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2022 
– rok inwestycji
Wydatki na inwestycje:
2020 r. – 10,6 mln zł
2021 r. – 12,2 mln zł
2022 r. – 16,5 mln zł



Szanowni Państwo, 
Drodzy Mieszkańcy!
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Kończymy rok 2022, który był rokiem wyjątkowo trudnym dla naszego kraju i polskich gmin. 
Jeszcze w styczniu martwiliśmy się kolejną falą pandemii, ale już w lutym okazało się, że 
musimy sprostać kolejnemu zadaniu: opiece nad uchodźcami z Ukrainy. Dziękuję wszystkim, 
którzy zapewnili im bezpieczeństwo i komfortowy pobyt.
Wiosna i lato były czasem powrotu do wspólnych spotkań i zabaw.  Po dwóch latach przerwy 
imprezy kulturalne i sportowe cieszyły nas jeszcze bardziej. Zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo 
lubimy być razem. 
Mimo problemów finansowych, które dotykają wielu z nas, gmina Obrowo radzi sobie 
z wyzwaniem funkcjonowania w czasach szalejącej inflacji. Kontynuujemy rozpoczęte inwestycje 
– o części z nich piszemy w tym numerze. Racjonalna gospodarka finansami sprawiła, że 
zmniejszyliśmy deficyt o 500 tys. zł i odstąpiliśmy od planowanej emisji obligacji na 3 mln zł.
To są nasze sukcesy, nie wójta gminy Obrowo. Dzięki wielu mądrym i kochającym gminę ludziom, 
z którymi pracowałem i pracuję, Obrowo jest dziś jedną z najsilniejszych gmin w województwie. 
Świadczą o tym kolejne niezależne dane, które publikujemy obok. Obrowo jest gminą przyjazną, 
dobrą do życia. Dziękuję wszystkim, którzy pracują na ten wizerunek.

Niech te słowa z nami będą. 
Pozdrawiam, wójt Andrzej Wieczyński.
(fot. Łukasz Piecyk)
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Magdalena Krzyżanowska, fot. archiwa członków grupy

Jak zamieszkać, to w gminie Obrowo!
Magdalena Krzyżanowska

GUS opublikował wyniki Narodowego Spisu Powszechnego. O naszej gminie w raporcie 
eksperci piszą kilkukrotnie i zawsze w pozytywnym kontekście. 

Jesteśmy gminą o najwyższym w całym 
województwie kujawsko-pomorskim 
przyroście ludności oraz o najwyższym 
wzroście liczby mieszkań i budynków. Je-
steśmy przy tym gminą ludzi młodych.

Główny Urząd Statystyczny opublikował 
wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 
Ludności i Mieszkań 2021. Wynika z niego, 
że gmina Obrowo jest gminą o najwyższym 
w całym województwie kujawsko-pomor-
skim przyroście ludności. Liczba ludno-
ści naszej gminy wzrosła o 50,8%: z 12 864 
mieszkańców w 2011 roku do 18 124 miesz-
kańców na koniec roku 2021.

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy podaje 
również, że jesteśmy gminą ludzi młodych. 
W 2021 roku udział ludności w wieku 65 lat 
i więcej był u nas najniższy w województwie 
– tylko co dziesiąta osoba ma w naszej gmi-
nie 65 lat lub więcej.

W związku z tymi danymi GUS pod-
kreśla jeszcze jedną liczbę – mieszkań 
i budynków. W całym województwie mamy 
największy przyrost liczby budynków w sto-
sunku do 2011 roku. Wzrost ten wyniósł aż 
73,2 %. Najwyższy w województwie mamy 
również przyrost liczby mieszkań. Wynosi 
on aż 79,1 %.

W szczegółach dane przedstawione 
przez GUS oraz Urząd Statystyczny 

w Bydgoszczy dla naszego 
województwa są następujące:

Województwo kujawsko-pomorskie 
zamieszkiwało 2 mln 27 tys. osób. Liczba 
ludności była mniejsza o 3,4% w porówna-
niu z wynikami NSP 2011 (w Polsce spadek 
o 1,2%). Według stanu na 31 marca w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. 
było 778,3 tys. mieszkań, tj. o 10,4% więcej 
niż w 2011 r.

Według danych z NSP 2021 w porów-
naniu z poprzednim spisem z 2011 r. wśród 
gmin z najwyższym przyrostem liczby lud-
ności dominowały gminy wiejskie. Naj-
wyższy wzrost odnotowano w gminie 
Obrowo - wzrost o 50,8% i podbydgo-
skiej gminie Osielsko - wzrost o 47,1%. 
Warto zauważyć, że trzecie miejsce pod 
tym względem zajmuje gmina Białe Błota 

z przyrostem ludności w wysokości 39,3 %, 
czyli o 10 punktów procentowych niższym 
niż w gminach Obrowo i Osielsko.

Współczynnik starości 
demograficznej w 2021 r.

Miarą struktury wieku ludności, ale też 
zaawansowania procesu starzenia się lud-
ności, jest współczynnik starości demo-
graficznej obrazujący relację liczby osób 
w starszym wieku (65 lat i więcej) do ogólnej 
liczby ludności. Według stanu na 31 marca 
2021 r. współczynnik ten w województwie 
kujawsko-pomorskim wyniósł 18,5% i był 
wyższy o 5,8 p. proc. w stosunku do 2011 r. 

 
W 2021 r. udział ludności w wieku 65 

lat i więcej najniższy był w gminie o naj-
większym przyroście ludności w anali-
zowanym okresie – w gminie wiejskiej 
Obrowo. W gminie tej tylko co 10 osoba 
miała 65 lat lub więcej.

Mieszkania i budynki
W 2021 r. w województwie kujawsko-

-pomorskim większość budynków (63,5%) 
zlokalizowana była na wsi, natomiast więk-
szość mieszkań (66,9%) zlokalizowana była 
w miastach. W czterech największych mia-
stach województwa, tj. Bydgoszcz, Toruń, 
Włocławek i Grudziądz było 17,5% wszyst-
kich budynków w województwie kujaw-
sko-pomorskim. W gminach wiejskich 
największy przyrost liczby budynków 
obserwujemy w gminie Obrowo wzrost 
o 73,2%.

Jak już wspomniano, większość miesz-
kań w województwie kujawsko-pomor-
skim znajduje się w miastach, a w 2021 r. 
udział mieszkań ulokowanych w czterech 
największych miastach województwa był 
znacznie wyższy niż liczby budynków – 
wyniósł 43,6%. Największy przyrost 
liczby mieszkań był jednak w gminach 
wiejskich, w tym zwłaszcza w podto-
ruńskiej gminie Obrowo (o 79,1%) oraz 
podbydgoskiej gminie Osielsko (o 59,3%). 
Tylko w 48 gminach wzrost liczby mieszkań 
był większy niż 10,0%. 

Zmiana liczby ludności w 2021 roku 
w stosunku do 2011 roku 

(stan na 31. 03.2021 r.)

Gmina Wzrost w %
Obrowo 50,8
Osielsko 47,1
Białe Błota 39,3
Brodnica 23,0
Zławieś Wielka 22,8
Łubianka 21,8
Dobrcz 18,9
Łysomice 16,8
Lubicz 13,5
Grudziądz 12,4
Nowa Wieś Wielka 10,1
Sicienko 9,4
Wielka Nieszawka 9,3
Chełmno 9,1
Dąbrowa Chełmińska 8,7
Łabiszyn 7,8
Fabianki 7,0
Inowrocław 6,1
Golub-Dobrzyń 6,0
Włocławek 5,6
Aleksandrów Kujawski 4,5
Szubin 4,2
Zbiczno 2,9
Cekcyn 2,7
Raciążek 1,6
Brodnica 1,6
Osie 1,6
Czernikowo 0,8
Lubiewo 0,3

Dokumenty źródłowe podajemy 
na obrowo.pl

Wójt Andrzej Wieczyński: Dane GUS pokazują, że polityka rozwoju gminy, którą realizowałem razem z wspomagającymi mnie sa-
morządowcami i pracownikami, była słuszna. Ludzie sprowadzają się do nas nie tylko dlatego, że jesteśmy piękną nadwiślańską gmi-
ną, o wspaniałych lasach i jeziorach. Ludzie sprowadzają się, ponieważ wiedzą, że jesteśmy gminą zwodociągowaną i w bardzo dużym 
stopniu skanalizowaną. To podstawa, gdy szuka się miejsca zamieszkania. Mamy też nowoczesne szkoły i przedszkola, co jest istotne 
przy podejmowaniu decyzji o osiedleniu. Nasza baza sportowa umożliwia czynny wypoczynek, a ponadto dzieciom i dorosłym oferu-
jemy przeróżne zajęcia rozwijające talenty. Nie bez znaczenia jest także fakt, że inwestorzy są u nas sprawnie obsługiwani, a urzędnicy 
słyną z życzliwości i gotowości do pomocy. Dziękuję wszystkim samorządowcom i urzędnikom za współpracę.
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Prace remontowe i termomoderniza-
cyjne budynku remizy OSP w Dobrzeje-
wicach sukcesywnie zmierzają ku koń-
cowi. Praktycznie zakończono roboty 
na zewnątrz. Obiekt został zaizolowany, 
docieplony, zyskał nową stolarkę, elewa-
cję oraz konstrukcję i pokrycie dachu. 
Zwieńczeniem są nowe drzwi w części 
garażowej w charakterystycznym czer-
wonym kolorze. Nadal trwają roboty we-
wnątrz. Wykończono ściany, posadzki, 
położono płytki w pomieszczeniach sa-
nitarnych oraz wykonano poszczególne 
instalacje. Wykonawca prowadzi roboty 
wykończeniowe, ociepla i montuje stropy 
pomieszczeń, niebawem przystąpi do osa-

dzenia drzwi wewnętrznych.

Zgodnie z zapowiedziami wójta Wie-
czyńskiego na terenie Dobrzejewic rozwija 
się sieć gazociągowa, co umożliwiło firmie 
Duon doprowadzenie przyłącza gazu rów-
nież na potrzeby remizy.

Budynek po remoncie będzie służył 
strażakom oraz mieszkańcom - jako świe-
tlica wiejska. Nowy obiekt będzie w pełni 
przystosowany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnościami.

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.

Remont remizy OSP 
w Dobrzejewicach na finiszu

Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Zmiany widać na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Równolegle 
prowadzone są prace w budynku gospodarczym znajdującym 
się na terenie inwestycji.

Budynek byłej stacji PKP 
w Obrowie odzyskuje dawny blask

Maciej Kamiński | fot. Maciej Kamiński

Postępują prace przy remoncie budynku 
byłego dworca PKP w Obrowie. Zmiany 
na zewnątrz widać gołym okiem: zakoń-
czono prace murarskie i tynkarskie, zain-
stalowano nową stolarkę oraz konstrukcję 
i pokrycie dachu. Elewacja zostanie po-
malowana przy sprzyjających warunkach 
pogodowych. Dostarczono również pod-
nośnik dla osób z ograniczeniami rucho-
wymi oraz rodziców z dziećmi. Również 
wewnątrz prace dobiegają końca. Goto-
we są poszczególne instalacje, posadzki, 
ściany zostały otynkowane i pomalowane. 
Trwa wykończenie pomieszczeń sanitar-
nych i montaż drzwi wewnętrznych. 

Równolegle prowadzone są prace w bu-
dynku gospodarczym znajdującym się na 
terenie inwestycji. Pomimo niewielkich 

wymiarów, po wzmocnieniu i uzupełnieniu 
ścian, otynkowaniu i zainstalowaniu pokry-
cia dachu spójnego wizualnie z głównym 
obiektem byłego dworca, będzie on funk-
cjonalnym, ciekawym i estetycznym dopeł-
nieniem inwestycji.

Zagospodarowywany jest również te-
ren wokół byłej stacji. Gotowe są chodniki 
i parking z kostki betonowej, pojawiają się 
elementy małej architektury: ławki, kosze 
na śmieci i oświetlenie zewnętrzne. Zapla-
nowano również nasadzenia roślin. Teren 
inwestycji płynnie łączy się z funkcjonują-
cym peronem kolejowym, który jest coraz 
częściej wykorzystywany przez podróżnych 
w związku ze zwiększoną liczbą kursów po-
ciągów na trasie przebiegającej przez Obro-
wo. Dalekowzroczne planowanie i trudne 
negocjacje w sprawie pozyskania od po-
przedniego właściciela - Kolei Państwo-

wych - zapomnianego budynku dworca 
ostatecznie dadzą efekt nie tylko w postaci 
ciekawego architektonicznie obiektu wcho-
dzącego w zasób mienia gminy, ale też przy-
czynią się do poprawy komfortu podróży 
koleją oraz atrakcyjności tej części Obrowa.

Obiekt po remoncie będzie wykorzysty-
wany na potrzeby działalności Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 
701.100,00 zł, z czego 456.883 zł gmina po-
zyskała Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania "Podgrodzie To-
ruńskie."

Na terenie Dobrzejewic rozwija się sieć gazociągowa, co 
umożliwiło firmie Duon doprowadzenie przyłącza gazu 
również na potrzeby remizy.
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Na placu budowy szkoły w Brzozówce trwają 
już prace na pierwszej kondygnacji budynku

Magdalena Krzyżanowska | fot. Magdalena Krzyżanowska

Na budowie szkoły podstawowej i przedszkola w Brzozówce mimo chłodu prace nie ustają. 
Wykonawca zabetonował wieniec żelbetonowy i ułożył prefabrykowane płyty stropowe. 

Rozpoczęto też już prace na pierwszej 
kondygnacji budynku. Szalowane są słu-
py i murowane ścianki nośne. Kontynu-
owane jest murowanie ścianek działo-
wych na parterze. Widoczne są już zarysy 
pomieszczeń nowej części szkoły.

Szkołę i przedszkole buduje firma Betpol 
Bis z Silna. Zgodnie z zawartą umową wy-
konawca ma zakończyć zadanie do czerwca 
2024 roku. Wartość umowy to 12 mln 200 
tys. złotych. Powierzchnia nowej szkoły to 
2230 m2.

Jaka będzie nowa szkoła?
Nowa szkoła będzie dwukondygnacyj-

na. Na parterze znajdzie się przedszkole 
z sześcioma salami dla dzieci, szatniami, 
pomieszczeniem na wózki i gabinetem pie-

lęgniarki. Każda sala dla przedszkolaków 
będzie miała osobną łazienkę z prysznica-
mi i toaletę.

Na parterze powstanie także nowocze-
sna, duża kuchnia, gotująca posiłki na po-
trzeby wszystkich uczniów. Bezpośrednio 
przy kuchni będzie się mieścić stołówka.

Na piętrze ulokowana zostanie nowa 

część szkoły. Powstanie w niej m.in. 10 
przestronnych sal lekcyjnych, pokój na-
uczycielski i gabinet logopedy. Na piętrze 
znajdą się również aula, sala rekreacyjna, 
łazienki i toalety.

Przy szkole powstanie parking, a cały te-
ren wokół budynku zyska nowe nasadzenia. 
Obiekt będzie wyposażony w kotłownię ga-
zową.

Budynek przystosowano do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami.

Projekt pn. „Rozbudowa budynku szko-
ły podstawowej i budynku przedszkola 
wraz z niezbędną infrastrukturą technicz-
ną w miejscowości Brzozówka” dofinan-
sowany jest kwotą 5 mln zł z Rządowego 
Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji 
Strategicznych. Pozostała część środków (7 
mln 200 tys. zł) pochodzi z budżetu gminy 
Obrowo.

Wykonawca kładzie obecnie rurociąg w obrębie zlewni P-15, 16 
i 17, czyli na ulicach Polnej, Wypoczynkowej, Spacerowej oraz 
przy Środowiskowym Domu Samopomocy. Sam ŚDS został już 
podpięty do gminnej sieci kanalizacyjnej.

- Planujemy zakończenie pierwszego etapu plac budowlano – 
montażowych jeszcze w tym roku – ocenia Arkadiusz Chojecki, 
prezes firmy Rollstick Toruń Sp. z o.o., wykonującej inwestycję. – 
Mamy nadzieję, że pogoda nie utrudni nam tych planów. 

Realizacja inwestycji ma zakończyć się do kwietnia 2024 roku. 
Odcinek, który powstaje w ramach przedsięwzięcia, będzie miał 
długość 6,1 km. Z rozbudowywanej kanalizacji będzie mogło sko-
rzystać ponad 500 mieszkańców ze 126 budynków.

Wykonawcą inwestycji jest wyłoniona w postępowaniu przetar-
gowym firma Rollstick Toruń Sp. z o.o., która ma ponad 30-letnie 
doświadczenie na rynku i nie pierwszy raz współpracuje z naszą 
gminą.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Osieku nad Wisłą kosztuje 6 
mln 335 tys. zł. 5 mln zł gmina pozyskała na inwestycję z Rządowe-
go Funduszu Polski Ład.

***
W roku 2003 roku gmina Obrowo zrealizowała potężną inwe-

stycję, jaką była przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Dobrzejewicach. Po tym przedsięwzięciu gmina rozpoczęła re-
gularną rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Jej skalę obrazują dane: 
w 2004 roku do sieci kanalizacyjnej podłączonych było 168 budyn-

ków, a sieć liczyła 27,5 km. Dzięki sukcesywnym inwestycjom do 
sieci kanalizacyjnej na koniec 2021 roku podłączone były dokładnie 
2594 budynki, a sieć (sama główna magistrala) jest o 100 km dłuż-
sza! Zaplanowana w Osieku nad Wisłą inwestycja umożliwi dalszą 
rozbudowę sieci.

Kończy się pierwszy etap rozbudowy 
kanalizacji w Osieku nad Wisłą

Magdalena Krzyżanowska | fot. Rollstick Toruń Sp. z o.o

Mimo nienajlepszej dla budowlańców pogody, prace przy rozbudowie sieci kanalizacyjnej 
w Osieku nad Wisłą postępują zgodnie z planem.
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Andrzej Wieczyński od 20 lat 
jest wójtem gminy Obrowo

Magdalena Krzyżanowska

19 listopada 2002 roku Andrzej Wieczyński, ówczesny pracownik Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu, objął urząd wójta gminy Obrowo. 20 lat temu wybory wygrał w I turze, podobnie jak 
cztery kolejne. 
Andrzej Wieczyński urodził się w 1962 
roku. Całe życie związany jest z gmi-
ną Obrowo. Z wykształcenia socjolog. 
Dwukrotnie był radnym gminy Obrowo: 
w latach 1990 – 1994 (w tej kadencji pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego rady gmi-
ny) oraz 1994 - 1998. W latach 1998 – 2002 
był radnym powiatowym i jednocześnie 
pełnił funkcję nieetatowego członka Za-
rządu Powiatu Toruńskiego.

Pracę na stanowisku wójta gminy Obro-
wo rozpoczął 19 listopada 2002 roku. Wy-
bory samorządowe wygrał w I turze, zdo-
bywając 83,38% głosów. Od tamtej pory we 
wszystkich czterech kolejnych wyborach 
samorządowych wygrywał bezwzględną 
większością głosów. Poparcie mieszkań-
ców dla jego działań nie spada, a biorąc 
pod uwagę fakt, że liczba osób oddających 

na niego głos rośnie, można powiedzieć, że 
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński 
cieszy się zaufaniem coraz większej ilości 
mieszkańców.

Za jego kadencji gmina Obrowo stała się 
jedną z najsilniejszych gmin wiejskich re-
gionu. Z ostatnich danych Głównego Urzę-
du Statystycznego, pozyskanych z Narodo-
wego Spisu Powszechnego 2021 wynika, że 
Obrowo jest gminą o najwyższym w woj. 
kujawsko-pomorskim przyroście ludności 
(więcej s. 3)

Obejmując urząd, A. Wieczyński po-
stawił przede wszystkim na inwestycje 
w sieć wodociągową i kanalizacyjną oraz 
w edukację (o tych inwestycjach pisaliśmy 
w poprzednim numerze Kuriera). Za jego 
kadencji rozwinęła się także sieć gminnych 
dróg. Obecnie liczy ona ponad 300 km, 
z czego blisko 1/3 to drogi asfaltowe. 20 lat 

temu dróg asfaltowych było zaledwie ok. 10 
km.

Mimo tych twardych inwestycji, wójt 
Wieczyński powtarza, że dla niego najważ-
niejszy jest człowiek – jego zdrowie, poczu-
cie spokoju i bezpieczeństwa. W gminie 
Obrowo seniorzy, osoby niepełnosprawne, 
potrzebujące pomocy, grupy AA i dzieci 
otoczone są więc szczególną opieką. Wójt 
jest powszechnie znany z otwartości na ich 
potrzeby i z szacunku wobec osób udziela-
jących pomocy. 

Jakie ma marzenia? - Najbardziej zależy 
mi na dobru ludzi. Chciałabym, abyśmy się 
wzajemnie szanowali, byli dla siebie życzli-
wi i wyrozumiali. Zgoda buduje – o słusz-
ności tego powiedzenia przekonałem się 
podczas mojej pracy wielokrotnie – mówi 
wójt Andrzej Wieczyński.

Rok wyborów % osób głosujących 
na A. Wieczyńskiego

liczba głosów oddanych 
na A. Wieczyńskiego liczba kontrkandydatów

2002 83,38 2961 1
2006 87,41 3472 1
2010 86,39 4050 1
2014 70,95 4067 2
2018 79,37 5467 ---

Szkoła w Brzozówce 
fot. SP w Brzozówce

Szkoła w Brzozówce 
fot. Łukasz Piecyk

Szkoła w Osieku nad Wisłą 
fot. onet.pl

Szkoła w Osieku nad Wisłą 
fot. Łukasz Piecyk

Wybrane obiekty gminne dawniej i dziś
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Świetlica w Sąsiecznie 
fot. GOPS w Obrowie 

Świetlica w Sąsiecznie 
fot. GOPS w Obrowie 

Szkoła w Łążynie II
fot. UG Obrowo

Szkoła w Łązynie II
fot. Łukasz Piecyk

Urząd Gminy 
fot. GOK w Obrowie

Szkoła w Zębowie
fot. GOK w Obrowie

Szkoła w Zębowie
fot. Łukasz Piecyk

Urząd Gminy 
fot. Łukasz Piecyk 

Szkoła w Obrowie
fot. UG Obrowo

Szkoła w Obrowie
fot. Łukasz Piecyk 
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Za kadencji wójta Wieczyńskiego odnowiono wiejskie świetlice i remizy. Wkrótce pokażemy zdjęcia i tych obiektów.

Remiza Kawęczyn
fot. UG Obrowo

Świetlica w Obrowie
fot. GOK w Obrowie

Świetlica w Obrowie
fot. UG Obrowo

Remiza Kawęczyn
fot. UG Obrowo

Blisko 6 000 dodatkowych, nowatorskich 
zajęć dla uczniów odbyło się już w ramach 
projektu Wyższe kompetencje uczniów 
- sukces w przyszłości. Kompleksowy 
system wsparcia 5 szkół podstawowych 
z Gminy Obrowo.

Od września 2021 roku gmina Obrowo 
realizuje wart 1 mln 800 zł projekt współ-
finansowany ze środków Unii Europejskiej, 
wspierający uczniów i nauczycieli naszych 
szkół. Uczestniczą w nim wszystkie szkoły 
prowadzone przez naszą gminę. Projekt ma 
trzy zasadnicze działania:

1. nowoczesne, prowadzone metodą eks-
perymentu, dodatkowe zajęcia dla uczniów

2. specjalistyczne kursy dla nauczycieli
3. doposażenie szkół.
W dodatkowych zajęciach regu-

larnie udział bierze ok. 660 uczniów, 
w tym ok. 190 ze specjalnymi potrzeba-
mi edukacyjnymi. Do końca listopada 
br. wzięli oni udział w dokładnie  5 753  
godzinach zajęć! Są to lekcje rozwijające 
zainteresowania matematyczne, informa-
tyczne, obcojęzyczne, a także zajęcia wy-

równawcze. W ramach projektu odbywają 
się też zajęcia metodą eksperymentu z ma-
tematyki, przyrody, geografii, fizyki, chemii 
i biologii. Wyższe kompetencje to także 
wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzeba-
mi rozwojowymi i edukacyjnymi.

Nauczyciele biorący udział w pro-
jekcie korzystają natomiast ze specja-
listycznych kursów. Dotyczą one takich 
zagadnień jak np. wykorzystanie metod 
eksperymentu naukowego w edukacji czy 
włączanie w zajęcia uczniów ze specjalny-
mi potrzebami edukacyjnymi i rozwojo-
wymi. Nauczyciele uczą się też wczesnego 
rozpoznawania potrzeb edukacyjnych oraz 
kształtowania u uczniów umiejętności nie-
zbędnych na rynku pracy. 

W ramach projektu gmina dopo-
sażyła szkoły w nowoczesny sprzęt 
i materiały dydaktyczne. Szkoły same 
określały swoje zapotrzebowanie w tym za-
kresie. Do naszych placówek dotarły m. in.: 
monitory interaktywne, laptopy, kompute-
ry stacjonarne, tablety, rzutniki multime-
dialne, ekrany, drukarki, skanery, zestawy 
słuchawkowe, rutery i ekrany do rzutników. 

Do pracowni fizycznych kupiliśmy soczew-
ki, pryzmaty, mierniki, maszynę elektrosta-
tyczną, zwierciadła, statywy, elektroskopy, 
siłomierze, generatory. Pracownie przyrody 
zyskały mikroskopy, aerometry, wskaźniki 
laserowe, termometry, barometry, wagi, hi-
grometry, deszczomierze i fantomy, a pra-
cownie biologii skalpele, czerpaki, lupy, 
lornetki, zlewki, modele oraz różne mikro-
skopy. Pracownie geograficzne wzbogaciły 
się o nowe mapy, GPS-y, globusy indukcyj-
ne, tellurium, profile glebowe i kwasomie-
rze. Na lekcje chemii kupiliśmy m. in. wagi, 
próbówki, zestawy odczynników i zestawy 
demonstracyjne, zlewki, modele atomów, 
a na lekcje matematyki – zestawy brył, ko-
ści matematycznych, odważniki, tangramy 
i różne gry. Nowe wyposażenie zyskały też 
sale do specjalistycznych zajęć korekcyj-
nych i logopedycznych. Do nich dotarły: 
podwiesie, drabinki, panele sensoryczne, 
walizeczki logopedyczne, materace, bun-
gee, wałki i piłki rehabilitacyjne, deskorol-
ki, hamaki, deska rotacyjna, gry, programy 
multimedialne i mównice logopedyczne.

Łącznie na dodatkowe wyposażenie 
szkół gmina przeznaczyła 525 tys. zł.

Całkowita wartość projektu to 
1.760.750,44 zł, w tym kwota dofinansowa-
nia to 1.672.710,44 zł.

Projekt jest współfinansowany ze środ-
ków Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020.

Magdalena Krzyżanowska

Dodatkowe zajęcia dla uczniów, 
szkolenia dla nauczycieli
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Bez litości
Magdalena Krzyżanowska | fot. GOPS w Obrowie

Taki tytuł wymyślili dla artykułu o projekcie Droga do aktywności jego uczestnicy. Skąd taki 
pomysł na tytuł?

Droga do aktywności to projekt realizo-
wany przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Obrowie, mający na celu 
integrację osób z niepełnosprawnościami 
i ich opiekunów. – Chcemy pokazać, że 
wiele z zajęć wykonywanych przez osoby 
„zdrowe” może być z powodzeniem reali-
zowanych przez niepełnosprawnych – wy-
jaśnia Renata Kwiatkowska, kierowniczka 
GOPS w Obrowie, autorka projektu. – 
Stąd nazwa zajęć: Droga do aktywności. 
Zależy nam na obecności osób z niepeł-
nosprawnościami w naszej codzienności.

W projekcie uczestniczy dwanaście osób 
z niepełnosprawnościami z terenu gminy 
Obrowo oraz sześcioro ich opiekunów. Dla 
każdej z grup przeznaczone są osobne wy-
kłady, seminaria i zajęcia.

- Dzięki temu obie grupy czują się dużo 
swobodniej we własnym gronie. Okazuje 
się, że osoby z niepełnosprawnościami są 
rozmowne, otwarte i dużo bardziej samo-
dzielne niż w towarzystwie opiekunów. Ci 
z kolei mogą skupić się na tematach poru-
szanych na warsztatach i szczerze mówić 
o problemach w gronie rozumiejących się 
osób. Przyjaźnie nawiązywane podczas 
naszego projektu są bezcenne – tłumaczy 
Kwiatkowska.

Jaka jest tematyka zajęć?
W ramach przedsięwzięcia odbyło się 

już kilka zajęć. Osoby z niepełnosprawno-
ścią urządziły kawiarenkę z planszówka-
mi, pracowały z aparatem fotograficznym 
i z kamerą, uczyły się pracy w ogrodzie. 
Były na wycieczce po gminie i oceniały 
sposób dostosowania nowych obiektów do 
ich potrzeb. Wiele radości sprawiły im też 

warsztaty z robienia karmników i odpo-
wiedniego dokarmiania ptaków zimą.

Opiekunowie uczestniczyli już nato-
miast w prowadzonych przez psychologa 
warsztatach na temat radzenia sobie ze stre-
sem oraz w szkoleniu o ulgach i uprawnie-
niach związanych z niepełnosprawnością. 
Były też spotkania o tym, jak dbać o wza-
jemne relacje rodzinne, jak znaleźć czas na 
relaks i pasje, kiedy wyjść na spotkanie ze 
znajomymi, skoro tyle obowiązków wokół 
chorego dziecka.

- Wprowadziliśmy również zajęcia do-
tyczące seksualności osób niepełnospraw-
nych, ponieważ ten temat naszym zdaniem 
jest zbyt rzadko poruszany, a przecież to 
normalna, życiowa sprawa – wyjaśnia Re-
nata Kwiatkowska. – Opiekunom zapew-
niliśmy wykład o tym, jak czerpać radość 
z seksu, jeśli człowiek obawia się, czy nie 
spłodzi kolejnego chorego potomka. Pro-
blematyka ta spotkała się z dużym zaintere-
sowaniem. Cieszę się, że w gminie Obrowo 
nie unikamy trudnych tematów, że udało 
się nam stworzyć grono potrafiące poważ-
nie i merytorycznie rozmawiać o seksual-
ności.

Jedne z warsztatów przeznaczonych dla 
osób z niepełnosprawnością dotyczyły też 
social mediów oraz możliwości wykorzy-
stywania ich w codziennym życiu.

- Niemałym zaskoczeniem był dla mnie 
fakt, że niemal wszyscy uczestnicy mają 
konta w portalach społecznościowych 
i chcą w nich uczestniczyć. Rozmawialiśmy 
zatem o tym, jakie posty nam się podobają 
i dlaczego, jak warto je tworzyć – opowiada 
prowadząca te zajęcia. – Omawialiśmy róż-
nice pomiędzy tekstami pisanymi na bloga, 
do internetu i do prasy. 

Efektem zajęć z kreatywnego pisania był 

post wstawiony na fanpejdżu gminy na Fa-
cebooku fb:obrowonaszagmina oraz film 
nagrany przez uczestników. Podsumowa-
niem tych warsztatów jest również niniejszy 
tekst, który ukazał się już w lokalnej prasie. 
Tekst powstał we współpracy z uczestnika-
mi zajęć, których życzeniem było, aby zaty-
tułować go Bez litości. 

Dlaczego akurat Bez litości?
- Nie lubimy, kiedy ludzie się nad nami 

litują – stanowczo mówi Paweł, uczestnik 
projektu. – Chcielibyśmy, aby traktowano 
nas w możliwe najbardziej zwykły sposób.

- Dokładnie tak - dodaje Ania. - Trak-
tujcie nas jak równych sobie. Nie patrzcie 
na nas przez pryzmat naszych cielesnych 
dysfunkcji, przez które musimy korzystać 
z wózków, białych lasek czy waszej pomocy 
przy wykonywaniu niektórych czynności. 
Ciało nas ogranicza, ale co z tego? Jesteśmy 
tacy jak ludzie bez niepełnosprawności.

Paweł biegle korzysta z internetu, intere-
suje się polityką, problemami współczesne-
go świata i kinem. Ania świetnie się czuje 
w świecie cyfr, liczenia, rachunkowości. Pa-
tryk pogrywa na organach, śpiewa, a hobby 
ma niekonwencjonalne. Jest nim oglądanie 
wesel. – Lubię obserwować i odczytywać 
ludzkie emocje. Mnóstwo czasu spędzam 
w domu, więc jest to dla mnie namiastka 
życia wśród innych. Łukasz jest z kolei ma-
łomówny i przygląda się pracy grupy, stojąc 
z boku, ale jego pointy zdradzają wyjątkowy 
intelekt i umiejętność wychwytywania na-
stroju.

Spośród sześciorga osób uczestniczą-
cych w zajęciach z pisania niestety tylko 
dwoje prowadzi życie zbliżone do „normal-
nego”: obdarzona niezwykłym poczuciem 
humoru Marysia o wielu pasjach, która 
uczy się w toruńskim liceum oraz Błażej, 
który jeździ samochodem, pisze wiersze, 
rysuje, prowadzi bloga i rozpoczyna studia. 
Pozostali nie pracują, chociaż mają ku temu 
predyspozycje.

- Moim marzeniem jest, aby projekt 
Droga do aktywności faktycznie stał się dla 
naszych podopiecznych taką drogą – mówi 
Renata Kwiatkowska. – Jak dobrze, że jeste-
śmy gminą, w której możemy realizować 
zajęcia tak potrzebne osobom z niepełno-
sprawnościami i ich opiekunom.

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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Magdalena Krzyżanowska | fot. UG Obrowo

Z obrad Rady Gminy Obrowo
Na listopadowej sesji radni m.in. wyrazili zgodę na zmiany w budżecie gminy na rok 2022, dzięki 
którym o 491 tys. zmniejszy się deficyt gminy. Korzystna sytuacja finansowa gminy umożliwiła 
rezygnację z emisji obligacji, planowanej na kwotę 3 mln zł.

W ostatnim kwartale odbyły się trzy sesje 
Rady Gminy Obrowo: w dniach 13 paź-
dziernika, 9 listopada i 28 listopada.

XXXVII (październikowa) sesja rady 
była nieco odmienna od dotychczasowych 
posiedzeń. Oprócz typowej pracy, polegają-
cej na analizie projektów uchwał i dyskusji 
nad nimi, radni pogratulowali Kazimierzo-
wi Musiałowskiemu, marynarzowi i mara-
tończykowi, przebiegnięcia 163. maratonu. 

- Bardzo się cieszę, że mogę w gminie 
rozwijać moją pasję biegacza i wielbiciela 
the Beatles. Gmina Obrowo stwarza do-
skonałe warunki do uprawiania sportu, 
dlatego sportowcy dobrze się u nas czują, 
a my możemy szczycić się ich osiągnięciami 
– opowiadał radny Musiałowski. – Przebie-
głem we wrześniu swój 163 maraton i odkąd 
mieszkam w Obrowie, niemal zawsze wożę 
ze sobą gminną flagę. Jestem dumny z mo-
jej gminy i chcę, aby inni o tym wiedzieli. 
Dziękuję Państwu radnym za wyrazy uzna-
nia.

Następnie wójt Andrzej Wieczyński 
i przewodniczący Rady Gminy Obrowo 
Roman Skórski pogratulowali K. Musia-
łowskiemu sukcesu i wręczyli mu bukiet 
kwiatów.

Dodanie tego wystąpienia podczas sesji 
było związane z obecnością na obradach 
dziennikarzy z TVP Bydgoszcz, którzy 
przygotowywali dokument o radnym Mu-
siałowskim i jednocześnie nagrywali mate-
riał o gminnych inwestycjach i sporcie.

W dalszej kolejności radni przeszli do 

omawiania uchwał i głosowań. Jednogło-
śnie przyjęli zmiany w budżecie oraz w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 
– 2035, a także w sprawie ustalenia opłaty za 
ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do 
gminnej oczyszczalni ścieków w Dobrzeje-
wicach. Radni ustalili, że opłata ta wyniesie 
14,00 zł netto za 1 metr sześcienny ścieków. 
Radni nadali również nazwę Irysowa ulicy 
w Osieku nad Wisłą oznaczonej w rejestrze 
gruntów jako działka ewidencyjna 500/49 
i udzielili parafii w Dobrzejewicach dotacji 
na prace konserwatorskie w wysokości 50 
000 zł. Rada Gminy Obrowo przyjęła tak-
że uchwałę w sprawie programu gospoda-
rowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Obrowo w latach 2023-2027 oraz w sprawie 
ustalenia zasad polityki czynszowej w la-
tach 2023-2027.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2022, 
które omawiali i przyjęli radni, dotyczą 
między innymi zwiększenia wydatków in-
westycyjnych na:

• budowę kanalizacji w Szembekowie – 
o 100 000 zł,

• zakup samochodu na potrzeby referatu 
ds. dróg –  40 000 zł,

• zakup terenu przy remizie w Dobrzeje-
wicach na parking i odpowiednie zagospo-
darowanie na potrzeby lokalnej społeczno-
ści – 70 020 zł,

• dostosowanie infrastruktury drogowej 
w Brzozówce przy ul. Szkolnej do projektu 
stałej organizacji ruchu – 12 000 zł

• rozbudowę budynku szkoły w Brzo-
zówce wraz z budową przedszkola – 1 059 
000 zł, w związku z szybkim postępem prac 

na budowie.
XXXVIII sesja była sesją nadzwyczajną, 

zwołaną z uwagi na konieczność wpisania 
do budżetu gminy pieniędzy na dodatek 
węglowy. Z kolei na posiedzeniu w dniu 
28 listopada radni m.in. wyrazili zgodę 
na zmiany w budżecie gminy na rok 2022, 
dzięki którym o 491 tys. zmniejszy się de-
ficyt gminy oraz nie będzie konieczności 
zaciągania zobowiązań z tytułu obliga-
cji. Korzystna sytuacja finansowa gminy 
umożliwiła rezygnację z emisji obligacji, 
planowanej na kwotę 3 mln zł. Uchwalone 
zmiany w budżecie obejmują także wpro-
wadzenie funduszy na rozbudowę kanaliza-
cji i sieci wodociągowej w Głogowie.

Przy okazji rozmów o zmianie Wielo-
letniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 
2035, w związku z planami budowy boiska 
szkolnego w Osieku nad Wisłą, wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński wyjaśnił, że 
energetyka przystępuje do przebudowy słu-
pa średniego napięcia, który uniemożliwiał 
dotychczas inwestycję. Gmina przystąpi do 
budowy boiska w 2023 roku, jeśli budżet 
gminy będzie na to pozwalał.

Radni podjęli również decyzję o wzro-
ście podatku od nieruchomości oraz podat-
ku od środków transportowych od 1 stycz-
nia 2023 roku średnio o 17%, tj. o tyle, ile 
wyniosła inflacja we wrześniu liczona rok 
do roku.

Rada gminy zdecydowała ponadto, że 
od 1 stycznia 2023 roku zmniejszy się śred-
nia ceny skupu żyta stanowiąca podstawę 
do obliczenia podatku rolnego na obszarze 
gminy Obrowo w 2023 r. z kwoty 74,05 zł za 
1 decytonę (q) do kwoty 60,80 za 1 dt (q).

Przedmiotem obrad rady była też stawka 
za 1 kilometr przebiegu pojazdu w związku 
ze zwrotem kosztów przewozu dzieci z nie-
pełnosprawnościami do szkół. Zmienił się 
algorytm obliczania tej stawki, toteż ko-
nieczne było wywołanie stosownej uchwa-
ły. Miesięcznie gmina dofinansowuje trans-
port dzieci z niepełnosprawnościami i ich 
rodziców kwotą ok. 170 000 - 200 000 zł. 
Kwota ta wg wstępnych szacunków wzro-
śnie dwukrotnie.

Radni wyrazili zgodę na wprowadzenie 
do szkół nowego etatu – pedagoga specjal-
nego, zgodnie z majową nowelizacją ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela. Tygodniowy wymiar godzin pracy pe-
dagogów specjalnych wyniesie 22 godziny.

Wszystkie uchwały znajdą Państwo pod 
adresem www.bip.obrowo.pl/prawolokal-
ne/uchwaly
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OSP

Magdalena Krzyżanowska | fot. GOK w Obrowie

Druhna Laura Szuprycińska z Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej OSP KSRG 
Szembekowo oraz druh Norbert Augu-
ściński z MDP OSP KSRG Kawęczyn ode-
brali w imieniu swoich drużyn promesy 
na doposażenie jednostek. Zostaną one 
przeznaczone na sprzęt i umundurowa-
nie MDP. 

Na terenie gminy Obrowo działają 
dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze – 
w strukturach OSP KSRG Kawęczyn i OSP 
KSRG Szembekowo. Ich opiekunami są 
druhna Anna Lewandowska z Szembekowa 
i druh Marcin Czynszak z Kawęczyna. 

Młodzi druhowie otrzymali z Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
promesy na doposażenie jednostek. Zosta-
ną one przeznaczone na sprzęt i umundu-
rowanie MDP. W imieniu swoich drużyn 
promesy z rąk Komendanta Wojewódzkie-
go Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 
oraz Komendanta Miejskiego PSP odbierali 
druhna Laura Szuprycińska z młodzieżowej 
drużyny z Szembekowa i druh Norbert Au-
guściński z MDP z Kawęczyna. Młodzieżo-
wa drużyna z Kawęczyna otrzymała 5 400 
zł, a z drużyna z Szembekowa 2 175 zł. Gra-
tulujemy! (MK)

Młodzi druhowie z promesami 
na umundurowanie i sprzęt

Mimo deszczu, zawody przyciągnęły 
wielu widzów – pasjonatów pożarnictwa 
i członków rodzin zawodników. Doping 
i oklaski pomagały więc druhom rywa-
lizować w dwóch nieprostych konkuren-

cjach. Były to: bieg sztafetowy, w którym 
strażacy zamiast tradycyjnej pałeczki 
przekazywali sobie prądownicę oraz ćwi-
czenia bojowe, polegające na sprawianiu 
linii ssawnej (linia ssawna to linia zbu-

dowana z węży ssawnych, służąca do po-
bierania, czyli ssania wody z otwartych 
punktów jej czerpania), linii głównej 
i dwóch linii gaśniczych. Strumieniem 
wody z linii gaśniczych strażacy musieli 
następnie obrócić tarczę i przewrócić pa-
chołki.

Wśród dopingujących byli wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński, druh OSP 
KSRG Dobrzejewice, zastępca wójta Joanna 
Zielińska i sekretarz gminy Mirosława Kło-
sińska, druhna OSP KSRG Kawęczyn. 

W rywalizacji dorosłych strażaków zwy-
ciężyli druhowie z Szembekowa, którzy 
otrzymali od wójta gminy Obrowo Andrze-
ja Wieczyńskiego 3 000,00 zł na potrzeby 
jednostki. Drugie miejsce zajęli druhowie 
z Kawęczyna, którym wójt przekazał 2 
500,00 zł. Trzecie miejsce i 2 000,00 zł wy-
walczyli strażacy z Zawał, a czwarte - stra-
żacy z Osieka nad Wisłą. OSP KSRG Osiek 
nad Wisłą otrzymał 1 500,00 zł. Wśród 
drużyn młodzieżowych (10 – 16 lat) najlepsi 
okazali się druhowie z Kawęczyna, a dru-
gie miejsce zajęli druhowie z Szembekowa. 
Młodzież otrzymała od wójta nagrody fi-
nansowe w wysokości 1 500, 00 zł (1 miej-
sce) i 1000,00 zł (2 miejsce).

Wszystkie drużyny dostały okazałe pa-
miątkowe puchary i dyplomy. Zawody od-
były się 17 września w Szembekowie.

Dwie zwycięskie drużyny w obu katego-
riach wiekowych będą reprezentować naszą 
gminę na zawodach powiatowych, które 
mają odbyć się wiosną 2023 roku w Toru-
niu.

Sportowa rywalizacja 
strażaków ochotników
Cztery jednostki OSP z terenu naszej gminy: z Szembekowa, 
Kawęczyna, Zawał i z Osieka nad Wisłą brały udział w gminnych 
zawodach sportowo – pożarniczych. 
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Magdalena Krzyżanowska | fot. M. Krzyżanowska

Znowu razem. Nie tylko na przeglądzie 
zespołów senioralnych 

Państwo Hanna i Henryk Grąbczewscy. Państwo Urszula i Henryk Nadolni.

Złote Gody państwa Grąbczewskich 
i Nadolnych
Państwo Hanna i Henryk Grąbczewscy z Obrowa oraz Urszula i Henryk Nadolni z Głogowa 
odebrali Medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

To było wspaniałe przedsięwzięcie, które 
będziemy długo wspominać i które dało 
nam dużo radości. Zastanawialiśmy się 
jednak, do kogo kierujemy nasze posłan-
nictwo. 

W dniu 24 września 2022 odbył się ko-
lejny Przegląd Chórów i Zespołów Senio-
ralnych w Obrowie (piszemy o nim obok 
– przyp. red.) Po dwóch pandemicznych la-
tach naznaczonych troską o życie i zdrowie 
doszło nareszcie do spotkania przyjaciół, 
znajomych, sympatii, artystów. Pandemia 
bardzo zaszkodziła naszemu środowisku: 
były zakażenia koronawirusem, były przy-
padki zgonów. Ponieśliśmy też straty wśród 
krewnych i znajomych. Jednak nadszedł 
czas odwilży pandemicznej i mogliśmy się 
spotkać, razem śpiewać i biesiadować, co 
sprawiło nam wielką przyjemność. Rado-
ści wśród artystów było niemało, publicz-
ność wspaniała, wyrozumiała, dopingująca. 
Zdarzały się wpadki, ale należy pamiętać, że 
średnia wieku seniorów to 70 - 75 lat.

W przeglądzie wzięło udział 16 zespołów 

i chórów senioralnych, w tym jeden recyta-
tor - jak zwykle wspaniały pan Kazimierz 
Radwański. Repertuar był różnorodny: od 
muzyki klasycznej (nawet utwory Straussa) 
poprzez muzykę taneczną, ludową, muzykę 
współczesną oraz własne utwory tematycz-
nie związane z miejscowością, z której po-
chodził zespół.

Otrzymaliśmy duże wsparcie (nie tylko 
finansowe) ze strony władz gminy i ks. Ta-
deusza Lewandowskiego, proboszcza para-
fii obrowskiej. Serdecznie za to dziękujemy.

Wspaniała atmosfera nie przesłoniła 
jednak problemów, z jakimi borykają się se-
niorzy. Mam tu na myśli przede wszystkim 
zdrowie. Spotkania zazwyczaj zaczynały się 
od pytania: jak się czujesz, czy chorowa-
łeś na covid? Jednak warto podkreślić, że 
wszystkie rozmowy kończyły się optymi-
stycznym stwierdzeniem: no to do następ-
nego roku!

Może Państwo nam pomogą dotrzeć do 
młodych?

Zastanawialiśmy się też, co dalej z na-
szymi programami artystycznymi opraco-
wanymi na przeglądy, czy też przeglądy to 

tylko imprezy, na których mamy się poka-
zywać. Wszyscy byliśmy zgodni, że seniorzy 
w swoich programach niosą emocjonujące 
przeżycia, wartości wychowawcze i posłan-
nictwo - tylko do kogo skierowane? Nasi 
widzowie, publiczność to przede wszystkim 
osoby starsze. Brak było młodzieży. Powsta-
je więc pytanie, czy naszą postawą, estetyką, 
wykonaniem, treścią przekazywanych słów 
możemy młodzież zainteresować? Jak to 
zrobić w dobie internetu? Może Czytelnicy 
nam pomogą dotrzeć do młodych? Może 
włączą się radni gminy Obrowo, sołtysi, 
nauczyciele i inne osoby funkcyjne? Czy 
jest możliwa dyskusja na ten temat w spo-
łeczeństwie?

Czekamy na propozycje rozwiązań, na 
uwagi i sugestie. Razem z seniorami z Klu-
bu Seniora Sami Swoi zapraszam na nasze 
spotkania w każdy wtorek o godz. 16.00 do 
świetlicy wiejskiej w Obrowie.

Grzegorz Filut, przewodniczący Klubu 
Seniora Sami Swoi w Obrowie, tel. 606 683 
929.

Medale przyznał prezydent Andrzej 
Duda, a wręczył wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński. Państwo Grąbczewscy 
doczekali się trojga dzieci oraz pięciorga 
wnucząt, a państwo Nadolni trojga dzieci 
i czworga wnucząt.

- W małżeństwie jak w pogodzie - mó-
wił wójt Wieczyński do jubilatów. – Raz sło-
necznie, ciepło i przyjemnie, a innym razem 
chłód i burze. Życzę państwu jak najwięcej 
radości w kolejnych wspólnych latach oraz 

pociechy z dzieci i wnucząt.
Gmina uhonorowała jubilatów kwiata-

mi i prezentem. O oprawę uroczystości za-
dbała kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Obrowie Małgorzata Gerus. 

(MK)

Grzegorz Filut
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Och, życie, kocham cię nad życie!
Magdalena Krzyżanowska | fot. GOK w Obrowie

Słowa te wybrzmiały również na scenie, 
fenomenalnie wyśpiewane przez Graży-
nę Rutkowską-Kusą, aktorkę toruńskiego 
Baja Pomorskiego, finalistkę The Voice 
Senior. Wokalistce towarzyszył kompo-
zytor, pianista Krzysztof Zaremba, kie-
rownik muzyczny Baja. Recital artystów 
otworzył piąty Przegląd chórów i zespo-
łów senioralnych, który 
po pandemicznej prze-
rwie powrócił do naszej 
gminy.

- Jak miło widzieć się 
z państwem po pande-
micznej przerwie – mó-
wił wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński, 
otwierając Przegląd. – 
Bardzo się cieszę, że na-
sza gmina znów będzie 
słyszeć waszą muzykę i wspaniałe głosy. 
Jak wiemy, śpiewać każdy może, a o tym, że 
państwo śpiewają coraz lepiej, a nie gorzej, 
świadczy rosnąca z roku na rok ilość uczest-
ników i słuchaczy Przeglądu.

Po recitalu artystów Baja Pomorskiego 
na scenie wystąpiło szesnaście zespołów se-
nioralnych z powiatu toruńskiego i powia-
tów ościennych. Były to:

• Zespół Ludowy Kawęczynianki,
• Chór Seniora Sami Swoi,
• Chór Radość,
• Chór Dolina Drwęcy,

• Zespół Wokalno-Instrumentalny Złota 
Jesień,

• Zespół Wokalny Lubiczanie,
• Zespół Echo Ziemi Dobrzyńskiej,
• Stowarzyszenie Kulturalne Pokolenia,

• Zespół  Jutrzenka,
• Duet Eden,
• Zespół Duet My,
• Zespół Appassionata,
• Zespół Śpiewaczy Wspomnienie,
• Zespół Wrzos,
• Chór Złota Jesień,
• recytator Kazimierz Radwański.

Każdy występ trwał po ok. 15 
minut. Artyści otrzymywali na 
pamiątkę od wójta gminy Obro-
wo podziękowania, puchary oraz 
zbiory poezji gminnej twórczyni 
Aliny Żebrowskiej. Również re-
cital Grażyny Rutkowskiej-Kusej 
i Krzysztofa Zaremby był prezen-
tem wójta gminy Obrowo An-
drzeja Wieczyńskiego dla senio-
rów przybyłych na wydarzenie.

Przegląd odbył się 24  wrze-
śnia 2022 roku w szkole pod-

stawowej w Obrowie. Przygotowali go 
Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie oraz 
Grzegorz Filut, kierownik Chóru Seniora 
Sami Swoi z Obrowa oraz przewodniczący 
Klubu Seniora Sami Swoi.

Te słowa z piosenki Edyty Geppert doskonale oddają nastrój i emocje, jakie towarzyszyły 
artystom i uczestnikom V Przeglądu chórów i zespołów senioralnych.

Bardzo się cieszę, że nasza gmina znów 
będzie słyszeć waszą muzykę i wspaniałe 
głosy. Jak wiemy, śpiewać każdy może, 
a o tym, że państwo śpiewają coraz lepiej, 
a nie gorzej, świadczy rosnąca z roku na rok 
ilość uczestników i słuchaczy Przeglądu.
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Rozstrzygnęliśmy 8 Gminny 
przegląd piosenki patriotycznej

Magdalena Krzyżanowska | fot. GOK w Obrowie

Znamy laureatów 5. Gminnego konkursu recytatorskiego
Magdalena Krzyżanowska | fot. Magdalena Krzyżanowska

24 uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy wzięło udział w 5. 
Gminnym Konkursie Recytatorskim Ko-
cham Cię, Polsko. 

Ostatnie dwie edycje gminnego kon-
kursu recytatorskiego ze względu na pan-
demię koronawirusa odbywały się online. 
Tegoroczna, piąta edycja, sprawiła więc 
młodym adeptom sztuki recytatorskiej 
i ich opiekunom dużą radość. Profesjonal-
ne jury w składzie: Edyta Lisowska z Baja 
Pomorskiego oraz Agnieszka Zakrzewska 
i Grzegorz Kaźmierski z Wojewódzkie-
go Ośrodka Animacji Kultury miało nie 
lada problem z wyłonieniem zwycięzców. 
Wszystkie dzieci były bowiem doskonale 
przygotowane do konkursu i znakomicie 
recytowały wiersze polskich poetów o te-
matyce patriotycznej.

Ostatecznie jury  przyznało następujące 
nagrody:
Kategoria klasy IV-VI

I miejsce – Jan Olszewski 
(reprezentujący Osiecki Klub Kultury)
II miejsce – Tymon Mazurkiewicz 
(OKK)
III miejsce – Igor Wałasz 
(SP Brzozówka)

Wyróżnienia I stopnia 

Mateusz Miler (SP Brzozówka)
Franciszek Turalski 
(SP Osiek nad Wisłą)

Wyróżnienia:
Stanisław Świderek (ZS Dobrzejewice)
Iga Popielarska (SP Obrowo)
Amelia Hińcz (SP Osiek nad Wisłą)

Kategoria klasy VII-VIII
I miejsce – Maja Kopystecka (OKK)
II miejsce – Bartosz Rybacki 
(SP Obrowo)
III miejsce – Wiktoria Majewska 
(SP Brzozówka)

Wyróżnienie I stopnia:
Mateusz Kostuj – (SP Brzozówka)
Laureaci otrzymywali bony podarun-

kowe, a wyróżnieni – książki. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Dodatkowo toruński Baj Pomorski ufundo-
wał specjalne wyróżnienia – trzy podwójne 
wejściówki na dowolny spektakl w teatrze. 
Nauczyciele otrzymali piękne podziękowa-
nia. Transport do Osieckiego Klubu Kul-
tury, gdzie odbywał się konkurs, zapewnił 
uczestnikom Urząd Gminy Obrowo. Warto 
podkreślić, że jury pracowało nieodpłatnie.

VIII Przegląd piosenki patriotycznej po-
kazał, że nasze nie dzieci nie tylko potra-
fią pięknie śpiewać. Przegląd udowodnił 
również, że młodzi wykonawcy czują się 
z tym repertuarem bardzo dobrze.

Jury VIII Gminnego przeglądu piosenki 
patriotycznej w składzie: Mariola Majrow-
ska, dyrektorka Szkoły Muzycznej w Osieku 

nad Wisłą, Anna Lutowska, kierowniczka 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie 
i Grzegorz Filut, muzyk, instruktor mu-
zyczny, przewodniczący chóru seniora Sami 
Swoi z Obrowa wyłoniło następujących lau-
reatów:
klasy 1 - 3

1 miejsce – Jagoda Krupska oraz chórek: 
Zofia Błotnicka, Oliwia Nagórka, Julianna 
Przewięźlikowska, Lena Strzelecka

2 miejsce – Lena Gleba oraz chórek: Zoja 
Kempinska, Zuzanna Wnuk

3 miejsce - Natalia Opiekulska oraz chó-
rek: Kornelia Mytlewska, Martyna Wnuk 
klasy 4 - 5

1 miejsce – Daria Maćkiewicz oraz chó-
rek: Julia Brzychczy, Kornelia Wiśniewska, 
Michalina Porębska, Ewa Górzyńska

2 miejsce – Julia Stawiska oraz Martyna 
Mierzwicka

3 miejsce –- Julia Kwiatkowska oraz chó-
rek: Michalina Rybińska, Oliwier Szubski, 
Aleksandra Durmowicz 
klasy 7 - 8

1 miejsce – Amelia Węgrzecka 
2 miejsce – Amelia Auguścińska oraz 

chórek: Julia Florkiewicz,  Zuzanna Poręb-
ska, Martyna Zygnerska 

3 miejsce – Zuzanna Gałka oraz chórek: 
Martyna Słupczewska, Maja Kopystecka, 
Julia Podciborska, Marcelina Rafalska 

Wraz z jury nagrody i dyplomy laure-
atom wręczała Joanna Zielińska, zastępca 
wójta gminy Obrowo.

Konkurs pod patronatem wójta gminy 
Obrowo Andrzeja Wieczyńskiego zorgani-
zował Gminny Ośrodek Kultury w Obro-
wie.

Maja Kopystecka, laureatka 1. miejsca w kat. klas 7 - 8



KURIER OBROWA AKTUALNOŚCI

15Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

Zaśpiewaliśmy Polsce z okazji 
Święta Niepodległości

Magdalena Krzyżanowska | fot. Marek Rabiasz, UG Obrowo

Patriotycznie, podniośle, ale zarazem ro-
dzinnie, radośnie i serdecznie było pod-
czas gminnego Święta Niepodległości, 
które obchodziliśmy w remizie w Osieku 
nad Wisłą. 

Wielu mieszkańców 
naszej gminy, także spoza 
Osieka nad Wisłą, wzię-
ło udział w gminnych 
obchodach narodowego 
święta odzyskania nie-
podległości. W wypeł-
nionej po brzegi remizie, 
przy stolikach zastawio-
nych smacznymi ciastami 
upieczonymi przez koła 
gospodyń wiejskich z te-
renu gminy, śpiewaliśmy 
polskie patriotyczne i hi-
storyczne pieśni. 

Na scenie wystąpiła 
Osiecka Grupa Teatralno-Wokalna w lu-
dowych strojach ziemi dobrzyńskiej, dzieci 
ze scholii Źródło działającej przy osieckiej 

parafii, harcerze z Osieka nad Wisłą oraz 
uczestnicy zajęć teatralnych w Osieckim 
Klubie Kultury Gminnego Ośrodka Kul-
tury  w Obrowie. Teksty utworów wyko-
nywanych przez artystów wyświetlane były 
na ekranie, toteż każdy mógł włączyć się 
w śpiew. OGTW zadbała również o śpiew-

niki dla gości, z których chętnie korzystano. 
Na scenie deklamowano ponadto patrio-
tyczne wiersze naszych lokalnych poetek: 

Hanny Stroińskiej i Agnieszki Jabłońskiej.
OGTW zadbała o odpowiedni wystrój 

remizy. Stoły udekorowane były biało-czer-
wonymi kwiatami i chusteczkami. Na gości 
czekały kotyliony w narodowych barwach.

Gminne Obchody Święta Niepodległo-
ści zorganizowała Osiecka Grupa Teatral-

no-Wokalna przy 
wsparciu gminy 
Obrowo, Gmin-
nego Ośrodka 
Kultury w Obro-
wie, sołtysa i rady 
sołeckiej Osieka 
nad Wisłą, osiec-
kich strażaków 
i harcerzy oraz 
kół gospodyń 
wiejskich z terenu 
gminy.

Stroje artystów 
z OGTW zostały 
zakupione za zgo-

dą wójta gminy Andrzeja Wieczyńskiego 
ze środków Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie.

W wypełnionej po brzegi remizie, przy 
stolikach zastawionych smacznymi 
ciastami upieczonymi przez koła 
gospodyń wiejskich z terenu gminy, 
śpiewaliśmy polskie patriotyczne 
i historyczne pieśni. 
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Orkiestra Dęta Vabank zagrała w Sąsiecznie
Jest w orkiestrach dętych jakaś siła – śpiewała Halina Kunicka, a jej słowa idealnie określają 
koncert, jaki odbył się w Sąsiecznie.

Ewelina Mytlewska | fot. Janusz Mytlewski

Wielu laureatów 12. edycji Ogólnopol-
skiego przeglądu piosenki żołnierskiej 
Gdy piosenka szła do wojska mieszka 
w naszej gminie! Składamy im serdecz-
ne gratulacje i zapewniamy, że jesteśmy 
z nich bardzo dumni!

W konkursie reprezentanci naszej gmi-
ny zajęli najwyższe miejsca. W kategorii so-
liści 10 – 12 lat zwyciężyła Amelia Węgrzec-
ka, reprezentująca Osiecki Klub Kultury 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrowie. 
W kategorii zespoły 13 -16 lat I miejsce zajął 
Zespół Wokalny Obrowo, którego opieku-
nem jest Janusz Lewandowski, nauczyciel 
muzyki w szkole podstawowej w Obrowie. 
Młodsi wokaliści z tego samego zespołu za-
jęli II miejsce w kategorii zespoły 10 – 12 lat. 
W kategorii soliści 13 – 16 wyróżnienie zdo-
była Weronika Pałaszewska z OKK. Naszą 
gminę reprezentowały nas również Bianka 
Węgrzecka oraz Barbara Majewska z OKK. 
Dziękujemy. (MK)

Z okazji Święta Niepodległości Starostwo 
Powiatowe w Toruniu przygotowało film, 
w którym mieszkańcy powiatu śpiewają 
wspólnie hymn Polski. 

Na zaproszenie Starosty Toruńskiego 
Marka Olszewskiego we wspólnym śpiewa-
niu „Mazurka Dąbrowskiego” udział wzięło 
12 grup mieszkańców. Byli wśród nich m. 
in. sportowcy, morsy, członkinie kół go-

spodyń wiejskich i uczniowie szkół z tere-
nu powiatu,. Naszą gminę w przedsięwzię-
ciu reprezentowali druhowie OSP KSRG 
Kawęczyn z sekretarz gminy, członkinią 
Zarządu Powiatu i druhną jednostki Mi-
rosławą Kłosińską na czele oraz uczniowie 
szkoły w Obrowie z dyrektorem placówki 
Przemysławem Piotrowskim.

Film można obejrzeć na kanale YT Po-
wiatu Toruńskiego. (MK)

Nasi uczniowie 
wyśpiewują 
nagrody 
w ogólnopolskich 
konkursach

Strażacy z Kawęczyna i uczniowie 
z Obrowa zaśpiewali hymn. Filmowo

fot. Michał Kardas, Starostwo Powiatowe w Toruniu

W wypełnionej po brzegi świetlicy wiej-
skiej zagrała Orkiestra Dęta Vabank pod 
batutą Waldemara Urbańskiego. Chary-
zmatyczny kapelmistrz jest mieszkańcem 
naszej gminy, podobnie jak dwoje innych 
członków zespołu: Dobrosława Wierz-
bowska, grająca na flecie poprzecznym 
oraz Michał Sobociński, saksofonista. 

Orkiestra przyjechała do nas z pro-
gramem „Kolberg z puzonem pod pachą. 
Muzyczna awantura”. Podczas koncertu, 
oprócz wspaniałej muzyki, usłyszeliśmy 
wiele ciekawostek o ludowej tradycji. Ze-
spół zaprezentował się w pięknych strojach 
oraz pokazał swój ogromny potencjał. Pu-
bliczność była zachwycona. Orkiestra skra-
dła wszystkim serca, a znane, dynamiczne 
utwory nawet porwały niektórych do tańca! 
Owacjom na stojąco nie było końca.

- Jesteśmy wdzięczni, że zespół o takiej 
renomie odwiedził naszą gminę. Dzięku-
jemy za porywający, energetyczny koncert. 
Mury dawnej szkoły w Sąsiecznie dzięki 
Państwu znów pełne są muzyki i tempera-
mentu. Szczególnie podziękowania kieruję 

do naszych mieszkańców, którzy swoim 
kunsztem znakomicie promują gminę - 
mówił wójt gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński.

Wójt przekazał kapelmistrzowi zestaw 
gminnych upominków, a gmina zapewniła 
członkom orkiestry dojazd do Sąsieczna. 
O gościnne przyjęcie muzyków zadbało 

Koło Gospodyń Wiejskich Sąsiedzkie kli-
maty oraz Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie. Dziękujemy.

Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Narodowego Centrum 
Kultury: EtnoPolska. Edycja 2022.
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrzejewicach

Pieśni z najbardziej znanych oper, opere-
tek i musicali oraz przeboje gwiazd estra-
dy zaśpiewała dla nas w Obrowie Śpiewa-
jąca Rodzinka Kaczmarków. 

Śpiewającą Rodzinę tworzą: Iwona – 
mama (sopran), Piotr – tata (tenor) oraz 
synowie Wojciech i Adam (baryton). Kacz-
markowie wystąpili w Rytkówce w Obro-
wie na zaproszenie radnego Jerzego Fal-
kowskiego i wykonali utwory z najbardziej 
znanych oper, operetek i musicali. Śpiewali 
także światowe przeboje gwiazd estrady. 
Talent Śpiewającej Rodziny Kaczmarków, 
ich serdeczność, otwartość i liczne bisy za-
pewniły im dozgonną miłość mieszkańców 
naszej gminy. (MK)

W krainie 
melodii z rodziną 
Kaczmarków

fot. Magdalena Krzyżanowska

Pisarz – z właściwym sobie poczuciem 
humoru i dystansem do swoich literac-
kich sukcesów – opowiadał o tym, co go 
inspiruje i jak wygląda jego praca nad 
książką. Biblioteka wypełniona po brze-
gi czytelnikami Małeckiego trzęsła się od 
śmiechu i oklasków.

Robert Małecki przyjechał na spotkanie 
autorskie na zaproszenie wójta gminy Obro-
wo Andrzeja Wieczyńskiego i dyrektorki 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrze-
jewicach Grażyny Jurkiewicz. Spotkanie 
z nim prowadził Adrian Aleksandrowicz, 

były dziennikarz, autor książki #Rak, mi-
łośnik kryminałów. Jako że obaj panowie 
obdarzeni są niecodziennym poczuciem 
humoru, biblioteka trzęsła się od śmiechu 
i oklasków. Licznie zgromadzonym czytel-
nikom Robert Małecki opowiadał na przy-
kład, że:

• Jest strasznym leniem, na co czytelnicy 
śmiejąc się odpowiadali, że przecież pisze 
średnio dwie książki na rok;

• Pisze słabo, nie ma talentu – wtedy 
czytelnicy mówili, że przecież jest laure-
atem Nagrody Wielkiego Kalibru i nagrody 
Kryminalnej Piły, czyli dwóch najbardziej 
prestiżowych nagród literackich za polsko-

języczną powieść kryminalną bądź sensa-
cyjną;

• Uwielbia swoją pracę, a zwłaszcza po-
czątki pisania nowej książki, ponieważ leży 
wówczas na łóżku i obmyśla fabułę, co go 
bardzo męczy i musi potem odpoczywać. 
Żonie i synowi mówi wtedy natomiast, że 
ciężko pracuje i nie wolno mu przeszka-
dzać.

Podczas spotkania nie zabrakło także, 
naturalnie, i poważnych tematów. Książ-
ki Roberta Małeckiego, osadzone mocno 
w teraźniejszości, poruszają istotne, trudne 
współcześnie tematy. Czytelnicy dyskuto-
wali zatem z pisarzem o wychowywaniu 
dzieci czy potrzebie szczerości w relacjach 
między ludźmi. Rozmawiano także o warsz-
tacie pisarza i o tym, jakimi swoimi cecha-
mi obdarza bohaterów własnych powieści.

Wydarzenie zgromadziło wielu fanów 
powieści Roberta Małeckiego. Dobrze-
jewicka filia gminnej biblioteki pękała 
w szwach. Wielbiciele kryminałów wykupi-
li wszystkie książki pisarza sprowadzone na 
ten dzień przez panie bibliotekarki i długo, 
cierpliwie stali w kolejce po autografy. Pi-
sarz z kolei chętnie, z uśmiechem pozował 
do zdjęć i oraz podziwiał biblioteczne zbio-
ry. Robert Małecki był zresztą pod wielkim 
wrażeniem tego, że nasza biblioteka posia-
da dosłownie każdą książkę, o której wspo-
minał podczas rozmów z czytelnikami.

Profesjonalizm naszych pań biblioteka-
rek widoczny był także w perfekcyjnej orga-
nizacji spotkania. Biblioteka zadbała o od-
powiednią scenografię i estetykę wnętrza. 
Panie przygotowały też słodki poczęstunek, 
przy którym jeszcze chętniej rozmawiało 
się o współczesnych powieściach. 

Wśród gości spotkania była lokalna blo-
gerka Anna Szulist ze Smogorzewca, której 
relację z wieczoru autorskiego mogą Pań-
stwo przeczytać na blogu Książkowy las 
Anki.

Robert Małecki był gościem 
biblioteki w Dobrzejewicach
Robert Małecki, autor bestsellerowych kryminałów, był 
gościem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzejewicach.



18 Kwartalnik Urzędu Gminy Obrowo

KURIER OBROWA KALEJDOSKOP

Gmina wstawiła trzy kolejne serca na nakrętki. Biją one dla Weroniki Urbanowicz z Brzozówki. Serca stanęły w Głogowie przy ul. 
Wilczej, w Oborach na pętli autobusowej i w Obrowie przy urzędzie. (fot UGO)

Serce Obory

Serce Głogowo

Magdalena Krzyżanowska | fot. UG Obrowo, Szkoła Podstawowa w Obrowie

Opaski odblaskowe od gminy dla uczniów

Wszystkie dzieci z przedszkoli i szkół naszej gminy otrzy-
mały opaski odblaskowe. W okresie jesienno – zimowym 
są one niezbędne dla bezpiecznego poruszania się przy 
drogach. Uczniowie klas zerowych szkoły podstawowej 
w Obrowie przyszli do urzędu odebrać je osobiście. Pozo-
stałym dzieciom opaski były wręczane w szkołach. (MK)

Kalejdoskop

Serce Obrowo
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Kazimierz Musiałowski, maratończyk, 
marynarz, radny przez 10 dni przebiegł 
pół Europy. Był uczestnikiem biegowej 
pielgrzymki sztafetowej Szlakiem św. Ja-
kuba, której trasa liczy 3 550 km. 

Pielgrzymka miała charakter charyta-
tywny. Podczas niej zbierano fundusze dla 
chorej na porażenie mózgowe Magdy Janke 
z Brodnicy.

Kazimierz Musiałowski ze Smogorzew-
ca razem z 26 biegaczami z całego kraju 15 
września wyruszył z Brodnicy do Hiszpanii, 
do Santiago de Compostela. Trasa sztafeto-
wej pielgrzymki Szlakiem św. Jakuba biego-
wej liczyła 3 500 km i przez 10 dni wiodła 
ulicami Polski, Niemiec, Francji do Hiszpa-

nii. Kazimierz Musiałowski wyruszył w tra-
sę jako pierwszy – to on otwierał sztafetę.

- W gminie Obrowo jesteśmy pod 
ogromnym wrażeniem wyczynu radnego 
Musiałowskiego. Wiemy wprawdzie, że 
jest wyjątkowo wysportowanym 73-letnim 
młodzieńcem, który przebiegł 163 maratony 
na całym świecie, ale biegowa pielgrzymka 

o długości 3 550 km każe zawołać: czapki 
z głów! – podkreśla wójt gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński.

Po powrocie maratończyk odwiedził 
nasz urząd, aby opowiedzieć o tym, co prze-
żył. Na pamiątkę wydarzenia wręczył wój-
towi medal – muszlę, która jest symbolem 
Szlaku Św. Jakuba. 

Biegiem przez 
pół Europy. 
Charytatywnie

Magdalena Krzyżanowska | fot. https://www.facebook.com/RunToSantiagodeCompostela

Radosław Siciun, mieszkaniec Osieka nad 
Wisłą, reprezentant kadry narodowej, za-
jął 5. miejsce na Mistrzostwach Świata Se-
niorów i Weteranów w Kulturystyce, które 
odbywały się w Santa Susana w Hiszpanii.

Jak zawody podsumowuje nasz mistrz? 
- Dostałem się do ścisłego finału najbar-

dziej obleganej kategorii mistrzostw czyli 
Men’s Physique, zdobyłem medal i zająłem 
5. miejsce na świecie. Jestem bardzo szczę-
śliwy. Przede mną na 4. miejscu uplasował 
się trzykrotny mistrz świata, zawodnik elit 
pro, zwycięzca kategorii. Wygrał także kate-
gorię open. Drugi był mistrz Europy. Dzię-
kuję wszystkim, którzy mi kibicują, w szcze-
gólności żonie Marlenie Siciun-Zglińskiej, 
za wsparcie. Wiadomo: przygotowania… 
- mówi Radosław Siciun.

Tydzień później, na Mistrzostwach 
Polski Federacji IFBB, które odbyły się 
w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 12-
13.11.2022 r., kulturysta z Osieka nad Wisłą 
zajął pierwsze miejsce i do swojego dorob-
ku dopisał kolejny w tym roku tytuł Mistrza 
Polski. Wcześniej, w dniach 21 – 22 paź-
dziernika br. w Grodzisku Wielkopolskim 
Radosław Siciun zdobył brąz w Pucharze 
Polski w Kulturystyce i Fitness w katego-
rii fitness plażowe mężczyzn open, złoto 
w 6. Otwartych Mistrzostwach Wielko-
polski w Kulturystyce i Fitness w kategorii 
fitness plażowe weteranów open oraz brąz 
w 6. Otwartych Mistrzostwach Wielkopol-
ski w Kulturystyce i Fitness w kategorii fin-
tess plażowe mężczyzn open.

- To imponujące – mówił wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński, który za-
prosił sportowca do siebie, aby osobiście 
złożyć mu gratulacje. – Dowodzi pan, jak 
wiele można osiągnąć pracowitością i kon-
sekwencją.

Adrian Gąsiorowski | fot. archiwum Radosława Siciuna

Radosław Siciun piąty 
na mistrzostwach świata
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Adrian Gąsiorowski | fot. Dariusz Machajewski

Obrowo stolicą 
polskiego 
kickboxingu

fot. A&W Team Obrowo

5. listopada w szkole w Obrowie odbył się 
organizowany przez A&W Team Obrowo 
Turniej Młodych Wojowników o Puchar 
Wójta Gminy Obrowo pod patronatem 
Polskiego Związku Kickboxingu.

W zawodach udział wzięło 14 klubów 
z całej Polski, z których w sumie mogli-
śmy oglądać aż 60 sportowców. W trakcie 
turnieju nasi obrowscy wojownicy zdoby-
li w sumie 7 medali - 3 złote, 1 srebrny i 3 
brązowe. Złoto wywalczyli: Borys Damrath 
(kick-light, kadet starszy [m]  +69kg), Pa-
weł Perlik (kick-light, kadet starszy [m] 
-57kg), Norbert Auguściński (kick-light, 
Kadet młodszy [m] -52kg). Srebrny medal 
zdobył Igor Lewandowski (kick-light, kadet 

młodszy [m] -32kg), a z brązowym meda-
lem zawody ukończyli Michał Olszewski 
(kick-light, kadet starszy [m] +69kg), Oli-
wier Wróbel (kick-light, kadet starszy [m] 
–42 kg) i Amelia Kowalska (kick-light, ka-

det młodszy [k] -42kg). 
Gratulujemy wspaniałych wyników! Or-

ganizatorom turnieju dziękujemy za profe-
sjonalną organizację tak poważnej imprezy. 
(AG)

Na podium Borys Damrath (1m) i Michał Olszewski (3m)

To już w naszej gminie tradycja, że cykl 
turniejów halowej piłki nożnej rozpoczy-
namy od turnieju niepodległości.

W tym roku na pierwszy turniej zgło-
siły się trzy drużyny. Udział wzięły zespo-
ły Impactu Obrowo, Wisły Osiek i Asfaltu 
Obrowo. Pierwszy puchar trafił do Impactu 
Obrowo, który zakończył już rozgrywki to-
ruńskiej Futbol-Areny. Drugą lokatę zajęli 
Wiślacy, a podium domknęli najmłodsi 
w rozgrywkach zawodnicy Asfaltu Obro-
wo. Oprócz dyplomów, przygotowaliśmy 
również puchar dla najlepszego zespołu.

Gminne rozgrywki halowej piłki nożnej 
to już dość stara tradycja sportowa w naszej 

gminie. Kiedyś udział potrafiło brać nawet 
ponad 10 drużyn. Obecnie zainteresowanie 
jest już ciut mniejsze, co nie oznacza, że 
rywalizacja jest mniej zacięta. Na boisku 
emocji nie brakuje, a na trybunach widzi-
my rodziny, partnerki i znajomych zawod-
ników, którzy ochoczo dopingują swoich 
bliskich.

Zawodnicy chcieliby jednak czegoś wię-
cej, rywalizacji jak kiedyś i tutaj pojawia 
się nasze zaproszenie do innych zespołów, 
które przecież na terenie naszej gminy 
wciąż funkcjonują. Gorąco zachęcamy do 
brania udziału w organizowanych przez 
nas turniejach i spędzenia wolnego czasu 
na sportowo. Gwarantujemy, że atmosfera 

turniejów jest bardzo przyjazna i oprócz 
samej rywalizacji, należy docenić spotkanie 
z innymi mieszkańcami i spędzenie czasu 
w doborowym, sportowym towarzystwie. 

Gratulujemy zwycięzcom pierwszego 
turnieju, wszystkim uczestnikom dziękuje-
my za piękną, sportową rywalizację, a czy-
telników jeszcze raz gorąco zachęcamy do 
udziału w kolejnych imprezach.

Turniej Niepodległości 
wygrywa Impact Obrowo

Asfalt Obrowo Wisła Osiek

Impact Obrowo


