


