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Nasze sukcesy w czasach 
koronawirusa: 
plac zabaw Nivea 
i wóz strażacki



Dzień dobry!
Po półrocznej przerwie wraca do Państwa Kurier Obrowa. Ze względu na epidemię koro-
nawirusa, która utrudniała spotkania, zawiesiliśmy wydawanie kwartalnika. Teraz jednak, 
kiedy już umiemy (jak się wydaje) radzić sobie z wirusem, zdecydowaliśmy się wydać gazetę. 
I to od razu podwójny numer: 49/50, aby nadrobić zaległości! Ten „złoty” jubileusz – sym-
boliczne 50. wydanie – zachęcił nas do wprowadzenia zmian w gazecie. Kurier Obrowa ma 
więc nową szatę graficzną, nowe działy i nowy układ treści. Przede wszystkim jednak Kurier 
Obrowa ma Zespół Redakcyjny. Tworzą go mieszkańcy naszej gminy, fachowcy w  swojej 
dziedzinie, pasjonaci tego, co robią.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami. Będziemy wdzięczni za opinie i sugestie, chcemy 
z Państwem rozmawiać. Kurier Obrowa powstaje dla Państwa, więc zależy nam, aby odpo-
wiadał Państwa zainteresowaniom i oczekiwaniom. Prosimy o e-maile, telefony, komentarze 
na profilach społecznościowych.
Kontakt z redakcją: 56 67 678 60 22 wew. 185, kom. 605 609 168, 
e-mail: kurier@obrowo.pl fb/kurierobrowa
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i prawach pokrewnych Urząd Gminy 
Obrowo zastrzega, że dalsze rozpo-

wszechnianie materiałów opublikowa-
nych w “Kurierze Obrowa” jest zabronione 

bez zgody wydawcy.

Nasz Zespół Redakcyjny:

Grzegorz Filut Renata Kwiatkowska Dariusz Machajewski

Ewelina Mytlewska Joanna Zielińska
Animatorka kultury, pracownik 
GOK, odpowiedzialna za Osiecką 
Grupę Teatralno-Wokalną, opie-
kunka Osieckiej Izby Regional-
nej. Mieszka w Osieku nad Wisłą.

Mieszkanka Szembekowa, z  wy-
kształcenia pedagog, socjolog 
i  doradca zawodowy. Obecnie 
zajmuje się oświatą w  Urzędzie 

Gminy Obrowo.

Nauczyciel, muzyk, pedagog 
o specj. kulturalno - oświatowej. 
Przewodniczący klubu seniora 
Sami Swoi. Z  zamiłowania ky-
nolog i  hodowca psów. Mieszka 
w Kawęczynie.

Kierownik GOPS w  Obrowie, od 
lat współpracuje z organizacjami 
pozarządowymi opiekującymi 
się osobami potrzebującymi po-
mocy. Mieszkanka Osieka nad 
Wisłą. 

Nauczyciel wychowania fizycz-
nego, gminny koordynator spor-
tu, organizator zawodów spor-
towych. Z  wykształcenia także 
przyrodnik. Mieszka w  Dobrze-
jewicach.
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KURIER OBROWA CO W NUMERZE

Wóz strażacki dla OSP Szembekowo 

5

Miłośnicy historii Silna i oko-
lic, skupieni wokół ze Szkutni 
Kmieć i Przyjaciele oraz Fun-

dacji Melodia Serc, prowadzili poszukiwania szkutni prowa-
dzonej przez rodzinę Stoyke w Silnie. 6 września odnaleźli 
niezwykły skarb: cztery kany różnej wielkości, wypełnione 
ubraniami, przedmiotami użytkowymi, ścinkami gazet.

Podwórko Nivea dla Dobrzejewic 
Głosami mieszkańców i  dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
przyjaciół gminy Obrowo Dobrzejewice zdobyły tzw. podwórko 
talentów w tegorocznym ogólnopolskim konkursie firmy Nivea. 
Do rywalizacji przystąpiło ponad 160 miejscowości. Dobrzejewi-
ce z ilością 26 101 tysięcy głosów zajęły 3. miejsce. 

Dobrze by było, abyśmy widząc to, co 
wymaga naprawy, zauważali i  to, co 
już udało nam się zrobić – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński w  wywiadzie dla nowego Kuriera Obrowa. Wójt 
włącza się dyskusje internautów na temat edukacji w czasach 
koronawirusa, rozbudowy szkoły w  Brzozówce i  stanu gmin-
nych dróg podczas deszczy.

Nie tylko o szkołach 
w czasie koronawirusa 

Skarb z Silna 

4
3

2

1 W  II turze wyborów prezydenckich do urn poszło 
70,36 % uprawnionych mieszkańców naszej gminy. 
Dzięki tak wysokiej frekwencji otrzymaliśmy czek 
w wysokości 800 000 złotych na zakup nowego wozu 
strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. - Każ-

dy mieszkaniec naszej gminy, który 
brał udział w  wyborach, może czuć 
się fundatorem wozu – mówi wójt 
Andrzej Wieczyński.

LOWE to skrót od „lokalny ośrodek wiedzy i edu-
kacji”, jakim może stać się każda szkoła, o ile znajdą 
się osoby chcące traktować ją jako miejsce wspól-
nej nauki i działania. Współpraca w ramach LOWE 
wiąże się z ideą 3L -  lifelong learning – uczenia się 
przez całe życie. Projekt LOWE w gminie Obrowo 
prowadzą wspólnie urząd gminy i szkoła podstawo-
wa w Obrowie. Rekrutacja do projektu trwa.

LOWE w gminie Obrowo 

Skrzypkowo - wieś wciśnięta w sam ką-
cik gminnej mapy. Mieszkańcy się ze-
starzeli, a  młodych jak na lekarstwo... 
A  przecież nie zawsze tak było. Ta ze-
pchnięta na margines czasu wieś rozsławiła przed laty swoją gminę na 
całą Polskę. A stało się tak za przyczyną uporu i ogromnej pracy jednej 
osoby - Julii Prochery, która z rodziną przybyła tu w 1945 roku.

6
Magia wiejskiego teatru 

W tym numerze
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Szanowni Państwo, drodzy Rolnicy z naszej gminy Obrowo!
2020 rok postawił przed nami wszystkimi nowe zadania. Do tych 
przeciwności, z którymi niestety często się Państwo mierzą, takimi 
jak np. susza czy powódź, teraz doszły nowe. Domyślamy się, jak 
wiele niepokoju i lęku wnosi epidemia w Państwa życie i pracę. Tym 
bardziej więc dziękujemy za tegoroczne żniwa. Dziękujemy, że na 
naszych stołach znów zagości chleb ze świeżej mąki.
Co rok dziękowaliśmy Państwu osobiście, spotykając się na naszych 
gminnych dożynkach. W tym roku jednak nie organizujemy Święta 
Plonów. Żałujemy, ale podjęliśmy tę decyzję w trosce o bezpieczeń-
stwo uczestników dożynek podczas trwającej pandemii. Nam też 
jest przykro, że musimy zrezygnować ze spotkania z Państwem. Rze-
czywistość wymusza jednak czasem podejmowanie trudnych i nie-
popularnych decyzji.
Jeszcze raz zapewniamy o  naszej wdzięczności za to, że w  tym  
niespokojnym roku jak zawsze będziemy mieć chleb.

Pozdrawiamy Państwa serdecznie!
przewodniczący rady gminy Obrowo Roman Skórski
wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński

fot. Krzysztof Majewski



- Udało nam się to dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu tysięcy mieszkańców 
i sympatyków naszej gminy – mówi wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Je-
stem dumny, że mimo podziałów w  na-
szym kraju, mieszkańcy Obrowa potrafią 
współdziałać i zjednoczyć się wokół jednej 
inicjatywy. Zwyciężyliśmy dwukrotnie: 
zdobyliśmy plac zabaw dla Dobrzejewic 
oraz zaangażowaliśmy wielu mieszkań-
ców w  działania na rzecz naszej gminy. 
Społeczeństwo obywatelskie w  Obrowie 
istnieje. Umiemy rozmawiać i współdzia-
łać. To dla mnie bardzo ważne.

Konkurs Podwórko talentów prowadzo-
ny jest corocznie przez firmę Nivea, która 
buduje place zabaw w  pięciu gminach do 

20. tysięcy mieszkańców - w  tych, które 
zdobyły najwięcej głosów internautów. Do-
brzejewice z  gminy Obrowo od początku 
plasowały w ścisłej czołówce konkursu, ale 
walka była zacięta i wyrównana. Trwała od 
22 maja do środy 24 czerwca.

Do ogólnopolskiej rywalizacji przystą-
piło ponad 160 miejscowości. Dobrzejewi-
ce z  ilością 26 101 tysięcy głosów zajęły 3. 
miejsce. 

- Podczas ostatnich pięciu dni konkursu 
trwała w  szkole wielka akcja głosowania. 
Zgłosiliśmy nasze adresy IP jako publiczne, 
dzięki czemu mogliśmy z  każdego z  nich 
wysłać po 1000 głosów dziennie. Regula-
min zezwalał bowiem na wysłanie z  jed-
nego „zwykłego” IP tylko pięciu głosów 
w  ciągu dnia – opowiada Janusz Iwański, 

dyrektor Zespołu Szkół w Dobrzejewicach. 
– W  weekend szkoła przeżyła oblężenie. 
Głowali rodzice, nauczyciele, radni, sołtysi, 
urzędnicy. Działaliśmy od wczesnych go-
dzin porannych do północy. Nie żałujemy 
tego czasu. Pospolite ruszenie przyniosło 
sukces. Na terenie szkoły powstanie plac 
zabaw.

W czwartek 10 września ruszyła budowa 
placu zabaw. Rozpoczęto korytowanie i wy-
równywanie terenu. Plac będzie miał trzy 
strefy: artystyczną, edukacyjną i sportową. 
W momencie, gdy oddajemy ten numer do 
druku, trwa montaż pierwszych urządzeń 
do zabaw. Mamy nadzieję, że teraz, gdy czy-
tają Państwo ten tekst, na podwórku Nivea 
w Dobrzejewicach bawią się już nasze dzie-
ci.

Wygraliśmy plac zabaw 
dla Dobrzejewic!  

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Głosami mieszkańców i dzięki ogromnemu zaangażowaniu przyjaciół gminy Obrowo Dobrze-
jewice zdobyły tzw. podwórko talentów w tegorocznym ogólnopolskim konkursie firmy Nivea. 

KURIER OBROWA AKTUALNOŚCI
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System bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego w  naszej gminie wzbogacił się 
o nowy wóz strażacki. To pojazd na pod-
woziu MAN TGM 13.290 4x4 BB o  po-
jemności zbiornika na wodę 3000 litrów. 
Pojazd posiada autopompę o wydajności 
2965 l na minutę przy ciśnieniu 8 bar oraz 
473 litrów na minutę przy ciśnieniu 40 
bar. Będzie wykorzystywany przez Ochot-
niczą Straż Pożarną w Kawęczynie.

- Pojazd posłuży nam w  ratownictwie 
drogowym, ochronie mienia, w działaniach 
w trudnym terenie i oczywiście do gaszenia 
pożarów – wyjaśnia Sławomir Lewandow-
ski, inspektor ds. zarządzania kryzysowe-
go, obrony cywilnej i  przeciwpożarowej 
w  Urzędzie Gminy Obrowo, zastępca na-
czelnika OSP w Kawęczynie.

Wóz ratowniczo - gaśniczy kosztował 

829 020 zł. Pieniądze na jego zakup po-
chodziły z dotacji w wysokości 560 000 od 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (380 
000 zł) i  Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i  Administracji (180 000 zł). Gmina 
do zakupu dołożyła 240 000 zł. Brakującą 
kwotę: 29 020 zł strażacy zebrali wśród 
mieszkańców gminy Obrowo.

- Bezpieczeństwo publiczne w  naszej 
gminie jest na bardzo wysokim pozio-
mie – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński. – Gmina regularnie inwestuje 
w wyposażenie i pojazdy dla Ochotniczych 
Straży Pożarnych, dzięki czemu mogą się 
one pochwalić wysokimi osiągnięciami. 
W 2019 roku jednostki OSP prowadziły na 
terenie gminy 327 akcji ratowniczo- gaśni-
czych, co daje nam drugie miejsce w powie-
cie toruńskim. Strażacy ochotnicy z naszej 
gminy są profesjonalistami.

OSP z terenu gminy Obrowo w cyfrach:
• Na terenie gminy Obrowo niezmiennie 

od kilku lat funkcjonuje siedem jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej;

• W szeregach OSP z terenu gminy czyn-
nie działa ponad 200 druhów;

• Na wyposażeniu jednostek jest 11 sa-
mochodów pożarniczych, w  tym 3 samo-
chody ciężkie ze zbiornikiem 5 m3  wody, 6 
średnich pojazdów ze zbiornikiem wody od 
2 do 4 m3 oraz 2 lekkie, głównie do ratow-
nictwa technicznego, przewozu pomp oraz 
strażaków;

• W  2019 roku jednostki OSP z  tere-
nu Obrowa prowadziły na terenie gminy 
327 akcji ratowniczo- gaśniczych, co dało 
Obrowu  drugie miejsce pod względem 
prowadzonych działań w  powiecie toruń-
skim.

Nowy wóz strażacki 
w naszej gminie

Magdalena Krzyżanowska |  fot. Julia Krzyżanowska, Marcin Ziółkowski

Gmina Obrowo ma kolejny nowy wóz strażacki. Pojazd warty 829 020 zł dotarł do  
OSP Kawęczyn. System bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest w naszej gminie na bardzo  
wysokim poziomie.

KURIER OBROWA
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Na czas wyborów prezydenckich Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji ogłosiło konkurs dla 
gmin o  liczbie mieszkańców 
do 20 000, mający zachęcić 
mieszkańców do głosowania. 
Nagrodami dla gmin o  naj-
wyższej frekwencji był czek 
o  wartości 800 000 złotych 
na zakup nowego średniego 
wozu ratowniczo – gaśnicze-
go przez jednostkę Ochotni-
czej Straży Pożarnej z  terenu 
gminy. MSWiA zdecydowało 
się sfinansować zakup 49 po-
jazdów – po jednym dla każ-
dego z  byłych województw. W  dawnym 
województwie toruńskim najwyższą fre-
kwencję (bez zaświadczeń) zanotowano 
w  gminie Wielka Nieszawka, która jed-
nak nie posiada OSP. Drugie miejsce pod 

względem liczby głosujących zajęła gmi-
na Obrowo. 

Na mocy listu intencyjnego podpisanego 
17 lipca br. pomiędzy wójtem Wielkiej Nie-
szawki Krzysztofem Czarneckim a wójtem 
gminy Obrowo Andrzejem Wieczyńskim 

wóz miał trafić do gminy Obrowo. Organi-
zatorzy konkursu wraz Komendą Główną 
Państwowej Straży Pożarnej wyrazili na to 
zgodę, toteż ostatecznie to gmina Obrowo 
pokojowo wygrała „Bitwę o wozy.” 

- Dziękuję mieszkańcom za zaangażo-
wanie i  społeczną postawę, dzięki której 
nowy wóz strażacki trafi do naszej gminy – 
mówi wójt Obrowa Andrzej Wieczyński. – 
Zdaliśmy test na mobilizację, pokazaliśmy, 
że potrafimy i chcemy brać sprawy we wła-
sne ręce. Głos każdego z nas miał znacze-
nie, więc każdy mieszkaniec naszej gminy, 
który brał udział w  wyborach, może czuć 
się fundatorem wozu.

Wójt Wieczyński, będący jednocześnie 
prezesem Zarządu Gminnego OSP, zdecy-
dował, że nowy pojazd otrzymają strażacy 
z  Szembekowa. Wyposażenie jednostek 
OSP z terenu gminy Obrowo jest na wyso-
kim poziomie, ale Szembekowo nie posia-
dało dotąd nowego wozu.

27 lipca w Warszawie wójt wraz z przed-
stawicielami OSP z  Szembekowa: Dariu-
szem Mytlewskim – prezesem jednostki, 
Januszem Kwiatkowskim i  Kazimierzem 
Gackowskim odebrali w  MSWiA promesę 
na zakup nowego wozu ratowniczo – gaśni-
czego. 

Pojazd, który OSP Szembekowo zaku-
pi za wysoką frekwencję, będzie trzecim, 
który trafił ostatnio do jednostek straży 
z  terenu Obrowa. W czerwcu br. OSP Ka-
węczyn otrzymało w użyczenie Volkswage-
na transportera w uznaniu za udział w akcji 
„Strażacy Medykom” oraz za profesjonalną 
pomoc mieszkańcom podczas epidemii ko-

ronawirusa. 
Na początku lipca br. 

do OSP Kawęczyn dotarł 
z  kolei wóz strażacki na 
podwoziu MAN. Wóz 
ratowniczo - gaśniczy 
kosztował 829 020 zł. 
Pieniądze na jego za-
kup pochodziły z  dotacji 
w  wysokości 560 000 od 
Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej 
w  Toruniu (380 000 zł) 

i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji (180 000 zł). Gmina do zakupu 
dołożyła 240 000 zł. Brakującą kwotę: 29 
020 zł strażacy zebrali wśród mieszkańców 
gminy Obrowo. 

Pokojowo wygrywamy  
„Bitwę o wozy”

Magdalena Krzyżanowska |  fot. Urząd Gminy Obrowo

Dzięki wysokiej frekwencji w II turze wyborów prezydenckich otrzymaliśmy 800 000 złotych 
na nowy wóz strażacki. Trafi on do Szembekowa.

Głos każdego z  nas miał zna-
czenie, więc każdy mieszka-
niec naszej gminy, który brał 
udział w wyborach, może czuć 
się fundatorem wozu.

Na placu przy MSWiA z promesy cieszą się wójt Wieczyński i strażacy OSP 
Szembekowo, od lewej: Kazimierz Gackowski, wójt, Dariusz Mytlewski, Janusz 
Kwiatkowski.

AKTUALNOŚCI
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Rozmawiamy u progu nowego roku szkolnego, kiedy lekcje 
odbywają się w tradycyjny sposób. Czy nasze szkoły są do-
brze przygotowane na epidemię?

Zrobiliśmy wszystko, co możliwe, aby zabezpieczyć dzieci 
i  pracowników szkół przed 
zakażeniem. Szkoły spełniają 
wytyczne ministerstw i Głów-
nego Inspektora Sanitarnego 
w  tym zakresie, wprowadziły 
szereg wewnętrznych zasad 
mających chronić dzieci przed 
koronawirusem. Na naradzie 
dyrektorów pod koniec sierp-
nia podkreśliłem, że bezpie-
czeństwo i  zdrowie uczniów 
i  pracowników szkół są dla 
mnie najważniejsze. Wszelkie 
działania powinny być temu podporządkowane. W  tym celu ku-
piliśmy dla każdej gminnej szkoły i przedszkola ozonatory do od-
każania sal. Dostarczyliśmy setki litrów płynów dezynfekujących 
i  uzgodniliśmy procedury postępowania w  czasie epidemii. Dla 
każdego dziecka przekazaliśmy wielorazowe maseczki ochronne, 
uszyte przez panie z gminnej biblioteki. Uczniom zapewniamy też 
bezpieczny transport do szkół. Ustawa Prawo o oświacie nakłada 
na gminy obowiązek dowożenia do szkół dzieci mieszkających 
powyżej 3 – 4 km od domu. My tymczasem dowozimy do szkół 
wszystkie potrzebujące  dzieci, w tym również z oddziałów przed-
szkolnych. Na transport gmina 
wydaje rocznie 1 mln złotych. 
Cały czas przyglądamy się 
wprowadzonym rozwiązaniom 
i zmieniamy je w zależności od 
potrzeb.

Mimo epidemii nasi ucznio-
wie dobrze napisali egzami-
ny kończące szkołę podsta-
wową.

Tak, średnie wyniki uczniów 
z gminy Obrowo są wyższe od 
średnich zarówno na tle powia-
tu i województwa, jak i na tle całego kraju, w tym zwłaszcza gmin 
wiejskich.  To wielki sukces naszych ósmoklasistów. Nie dość, że 
długo czekali na termin testu, to gdy go wreszcie poznali, musieli 
pisać egzamin w niespotykanych wcześniej warunkach. Brawa dla 
nich za tę mobilizację i świetne wyniki!

Dobre wyniki naszych uczniów nie byłyby jednak możliwe bez 

pracy nauczycieli, dlatego również im składam podziękowania za 
znakomite przygotowanie naszej młodzieży do testów w tak trud-
nych czasach.

Edukacja zawsze była priorytetem w naszej gminie. Dziś są tego 
efekty. Gmina wydaje na oświatę rocznie prawie 31 mln 
złotych, z czego subwencja to 19 mln złotych. Co roku 
z własnego budżetu dokładamy więc do oświaty ponad 
10 mln złotych.

W tych pieniądzach mieszczą się wydatki na inwe-
stycje?

Nie, do wymienionych 30 mln złotych rocznie trzeba 
jeszcze doliczyć wydatki na infrastrukturę. Rozbudowa 
szkoły w Osieku nad Wisłą, którą realizowaliśmy w la-
tach 2017 – 2019, kosztowała ok. 3 milionów złotych. 
Trwające obecnie prace w  szkole w  Obrowie pochło-
ną łącznie 2,5 mln złotych. To duże kwoty. Chcemy, 
aby szkolna infrastruktura odpowiadała potrzebom 

uczniów.
W kolejce na rozbudowę czeka szkoła w Brzozówce. Pamiętam, 

że w latach 2008 – 2009, kiedy powiększaliśmy szkołę o nowe sale 
lekcyjne i salę gimnastyczną, wydawało nam się, że kubatura wy-
starczy na dziesięciolecia. Czas jednak zweryfikował plany: w Brzo-
zówce wciąż systematycznie przybywa mieszkańców, więc szkołę 
trzeba rozbudować szybciej niż planowaliśmy.

Jakie są realne możliwości rozbudowy szkoły w Brzozówce?
Szukamy na to funduszy, także w dofinansowaniach z zewnątrz. 

Dzisiejsze szacunki 
mówią, że kom-
pleksowa prze-
budowa placówki 
może kosztować 
ponad 5 mln zło-
tych. Podjąłbym 
ryzyko i  rozpoczął 
przebudowę szko-
ły jeszcze nawet 
w  tym roku, gdy-
bym miał pewność, 
że cała rada gmi-
ny wesprze mnie 

w  tych działaniach i  weźmie odpowiedzialność za budżet. Takiej 
pewności jednak nie mam, a przy wielkiej niewiadomej, jak będzie 
wyglądać końcówka roku w  związku z  epidemią i  funkcjonowa-
niem oświaty w tym czasie, muszę mieć środki na te wydatki. Bo 
one okażą się najważniejsze. 

Dobrze by było, abyśmy  
widząc to, co wymaga  
naprawy, zauważali i to, co 
już udało nam się zrobić

Magdalena Krzyżanowska |  fot. Łukasz Piecyk

Szkoła w czasach koronawirusa i gminne drogi podczas deszczy – o tym często rozmawiają 
mieszkańcy na portalach społecznościowych. Wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński włącza 
się do dyskusji. 

Średnie wyniki uczniów z  gminy 
Obrowo są wyższe od średnich 
zarówno na tle powiatu i  woje-
wództwa, jak i na tle całego kraju, 
w tym zwłaszcza gmin wiejskich. 

2.5 mln zł

pochłoną prace  
w szkole w Obrowie

WYWIAD
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Chciałbym, aby dyskusja wokół tak ważnej sprawy, jak rozbu-
dowa szkoły w Brzozówce, była merytoryczna. Tymczasem temat 
ten wykorzystywany jest w bieżącej walce politycznej, co nie służy 
budowaniu dobrych relacji.

Podobnie traktowano temat placu zabaw na terenie szkoły 
w  Dobrzejewicach. Przy każdej możliwej okazji mówiono, jako-
bym nie chciał tej inwestycji. Tymczasem nigdy nie zaprzeczyłem 
potrzebie budowy tego placu! Podkreślałem, że szukamy na nią 
pieniędzy i gdy możliwości pozyskania funduszy się znalazły, przy-
stąpiliśmy do konkursu Nivea. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
mieszkańców, będziemy mieć na terenie gminy ten piękny plac za-
baw.

Chciałbym uspo-
koić rodziców: dla 
każdego dziec-
ka z  naszej gminy 
znajdzie się miejsce 
w  szkole publicznej. 
Robimy analizy przy-
rostu dzieci, wiemy, 
ile uczniów każda 
szkoła jest w  stanie 
przyjąć. W  Brzo-
zówce, owszem, jest 
dużo dzieci, ale już 
na przykład w  Do-
brzejewicach mamy 
sporo wolnych miejsc. Jesteśmy więc w stanie dowieźć dzieci z każ-
dej części gminy do tej szkoły, o  ile oczywiście znajdą się chętni. 
O chętnych jednak trudno, ponieważ każdy rodzic chce, aby jego 
dziecko uczyło się szkole najbliższej domu. To zrozumiałe. Nie 
mogę się wtedy jednak zgodzić na uwagi niektórych, że gmina nie 
dba o szkolną infrastrukturę. Dba – szkoły są nowoczesne i odpo-
wiednio finansowane. Będziemy o tym mówić głośno i otwarcie.

Skoro już mówimy o  komunikacji: na naszych gminnych 

portalach społecznościowych, jak zresztą Pan dobrze wie, 
mieszkańcy często narzekają na stan gminnych dróg. Silno, 
Dzikowo, Stajenczynki, Osiek nad Wisłą, Obory – stąd mamy 
najwięcej e-maili i telefonów w tej sprawie.

Wymienione miejscowości znajdują się w  leśnej, południowej 
części gminy, leżącej bezpośrednio nad Wisłą. Leśne, gruntowe 
drogi po każdym silniejszym deszczu bywają trudne do przejścia 
i  przejechania, a  podczas suchych dni kurzy się na nich inten-
sywnie. Taka jest specyfika tych terenów. Takie są, niestety, wady 
mieszkania poza miastem, nad rzeką, w  lesie. Gmina na bieżąco 
naprawia te drogi, wyrównuje, utwardza. Prace te uzależnione są 

od pogody, a ich efekty 
nikną niemal po każ-
dym deszczu.

Dziękuję mieszkań-
com za te sygnały, ale 
proszę mi wierzyć, że 
bez nich i  tak wiem, 
który fragment której 
drogi i na jakim zakrę-
cie wymaga poprawy. 
Jeżdżę po gminie co-
dziennie, tu się uro-
dziłem, wychowałem 
i mieszkam. Znam każ-
dy jej zakątek i  chciał-
bym, aby wszędzie 

był asfalt, chodnik i lampy. Tego się jednak nie da zrobić od razu. 
Mimo to, pamiętajmy, że wszystkie główne gminne ulice mamy 
w dobrym stanie, doświetlone i bezpieczne. Podobnie jest z dro-
gami, po których jeżdżą szkolne autobusy. Sukcesywnie moderni-
zujemy i utwardzamy i inne drogi w gminie, ale jest to zadanie na 
wiele lat, które wymaga ogromnych pieniędzy. Dlatego dobrze by 
było, abyśmy widząc to, co wymaga naprawy, zauważali i to, co już 
udało nam się zrobić.

Dzisiejsze szacunki mówią, że komplekso-
wa przebudowa placówki [w  Brzozówce]
może kosztować ponad 5 mln złotych. Pod-
jąłbym ryzyko i rozpoczął przebudowę szko-
ły jeszcze nawet w tym roku, gdybym miał 
pewność, że cała rada gminy wesprze mnie 
w tych działaniach.

WYWIAD
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Mimo przewidywanej trudnej sytuacji 
finansowej kraju oraz niepewnej sytuacji 
samorządu, związanej z niewiedzą na te-
mat dalszego rozwoju pandemii, w naszej 
gminie od nowego roku szkolnego żaden 
nauczyciel nie stracił pracy. Utrzymane 
zostały wszystkie stanowiska nauczyciel-
skie, administracji i  ob-
sługi. Ponadto, dodat-
kowo, gmina zatrudniła 
13 osób – dotychczaso-
wych nauczycieli i więk-
szość obsługi z „Małego 
Przedszkola” w  Obro-
wie, które zostało prze-
jęte przez szkołę podsta-
wową w Obrowie.

Aby było to możli-
we, wszyscy dyrektorzy zostali poproszeni 
o szukanie oszczędności. Szkoły w pewnym 
stopniu dostosowały się do próśb gminy. 
Wójt Andrzej Wieczyński nie ingerował 
w  decyzje dyrekcji w  tym zakresie, po-
nieważ zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 16 
grudnia 2014 roku Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 910) to dyrektor kie-

ruje działalnością szkoły i  reprezentuje ją 
na zewnątrz. Zgodnie z  przywołanym pa-
ragrafem to dyrektor dysponuje środkami 
określonymi w  planie finansowym szkoły 
lub placówki i ponosi odpowiedzialność za 
ich prawidłowe wykorzystanie.

O tym, że w naszej gminie edukacja i na-

kłady na nią traktowane są priorytetowo, 
świadczą twarde dane. I tak:

Subwencja oświatowa w  kwocie 
19.014.489,00 zł oraz dotacja przedszkol-
na w kwocie 804.799,00 zł , w kwocie łącz-
nej 19.819.288,00 zł,  nie pokrywają nawet 
kosztów wynagrodzeń nauczycieli oraz ad-
ministracji szkół i obsługi.

Koszty wynagrodzeń w gminnej oświa-
cie wynoszą 24 770 272,83 zł. Dla każdej ze 
szkół jest to odpowiednio (w nawiasie po-
niżej przybliżona ilość uczniów):

Osiek (594 uczniów) 
–5 768 010,76  zł
Brzozówka (477 uczniów) 
– 4 869 919,00  zł
Dobrzejewice (545 uczniów) 
– 5 817 850,62  zł
Łążyn (212 uczniów) 
– 2 095 403,27  zł
Obrowo (417 uczniów) 
- 5 101 970,10  zł
Szkoła Muzyczna (91 uczniów) 
- 1 117 119,08   zł

Z  publicznych danych za rok szkolny 
2018 / 2019 wynika, że nasza gmina dokła-
da na jednego ucznia najwięcej pieniędzy 
w  porównaniu do gmin najbliższych geo-
graficznie. Przykładowo, gmina Lubicz wy-
daje na jednego ucznia rocznie 9 675,37 zł, 
a nasza gmina Obrowo - 13 349,66 zł. To 
aż o 3 674,29 zł więcej na każdego ucznia 
rocznie. 

13 350 zł wydaje gmina na  
edukację jednego ucznia rocznie

Joanna Zielińska | fot. Łukasz Piecyk

Wydatki na edukację pochłaniają jedną trzecią budżetu gminy. Subwencja nie pokrywa nawet 
kosztów wynagrodzeń pracowników szkół. Gmina dokłada do oświaty ponad 10 mln zł rocznie.

Łączne wydatki na działalność 
oświatową w  gminie Obrowo  
w 2019 r. wyniosły 30.710.267,45 zł, 
w  tym środki własne stanowiły 
ogromną kwotę 10.105.014,77 zł.

EDUKACJA
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Lekcje kończą się  
szybciej 
W  bieżącym roku szkolnym w  dwóch 
szkołach naszej gminy lekcje kończą się 
szybciej. 

Szkoła Podstawowa w  Obrowie dzię-
ki rozbudowie oraz wynajęciu dodatko-
wego obiektu pod działalność oddziałów 
przedszkolnych i  zerowych  kończy pracę 
o  g. 15.00 (klasy 8 raz w  tygodniu kończą 
o  16.15), zamiast dotychczasowej 16.50. 
Ostatni odwóz dzieci autobusem odbywa 
się o 15.00. 

Zespół Szkół w Brzozówce dzięki zmia-
nom w organizacji również pracuje krócej, 
do 15.55 (wcześniej 0,5 godziny dłużej). 
W związku z tym ostatni odwoź dzieci bu-
sem szkolnym jest realizowany o g. o 15.55. 
Opieka świetlicowa jest realizowana bez 
zmian.  (JZ)

- Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i pra-
cowników szkół są i będą dla nas priory-
tetem – mówił na spotkaniu z  dyrekto-
rami szkół wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński. – W związku z tym utrzymu-
jemy dotychczasowe zasady transportu 
dzieci do szkół. Nadal będziemy dowozić 
na lekcje wszystkie dzieci, które tego po-
trzebują, mimo że nie wymagają tego od 
nas przepisy prawa. Dodatkowo, wpro-
wadzamy kolejny autobus – dla uczniów 
z Łążyna.

Edukacja była i  jest jednym z prioryte-
tów dla władz gminy Obrowo. Dlatego też 
gmina w  szerszym zakresie, niż wymaga 
tego ustawa, zapewnia swoim uczniom 
transport do szkół. Ustawa Prawo oświa-
towe (art. 32, 39) nakłada na gminy obo-
wiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego 
transportu bądź zwrot kosztów przejazdu 
dziecka środkami komunikacji publicznej, 
jeśli droga dziecka do szkoły przekracza:

a) 3 km w przypadku uczniów klas I–IV 
szkół podstawowych

b) 4km –w przypadku uczniów klas V–

VIII szkół podstawowych.
Gmina Obrowo zapewnia natomiast 

transport potrzebującym dzieciom, w  tym 
również z oddziałów przedszkolnym i lice-
alistom. Na transport gmina wydaje rocznie 
1 mln złotych.

Dodatkowo, w tym roku szkolnym 2020 
/ 2021 gmina wprowadza kolejny autobus 
– dla uczniów szkoły w  Łążynie. Dotąd 
szkoła ta była obsługiwana przez autobusy 
kursujące do szkół w Brzozówce i Dobrze-
jewicach.

Transport dzieci do szkół bez zmian
W  tym roku szkolnym gmina również zapewni dzieciom transport do szkół w  szerszym  
zakresie, niż przewiduje ustawa. Dodatkowo wprowadzimy kolejny bus – dla uczniów szkoły  
w Łążynie.

Joanna Zielińska | fot. Łukasz Piecyk

Ozonatory dla szkół, maseczki 
dla uczniów
Gmina wyposażyła wszystkie publiczne 
szkoły i przedszkola w ozonatory odka-
żające pomieszczenia. Przekazaliśmy 
również maseczki wielorazowe dla każ-
dego ucznia.

1 września we wszystkich szkołach na-
szej gminy uczniowie wracają do nauki 
w trybie stacjonarnym. Dla zapewnienia 
możliwie maksymalnej ochrony przed 
koronawirusem gmina zakupiła dla każ-
dej z publicznych szkół i każdego przed-
szkola ozonatory odkażające pomiesz-
czenia. – Dodatkowo przekazujemy dla 
każdego ucznia maseczki wielorazowe, 

które wiosną szyły panie z  gminnej bi-
blioteki – informuje wójt gminy Andrzej 
Wieczyński.

Ozonatory i maseczki zostały już roz-
wiezione do szkół m.in. przez strażaków 
z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ka-
węczynie. Strażacy dostarczyli też do pla-
cówek 6 000 maseczek jednorazowych 
oraz 101 kartonów z 15 litrami płynu de-
zynfekującego, które gmina otrzymała 
z  Agencji Rezerw Materiałowych. Łącz-
nie transport ważył aż 1,5 tony.

Ozonatory przekazane w  użyczenie 
placówkom oświatowym kosztowały 44 
tysiące złotych. (JZ)

EDUKACJA
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Henryka Sajnóg, wieloletnia dyrektor 
niepublicznego żłobka i  przedszkola 
w Obrowie, prezes prowadzącego placów-
kę Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi 
Skrzypkowo, związana była z  obrowską 
oświatą od niemal 40 lat - od początku ka-
riery zawodowej tj. od 1981 roku.

- Pani wzorowa praca na zajmowanym 
stanowisku przepełniona była pasją wycho-
wania dzieci i wydobywania z nich tego, co 
najlepsze. Dziękujemy za to, że z dużą od-
powiedzialnością i  zaangażowaniem wy-
chowała Pani wiele pokoleń młodych ludzi. 
– napisali w  podziękowaniach wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński i  sekretarz 
Mirosława Kłosińska.

- Ja z  kolei dziękuję za życzliwość 
i  wsparcie, jakiego doświadczałam. Wyra-
żam wdzięczność za troskę o  niepubliczną 
oświatę na wsi, w szczególności o edukację 
dzieci w  wieku przedszkolnym – mówiła 
dyrektor Henryka Sajnóg.

Na emeryturę odeszła również Małgo-
rzata Rogalska, zasłużona pedagog, na-
uczycielka, wychowawczyni, była dyrektor 
Przedszkola Samorządowego w Osieku nad 

Wisłą. Dyrektor Rogalska pracowała w ze-
spole szkół w Osieku nad Wisłą ponad 35 lat.

Szanowna Pani Dyrektor, w  imieniu 
uczniów i  wszystkich mieszkańców gminy 
Obrowo składamy Pani podziękowania za 
lata pracy z dziećmi i dla dzieci. Pani wzo-
rowa praca pełna była troski o odpowiednie 
wychowywanie najmłodszych. Pisała Pani 
historię przedszkola w  Osieku nad Wisłą, 
na stałe wpisując się w  to miejsce i przede 
wszystkim w  serca swoich wychowanków. 
Dziękujemy Pani za to. Życzymy, aby nad-
chodzący czas pozwolił Pani na spełnienie 
marzeń. Wszystkiego dobrego na nowym 
etapie życia! – napisali w liście z gratulacja-
mi wójt Wieczyński i sekretarz Kłosińska.

Niepubliczne Małe Przedszkole w Obro-
wie, zgodnie z decyzją prowadzącego je Sto-
warzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Skrzyp-
kowo, zakończyło działalność 31 sierpnia 
2020 roku. Opiekę nad wszystkimi dziećmi 
przejęła Szkoła Podstawowa w  Obrowie, 
w której od 1 września br. funkcjonują czte-
ry nowe oddziały przedszkolne. Grupy te 
działają  w dotychczasowym budynku przy 
Alei Lipowej 39.

Dziękujemy za pracę, 
Pani Dyrektor!

Magdalena Krzyżanowska | fot. Radosław Chełczyński, Urząd Gminy Obrowo

W ostatnim czasie na emeryturę odeszły pani Henryka Sajnóg, wieloletnia dyrektor niepublicz-
nego żłobka i przedszkola w Obrowie oraz Małgorzata Rogalska, zasłużona pedagog, nauczy-
cielka, wychowawczyni, była dyrektor Przedszkola Samorządowego w Osieku nad Wisłą.
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Wykonawca – firma Sol-Bet z Sierpca – 
wykonał już prace termomodernizacyjne. 

Wymieniono też okna. – Są one drewnia-
ne, stylizowane na zabytkowe. Ich wygląd, 

a zwłaszcza detale architektoniczne, usta-
laliśmy z konserwator zabytków. Kończy-
my wykonywanie glifów i wspomnianych 
detali architektonicznych – wyjaśnia Da-
mian Frymarkiewicz, kierownik robót.

W ramach prac wymieniona będzie rów-
nież instalacja ciepłego ogrzewania i źródła 
ciepła, zmieni się sposób przygotowania 
ciepłej wody z lokalnego elektrycznego na 
centralny z pompy ciepła, ocieplony zosta-
nie strop nad piwnicą, dach i strop pod wie-
żą. Renowacja wieży dobiega końca.

- Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 
też renowację historycznych drzwi wejścio-
wych z przeszkleniem nad drzwiami, reno-
wację wieży, prace budowalne wewnątrz 
budynku i instalację oświetlenia ogólne-
go i ewakuacyjnego – dodaje wójt gminy 
Obrowo Andrzej Wieczyński. – Dodatko-
wo wyburzona zostanie brama garażowa, 
wyremontowany zjazd do garażu oraz ba-
lustrada.

Prace mają zakończyć się w połowie lip-
ca 2021 roku.

W dworku w Zębowie bez opóźnień
Bez przeszkód postępują prace na budowie w dworku w Zębowie. Docieplono już prawie cały 
obiekt, zamontowano nowe okna.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w Obrowie. Spowodowa-
na epidemią nieobecność uczniów w budynku sprawiła, że prace 
budowlane zakończą się już we wrześniu tego roku.

Zgodnie z  umową zawartą w  lutym br. do 15 lipca 2021 roku 
miały potrwać prace budowlane związane z  termomodernizacją 
i  rozbudową Szkoły Podstawowej w Obrowie. Dziś już wiemy, że 
zakończą się one na długo przed terminem. W pierwszym półro-
czu, ze względu na epidemię, uczniowie nie chodzili do szkoły, co 
umożliwiło znaczne przyspieszenie prac.

Do istniejącego budynku od strony frontowej dobudowano już 
nową część, w której powstały sala szkoleniowo – lekcyjna, szatnia, 
toalety i  recepcja szkoły. – Obecnie kładziemy glazurę i  terakotę, 
wkrótce rozpoczniemy malowanie ścian. Prace związane z rozbu-
dową szkoły zakończymy we wrześniu – zapowiada Sebastian Mo-
drzyński, kierownik budowy z firmy ABC Nieruchomości z Brod-
nicy, która wygrała przetarg na rozbudowę szkoły.

W I kwartale 2021 roku firma planuje zakończyć termomoder-
nizację budynku. Te prace obejmują docieplenie części fasad bu-
dynku, stropów, wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej oraz 
przebudowę instalacji centralnego ogrzewania. 

Infrastruktura szkoły będzie bardziej przyjazna osobom niepeł-
nosprawnym. W budynku powstaną dwie windy oraz duża toaleta.

Koszty prac budowalnych wyniosą łącznie prawie 2,5 mln zło-
tych.

Rozbudowa zakończy się przed terminem
Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej w  Obrowie. Spowodowana epidemią nieobecność 
uczniów w budynku sprawiła, że prace budowlane zakończą się już we wrześniu tego roku.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk
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LOWE w gminie Obrowo
Magdalena Krzyżanowska | fot. pixabay

Gmina i  Szkoła Podstawowa w  Obrowie prowadzą zajęcia dla osób dorosłych, które  
chcą zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę i  umiejętności w  różnych zakresach. Trwa nabór  
do projektu.

LOWE w gminie Obrowo to projekt gmi-
ny i szkoły w Obrowie, o którego kształ-
cie mają zdecydować mieszkańcy. Projekt 
polega na wyko-
rzystywaniu po-
południami infra-
struktury szkolnej 
oraz wiedzy osób 
współpracujących 
ze szkołami dla inte-
gracji i  rozwoju lo-
kalnej społeczności. 
- W  ramach projek-
tu w szkole w Obro-
wie prowadzone 
będą różne zajęcia dla dorosłych miesz-
kańców naszej gminy, którzy chcą zdobyć 
lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętno-
ści w różnych zakresach. W jakich? Tego 
właśnie chcemy się dowiedzieć – czego 
Państwo w  głównej mierze potrzebują – 
tłumaczy wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński.

LOWE to skrót od „lokalny ośrodek 
wiedzy i  edukacji”, jakim może stać się 
każda szkoła, o ile znajdą się osoby chcące 
traktować ją jako miejsce wspólnej nauki 
i  działania. Współpraca w  ramach LOWE 
wiąże się z  ideą 3L -  lifelong learning – 
uczenia się przez całe życie.

Gmina Obrowo i  Szkoła Podstawowa 
w Obrowie pozyskały 206 000 zł na stwo-
rzenie ośrodka LOWE dla mieszkańców 
naszej gminy. Do naszego gminnego LOWE 
zapraszamy wszystkich, którzy ukończy-
li 18 lat i  chcieliby doskonalić lub zdobyć 
umiejętności ułatwiające funkcjonowanie 
w społeczeństwie i poruszanie się na rynku 
pracy. Kryteria naboru uczestników są na 

tyle szerokie, że praktycznie każdy, kto bę-
dzie chciał uczyć się w naszym LOWE czy 
być jego członkiem, zostanie przyjęty. Jedy-

nym istotnym warun-
kiem jest zamieszkanie 
na terenie gminy.

Nabór do LOWE 
w  gminie Obrowo jest 
ciągły, trwa do poło-
wy 2021 roku. Projekt 
skończy się zaś 30 listo-
pada 2021 roku. - Obec-
nie trwa pierwszy etap 
rekrutacji, zachęcamy 
do jak najszybszego 

zgłoszenia się na nie - mówi Przemysław 
Piotrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Obrowie.

Zgłaszać się można pisemnie, wysyłając 
e-mail na adres lowe@spobrowo.pl lub tele-
fonując do koordynator projektu Katarzyny 
Lubowicz nr tel. 530 923 065, 662 647 604.

W  LOWE, jakim będzie szkoła podsta-
wowa w  Obrowie, prowadzone będą 
między innymi następujące zajęcia 
i kursy:

• gospodarowanie budżetem domowym,
• kurs gotowania,
• kurs zdrowego żywienia,
• zajęcia z rozwoju osobistego,
• zajęcia artystyczne: rękodzieło, mu-

zyczne,
• kurs umiejętności komputerowych,
• pierwsza pomoc,
• języki obce.
- O  tym, jakie inne zajęcia będą odby-

wać się w  naszym gminnym LOWE oraz 
jak długo będą one trwały, zdecydują anali-
zy i rozmowy z uczestnikami spotkań, czyli 
tak zwana diagnoza potrzeb – wyjaśnia wójt 
Wieczyński. – LOWE ma więc być w zało-
żeniu ośrodkiem integrującym mieszkań-
ców i rozwijającym lokalne społeczności.

206 tys. zł

pozyskano na  
stworzenie LOWE
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Gmin@ na czasie – 
przyjdź na szkolenie

Martyna Kujawska |  fot. pixabay 

Nasza gmina realizuje projekt pod nazwą: „Rozwój kompetencji cyfrowych w Gminie Obrowo” 
w ramach przedsięwzięcia pt.: „Gmina na czasie”. Jest to cykl bezpłatnych szkoleń kompute-
rowych, których celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców naszej gminy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Z pro-
jektu mogą skorzystać mieszkańcy gminy 
oraz województwa kujawsko-pomorskie-
go między 25 a  75 rokiem życia, którzy 
zapiszą się na wybrane przez siebie szko-
lenie.

Można zapisać się na jeden z  sześciu 
modułów:

• Działam w sieciach społecznościowych 
– celem tego modułu jest  m.in. wyszuki-
wanie informacji związanych z  rozwojem 
zainteresowań, prowadzenie rozmów przez 
Internet; bezpieczne korzystanie z  serwi-
sów społecznościowych, założenie konta 
w ePUAP i profilu zaufanego.

• Rodzic w Internecie – celem tego mo-
dułu jest  m.in. poznanie najważniejszych 
pojęć i  definicji związanych z  kwestiami 
bezpieczeństwa w sieci, zasobami cyfrowy-
mi; znajomość najważniejszych narzędzi do 
ochrony dziecka w sieci; znajomość zagad-
nień prawnych związanych z  wykorzysta-
niem treści dostępnych w sieci oraz korzy-
staniem z portali społecznościowych.

• Kultura w  sieci – celem tego mo-
dułu jest m.in. zdobycie podstawowych 
umiejętności pozwalających na skuteczne 
i  bezpieczne korzystanie z  możliwości, ja-
kie dają współczesne technologie cyfrowe; 
przekazanie wiedzy i umiejętności skutecz-
nego i swobodnego korzystania z Internetu 
i komputera oraz dostosowania tych narzę-
dzi do korzystania z nich  nieletnich pod-
opiecznych.

• Moje finanse i transakcje w sieci – ce-
lem modułu jest m.in. nabycie umiejęt-
ności pozwalających na bezpieczne i  efek-
tywne działania biznesowe w  sieci, w  tym 
w  sieciach społecznościowych, zawodo-
wych, w  portalach administracyjnych, 
marketingowych, prawnych i handlowych. 
Nabycie umiejętności wyszukiwania do-
stawców, ofert, sprawdzania wiarygodności 
potencjalnego partnera biznesowego, wy-
szukiwania informacji na stronach instytu-
cji publicznych, założenie konta w ePUAP 
i profilu zaufanego.

• Mój biznes w  sieci -celem modułu 
jest m.in. nabycie umiejętności pozwalają-

cych na bezpieczne i  efektywne działania 
biznesowe w  sieci, w  tym w  sieciach spo-
łecznościowych, zawodowych, w  porta-
lach administracyjnych, marketingowych, 
prawnych i handlowych. Nabycie umiejęt-
ności wyszukiwania informacji na stronach 
instytucji publicznych, wyszukiwanie tre-
ści związanych z rozwojem zainteresowań, 
kursów e-learningowych, podcastów tema-
tycznych, platform z zasobami do nauki dla 
przedsiębiorców.

• Tworzę własną stronę internetową – 
celem modułu jest m.in. korzystanie z edy-
torów HTML, umieszczanie strony WWW 
w  Internecie, przechowywanie i  wyszuki-
wanie informacji.

Szkolenia będą odbywać się w grupach 
12-15 - osobowych w  świetlicy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obrowie, ul. Aleja Li-
powa 29. Uzyskanie kompetencji potwier-
dzone zostanie certyfikatem.

Harmonogram szkoleń znajduje się na 
stronie obrowo.pl Informacji udziela Mar-
tyna Kujawska tel. 56 678 60 22 wew. 163.
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Szesnaście osób z naszej gminy uczestni-
czy w zajęciach realizowanych w ramach 
projektu Aktywność – mój sposób na ży-
cie. Celem projektu jest integracja miesz-
kańców Obrowa.

Projekt prowadzą z ramienia gminy 
wspólnie dział edukacji i Gminny Ośro-
dek Pomocy Społecznej w ramach Lokalnej 
Strategii Rozwoju. Jego celem jest integra-
cja mieszkańców gminy i  wzmocnienie 
ich aktywności społecznej. Zajęcia odby-
wają się w dwóch miejscach naszej gminy: 
w Osieckim Klubie Kultury oraz w remizie 
strażackiej w Kawęczynie. Potrwają do paź-
dziernika.

W projekcie zaplanowano szereg warsz-
tatów i spotkań podzielonych na trzy grupy 
tematyczne. W ramach części „Aktywizacja 
społeczna” odbywają się grupowe zajęcia 
z  rękodzieła i  spotkania z  psychologiem. 
W ramach modułu „Trening osobisty” od-
bywają się warsztaty z zakresu komunikacji 
i wyrażania emocji oraz z zakresu radzenia 
sobie z konfliktem. Uczestnicy  dowiadują 
się też, jak efektywnie organizować sobie 
czas pracy. 

Autorzy projektu zaplanowali również 
cztery wycieczki integracyjne dla uczestni-
ków projektu. Trasa wycieczek poprowadzi 
do następujących wiosek tematycznych: 
mydlarskiej, chlebowej, miodowej i  górni-
czej.

Aktywność – mój sposób na życie
Joanna Zielińska | fot. Aleksandra Kamycka

GOPS w Obrowie pozyskał pieniądze na 
systematyczną rehabilitację dwóch osób 
przewlekle chorych z  terenu naszej gmi-

ny. Rehabilitacja potrwa do końca 2020 
roku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie uczestniczy w projekcie pn. Sys-
tematyczna rehabilitacja dla osób przewle-
kle chorych z powiatu toruńskiego, związa-
nym z pomocą osobom niepełnosprawnym. 
Z  projektu GOPS pozyskał fundusze na 
długoterminową rehabilitację dwóch osób 
przewlekle chorych z terenu naszej gminy. 
Realizująca konkurs firma oferowała syste-
matyczną fizjoterapię w warunkach domo-
wych tylko dla sześciu osób zamieszkałych 
w  powiecie toruńskim. Cieszymy się, że 
udało się nam zakwalifikować do projektu 
aż dwie osoby z  naszej gminy. Próbujemy 
objąć działaniami kolejną osobę.

Rehabilitacja w  ramach tego projektu 
potrwa do końca 2020 roku.

Działania realizuje Fundacja Wspierania 
Rozwoju AiM z Torunia. Projekt pn. Syste-
matyczna rehabilitacja dla osób przewlekle 
chorych z powiatu toruńskiego jest współ-
finansowany z  budżetu Samorządu Woje-
wództwa Kujawsko – Pomorskiego.

Rehabilitujemy osoby przewlekle chore
Renata Kwiatkowska | fot. pixabay
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie przez cały rok szkolny przyj-
muje wnioski o dożywianie dzieci w szko-
łach. Rodzice lub opiekunowie składający 
wniosek powinni pamiętać, że na mocy 
wydanej decyzji dożywianie rozpocznie 
się jednak od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zło-
-żono wniosek.

Formularz wniosku można 
otrzymać w  urzędzie gminy 
lub pobrać ze strony www.gop-
sobrowo.pl (zakładka: Druki do 
pobrania) Do wniosku należy 
dołączyć:

1. zaświadczenie albo 
oświadczenie o  wysokości wy-
nagrodzenia z tytułu zatrudnie-
nia (umowa o  pra-cę, umowa 
o  zlecenie, umowa o  dzieło), 
zawierające informacje o  wy-
sokości potrąconej zaliczki na podatek do-
chodowy, składki na ubezpieczenie emery-
talne, rentowe i chorobowe,

2. decyzję właściwego organu w sprawie 
renty, emerytury zasiłku przedemerytal-
nego lub świadczenia przedemerytalnego, 
emerytury pomostowej, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, uposaże-
nia w stanie spoczynku, renty strukturalnej 
oraz renty socjalnej, jeżeli nie znajduje się 

w aktach,
3. dowód otrzymania renty, emerytury, 

zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia 
przedemerytalne-go, emerytury pomosto-
wej, nauczycielskiego świadczenia kompen-
sacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, 
renty strukturalnej oraz renty socjalnej;

4. zaświadczenie urzędu gminy albo 

oświadczenie o powierzchni gospodarstwa 
rolnego w hektarach przeliczeniowych,

5. dowód opłacania składki na ubezpie-
czenie społeczne rolników KRUS,

6. decyzję o  przyznaniu świadczeń ro-
dzinnych i alimentacyjnych,

7. osoby prowadzące działalność gospo-
darczą – oświadczenie o uzyskanym docho-
dzie, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,

8. w przypadku prowadzenia działalno-

ści gospodarczej:
1) opodatkowaną na zasadach określo-

nych w  przepisach o  zryczałtowanym po-
datku dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby fizyczne 
– oświadczenie strony oraz zaświad-czenie 
wydane przez naczelnika właściwego urzę-
du skarbowego zawierającego informację 

o  for-mie opodatkowania 
oraz na podstawie dowodu 
opłacania składek w ZUS, 

2) opodatkowaną na 
zasadach ogólnych – za-
świadczenie wydane przez 
naczelnika właściwego 
urzędu skarbowego, za-
wierające wysokości: 
przychodu, kosztów uzy-
skania przychodu, różnicy 
po-między przychodem 
a kosztami jego uzyskania, 
odliczanych składek na 

ubezpieczenie społeczne, należnego podat-
ku, odliczonych składek na ubezpieczenie 
zdrowotne związanych z  prowadzeniem 
działalności za poprzedni rok kalendarzo-
wy.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych 
przychodów z  miesiąca poprzedzającego 
złożenie wniosku lub  w  przypadku utraty 
dochodu z miesiąca, w którym wniosek zo-
stał złożony. 

Dożywianie dzieci w szkołach
Renata Kwiatkowska | fot. pixabay

GOPS przypomina o  możliwości uzyskania pomocy finansowej w  formie posiłku dla dzieci  
w szkołach. Wnioski o dożywianie przyjmowane są przez cały rok szkolny.

Formularz wniosku można otrzymać 
w urzędzie gminy lub pobrać ze stro-
ny www.gopsobrowo.pl (zakładka: 
Druki do pobrania). Przed złożeniem 
wniosku prosimy sprawdzić, czy dołą-
czyli Państwo komplet wymaganych 
załączników.
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Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych za pośrednictwem 
starostwa dofinansowuje zakup kompute-
rów w ramach programu likwidacji barier 
w komunikowaniu się. O dofinansowanie 
mogą ubiegać się osoby niepełnospraw-
ne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 
wynikającymi z niepełnosprawności. Aby 
uzyskać pomoc, należy złożyć wniosek do 
powiatowego centrum pomocy lub po-
wiatowego urzędu pracy, właściwego dla 
miejsca zamieszkania.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Obrowie pomagają składać 
takie wnioski. Są one przyjmowanie na bie-
żąco. Trzeba pamiętać, że dofinansowanie 
nie może obejmować kosztów realizacji 
zadania poniesionych przed przyznaniem 
środków finansowych i zawarciem umowy 
o dofinansowanie. Wysokość dofinansowa-
nia wynosi do 80% kosztów przedsięwzię-
cia.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o do-

finansowanie ze środków PFRON powinien 
zawierać:

1. imię, nazwisko, adres zamieszkania,
2. numer NIP,
3. cel dofinansowania,
4. oświadczenie o wysokości dochodów 

i  liczbie osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym,

5. nazwę banku i numer rachunku ban-
kowego,

6. miejsce realizacji zadania i  cel dofi-
nansowania,

7. przewidywany koszt realizacji zadania,
8. termin rozpoczęcia i  przewidywany 

czas realizacji zadania,
9. informację o ogólnej wartości nakła-

dów dotychczas poniesionych przez wnio-
skodawcę na realizację zadania do końca 
miesiąca poprzedzającego miesiąc, w  któ-
rym składany jest wniosek wraz z podaniem 
dotychczasowych źródeł finansowania,

10. udokumentowaną informację o  in-
nych źródłach finansowania zadania,

11. informację o  kwotach przyznanych 
wcześniej środków Funduszu z  określe-

niem numeru zawartej umowy, celu i daty 
przyznania dofinansowania oraz stanu roz-
liczenia,

12. wysokość kwoty wnioskowanego do-
finansowania ze środków Funduszu.

Do wniosku należy dołączyć kopię jed-
nego z  następujących orzeczeń (lub kopię 
wypisu z treści jednego z tych orzeczeń):

• orzeczenia o  zakwalifikowaniu przez 
organy orzekające do jednego z trzech stop-
ni niepełnosprawności,

• orzeczenia o całkowitej lub częściowej 
niezdolności do pracy,

• orzeczenia o niepełnosprawności, wy-
danego przed ukończeniem 16 roku życia,

• orzeczenia o  zaliczeniu do jednej 
z grup inwalidów,

• orzeczenia o  stałej albo długotrwałej 
niezdolności do pracy w gospodarstwie rol-
nym.

Pieniądze nie przysługują osobom nie-
pełnosprawnym, które w  ciągu trzech lat 
przed złożeniem wniosku uzyskały ten cel 
dofinansowanie ze środków PFRON.

Komputery dla osób 
niepełnosprawnych

Renata Kwiatkowska | fot. pixabay

Pracownicy socjalni GOPS pomagają w  kompletowaniu dokumentacji na dofinansowanie  
zakupu komputera dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Obrowo.
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WFOŚiGW w Toruniu podsumował pro-
gram Czyste Powietrze. Nasza gmina jest 
zdecydowanym liderem pod względem 
ilości podpisanych umów. Mieszkańcy 
podpisali 340 umów na łączną kwotę 5 
mln 690 tys. złotych.

Czyste Powietrze to 
program, którego ce-
lem jest poprawa jakości 
powietrza oraz zmniej-
szenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła 
i  poprawę efektywności 
energetycznej budyn-
ków mieszkalnych i  jed-
norodzinnych. Program 
realizowany jest przez 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej za pośrednictwem 
wojewódzkich funduszy ochrony środowi-
ska i  gospodarki wodnej. W  regionie pro-
gramem zarządza Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w  Toruniu. - Gmina Obrowo jest zdecy-
dowanym liderem pod względem podpi-
sanych umów w  Programie Czyste Powie-
trze. Mieszkańcy tej miejscowości zawarli 
z WFOŚiGW w Toruniu 340 umów - infor-

muje Ireneusz Stachowiak, Prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Toruniu.

Urząd gminy nie ma bezpośredniego 
udziału w  tym sukcesie. – Najważniejsi są 
mieszkańcy, którzy doceniają walory przy-

rodnicze Obrowa i  aplikują o  środki na 
przedsięwzięcia istotne dla jakości środo-
wiska i  własnego zdrowia. My jako gmina 
zachęcamy do kontaktu z Funduszem i in-
formujemy o  możliwościach pozyskania 
dotacji na wymianę pieców i termomoder-

nizacji domów – mówi wójt 
gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński.

W  2019 roku gmina 
zleciła badanie jakości po-
wietrza w ramach „Analiza 
jakości powietrza w  obrę-
bie 3 gmin należących do 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Bydgosko 
– Toruńskiego Obszaru 
Funkcjonalnego”. Specjali-
ści określili jakość powie-

trza w  gminie Obrowo jako „bardzo do-
brą” i „dobrą”. Badania prowadzono przede 
wszystkim na terenach zabudowanych, 
przed sezonem grzewczym i  podczas jego 
trwania.

Jesteśmy liderem programu 
Czyste Powietrze

Magdalena Krzyżanowska | fot. Krzysztof Majewski

– Najważniejsi są mieszkańcy, któ-
rzy doceniają walory przyrodnicze 
Obrowa i aplikują o środki na przed-
sięwzięcia istotne dla jakości środo-
wiska i własnego zdrowia. 
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Powszechny Spis Rolny 
01.09 – 30.11.2020
Od 1 września do 30 listopada rolnicy 
spiszą się Powszechnym Spisie Rolnym. 
Udział w  nim jest obowiązkowy dla 
wszystkich mieszkańców wsi. Jakie formy 
spisu można wybrać?

Czym jest Powszechny Spis Rolny?
Obowiązująca przez ostatnie dziesięć lat 

wspólna polityka rolna Unii Europejskiej 
przyczyniła się do wprowadzenia znaczą-
cych zmian w rolnictwie. Aby można było 
wprowadzać kolejne, potrzebne są dane 
obrazujące problemy polskiej wsi oraz 
wskazujące obszary wymagające doinwe-
stowania. W tym celu 31 lipca 2019 r. została 
przyjęta ustawa ustalająca termin i sposób 
przeprowadzenia spisu w naszym kraju.

Na mocy tej ustawy Powszechny Spis 
Rolny stał się obowiązkowy dla wszystkich 
właścicieli gospodarstw, a  dane zbierane 
przez rachmistrzów będą podlegały spe-
cjalnej ochronie. 

Jak możemy się spisać?
Dostępne są trzy metody spisu: przez 

internet, poprzez wywiad telefoniczny lub 
podczas wizyty rachmistrza. Najwygod-
niejszą formą spisu jest indywidualne spi-
sanie przez Internet. Logując się na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/ każdy rolnik może 
w  prosty sposób wypełnić samodzielnie 
formularz elektroniczny.

Można też zadzwonić na infolinię sta-
tystyczną i  wybrać opcję „Spisz się przez 
telefon” bądź poczekać na telefon czy wi-
zytę rachmistrza spisowego. Infolinia jest 
dostępna pod numerem 22 279 99 99. Po 
połączeniu się z  numerem wybierz „1” – 
zostaniesz skierowany na infolinię spisową. 
Następnie wybierz opcję „Spisz się przez 
telefon”, połączysz się z  naszym rachmi-
strzem – to osoba przygotowana do prze-
prowadzenia z Tobą spisu przez telefon.

Informacje o  gospodarstwach muszą 
dotyczyć stanu z 1 czerwca 2020 roku. Każ-
da z metod ma swoje zalety i najlepiej wy-
brać tę, która najbardziej nam odpowiada. 
Jeśli korzystamy na co dzień z  komputera 
lub urządzeń mobilnych, wypełnijmy for-
mularz elektroniczny. Zalogowanie i  uzu-

pełnienie rubryk nie jest skomplikowane. 
Każda z  tych metod wywiadu gwarantuje 
bezpieczeństwo naszych danych.

Zakres informacyjny spisu
• osoba kierująca gospodarstwem rol-

nym,
• położenie gospodarstwa na obszarach 

o ograniczeniach naturalnych,
• osobowość prawna,
• typ własności użytków rolnych,
• produkcja ekologiczna,
• rodzaj użytkowanych gruntów,
• powierzchnia zasiewów według upraw,
• powierzchnia nawadniana,
• zużycie nawozów mineralnych i orga-

nicznych,
• pogłowie zwierząt gospodarskich we-

dług grup wiekowo-użytkowych,
• rodzaj budynków gospodarskich,
• wkład pracy w  gospodarstwo rolne 

użytkownika i członków jego gospodarstwa 
domowego oraz pracowników najemnych.

W  Powszechnym Spisie Rolnym 2020 
nie ma pytań o zarobki i dochody.
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Ścieżki rowerowe
testowane 
Ścieżkami rowerami w gminie jechali ostatnio między innymi 
uczestnicy rajdu rowerowego pn. „Poznajemy okolice”. Rajd 
zorganizował Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie i Osiecki 
Klub Kultury.

Trasa wycieczki prowadziła z  Osieka nad Wisłą do Parku Et-
nograficznego w Kaszczorku. Po drodze uczestnicy rajdu zatrzy-
mali się na cmentarzu menonickim w Silnie i przy ruinach zamku 
wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego w Złotorii. Następnie, 
zabytkowym drewnianym mostem na Drwęcy rowerzyści dotarli 
do przystani w Kaszczorku.

Po odpoczynku przyszedł czas na niekonwencjonalną lekcję hi-
storii w Parku Etnograficznym oraz… na lody.

- Mam nadzieję, że udało nam się zachęcić dzieci i młodzież do 
turystyki rowerowej – mówi Ewelina Mytlewska, opiekunka rajdu. 
– Chcieliśmy pokazać nasze piękne okolice i promować ten ekolo-
giczny, tani i na szczęście obecnie bardzo modny środek transpor-
tu, jakim jest rower.

Magdalena Krzyżanowska | fot. Ewelina Mytlewska

Ponad 24 kilometry liczy oficjalnie otwar-
ty odcinek ścieżki rowerowej Osiek nad 
Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czer-
nikowo - Mazowsze z  odgałęzieniem do 
Obrowa. Odcinek ten pozwala rowerzy-
stom na dojazd do Torunia lasami naszej 
gminy.

- Pamiętam, gdy w 2008 roku na spotka-
niu z ówczesnym wójtem Lubicza Markiem 
Olszewskim i starostą Mirosławem Graczy-
kiem rozmawialiśmy o komunikacji między 
gminami i padła propozycja budowy drogi 
rowerowej. Wtedy wydawało nam się to 
prawie niemożliwe, ponieważ 12 lat temu 
gminy nie posiadały takich budżetów, jak 
obecnie – wspominał podczas uroczystego 
otwarcia ścieżki wójt gminy Obrowo An-
drzej Wieczyński. – Ale gminy się rozwijają, 
czego przykładem jest nasze Obrowo. Przy-
bywa mieszkańców, więc chcemy im zapew-
niać infrastrukturę, jakiej oczekują.

I etap budowy ścieżki rowerowej prowa-
dzącej z  Torunia przez Złotorię do Osieka 
nad Wisłą, powstały w  latach 2014 – 2019, 
kosztował 416 000 zł. II etap budowy ścież-
ki rowerowej, z  Osieka nad Wisłą przez 
Sąsieczno, Zimny Zdrój, Czernikowo, Ma-
zowsze z  odgałęzieniem do Obrowa po-
chłonął 7 225 000 zł funduszy gminy Obro-
wo (5 592 000 zł środków z Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych oraz  1 633 000 
zł środków własnych gminy). Łącznie na 
budowę ścieżki rowerowej z Torunia przez 
Złotorię, Osiek nad Wisłą do Mazowsza 
gmina Obrowo przeznaczyła 7 mln 640 tys. 
złotych.

Z Obrowa do Torunia ścieżką rowerową
Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk, UGO

Teraz do Torunia możemy bezpiecznie dojechać rowerem. Łącznie na budowę ścieżki  
rowerowej z Torunia przez Złotorię, Osiek nad Wisłą do Mazowsza gmina Obrowo przeznaczyła 
7 mln 640 tys. złotych.
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Zakończyły się prace przy przebudowie ulicy Osiedlowej 
w Szembekowie. Inwestycja została oddana w terminie. Kierow-
cy korzystają już z nowej drogi.

Ulica Osiedlowa była przebudowana na odcinku 988 metrów. 
Droga zyskała nową, asfaltową nawierzchnię. Prace objęły roz-
biórkę dawnej nawierzchni, frezowanie, wykopy pod poszerzenia 
i  rozbudowę jezdni. Wykonano chodniki, pobocza, zjazdy indy-
widualne na posesje o nawierzchni z kostki betonowej. Powstały 
zatoczki autobusowe i przejście dla pieszych. Na przejściu zamon-
towano lampy oświetleniowe oraz tzw. znaki aktywne „przejście 
dla pieszych”. Sygnalizacja oraz znaki drogowe są zasilane poprzez 
system słoneczno-wiatrowy.

Na przebudowę drogi gmina otrzymała dofinansowanie z Fun-
duszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość zadania wynio-
sła 913 838,90 zł, w tym dofinansowanie z funduszu: 502 911,00 zł, 
a wkład własny gminy: 411 227,90 zł. (MK)

Nowa Osiedlowa 
w Szembekowie

Magdalena Krzyżanowska

Trwa budowa placu manewrowego w Oborach. Powstaje zatoczka, na której będzie zawracać 
autobus z Obór do Torunia.

607 209 675 to nowy numer do pszoku w Dobrzejewicach.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest 
czynny jest od środy do piątku w godz. 10 – 18, w soboty w godz. 
10 – 16. 

Pszok przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców. W punk-
cie nie są przyjmowane odpady od firm, ponieważ gminny system 
gospodarowania odpadami obejmuje tylko posesje zamieszkałe. 
W  praktyce oznacza to, że przedsiębiorcy muszą zawrzeć osobną 
umowę z firmą odbierającą odpady.

Pszok przyjmuje odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące 
z prowadzenia drobnych prac we własnym zakresie, w ilości do 300 
kg od nieruchomości rocznie. Pozostałe odpady gromadzone selek-
tywnie przyjmowane są bez ograniczeń.

Zmiana numeru telefonu 
do pszoku

Nasza gmina prowadzi rozmowy z  Wydziałem Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miasta Torunia, nadzorującym Miejski 
Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. oraz z gminą Lubicz 
o  możliwości poprowadzenia linii autobusowej łączącej Toruń 
i Obory.
 

- Mieszkańcom Obór zależy na połączeniu autobusowym ich 
miejscowości z  Toruniem – mówi wójt gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński. – Wielokrotnie rozmawialiśmy o tym. Obory się roz-
wijają, corocznie przybywa tu ok. 40 – 50 mieszkańców. Podjąłem 
więc rozmowy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Toruniu 
oraz z wójtem gminy Lubicz o możliwości przedłużenia linii auto-
busowej 23 do Obór. Planujemy wprowadzić około dziesięciu kur-
sów dziennie.

Obecnie linia nr 23 kursuje na trasie: plac świętej Katarzyny 
w Toruniu – Kopanino. Wójt Wieczyński proponuje wydłużyć tę 
linię o 2,5 km do Obór. Aby było to możliwe, droga łącząca Kopa-

nino z Oborami – a zwłaszcza jej zakręty i łuki - musi mieć odpo-
wiednią szerokość. Autobus musi mieć również na terenie Obór 
miejsce do swobodnego zawracania.

Gmina doszła do porozumienia z właścicielem narożnej dział-
ki w  Oborach i  buduje na niej zatoczkę do zawracania autobusu 
MZK. Przy zatoczce powstanie wiata i urządzona zostanie zieleń.

Urzędnicy naszej gminy prowadzą też analizy, na których pod-
stawie ustalona zostanie częstotliwość kursowania autobusu do 
Obór przez Kopanino. Analizy te skonsultujemy z  gminą Lubicz 
i WGK. Przedłużenie linii 23 do Obór będzie możliwe, gdy wszyst-
kie podmioty: nasza gmina, gmina Lubicz i WGK porozumieją się 
w tej sprawie.

- Chcielibyśmy, aby prace budowlane na terenie naszej gminy 
i gminy Lubicz zakończyły się w najbliższych tygodniach. Dzięki 
temu linia 23 mogłaby zostać do Obór jeszcze jesienią – dodaje se-
kretarz gminy Mirosława Kłosińska.

Wydłużenie linii 23 do Obór  
możliwe jeszcze jesienią

fot. UGO
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Wójt Andrzej Wieczyński 
z absolutorium

Sprawozdanie finansowe jednostki samo-
rządu terytorialnego wójt ma obowiązek 
przekazać organowi stanowiącemu do 31 
maja roku następującego po roku budże-
towym. Następnie sprawozdanie finanso-
we, sprawozdanie z  wykonania budżetu, 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz informację o  stanie mienia gminy 
rozpatruje Komisja Rewizyjna. W naszej 
gminie Komisja Rewizyjna na posiedze-
niu w dniu 28 maja br. zapoznała się z ww. 
dokumentami i jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z wykonania 
budżetu gminy Obrowo za 2019. Tym 
samym Komisja zdecydowała się skiero-
wać do Rady Gminy w Obrowie wniosek 
o  udzielenie absolutorium wójtowi An-
drzejowi Wieczyńskiemu za 2019 rok. 
Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gmi-
ny Obrowo w dniu 29 maja 2020 roku, na 
mocy uchwały nr 8/Kr/2020 składu orze-
kającego nr 6 Regionalnej Izby Rachun-
kowej w Bydgoszczy, otrzymał pozytywną 
opinię RIO.

Za udzieleniem absolutorium głosowało 
dziewięciu radnych, sześciu wstrzymało się 
od głosu. Nikt nie był przeciw.

- Dziękuję Państwu za dobrą opinię na 
temat naszej pracy. Absolutorium to jed-
nak według mnie forma podziękowania dla 
wszystkich, którzy zarządzają gminą – dla 
rady gminy, dla przewodniczącego. Dzię-
kuję sołtysom za współpracę, za porady, 

a mieszkańcom za dobre słowa oraz za sło-
wa krytyki. Nie musimy się we wszystkim 
zgadzać, ale cieszę się, że rozmawiamy. Nie 
wątpię, że nam wszystkim zależy na dal-
szym rozwoju naszej gminy – mówił pod-
czas sesji wójt Andrzej Wieczyński.

W  swojej opinii Komisja Rewizyjna 
stwierdziła między innymi, że:

• Uchwalony przez Radę Gminy Obro-
wo budżet, po uwzględnieniu zmian w cią-
gu roku przewidywał realizację dochodów 
w  kwocie 91.947.451,12 zł. Dochody wyko-
nano w kwocie 91.388.538,55 zł, co stanowi 
99,39%.

• Uchwalony przez Radę Gminy plan 
wydatków budżetowych po zmianach 
budżetowych w  ciągu roku przewidywał 
kwotę 94.572.998,12 zł. Wydatki zrealizowa-
no w  kwocie 93.617.385,33 zł, co stanowiło 
98,99 %.

• Na realizację inwestycji zaplano-
wano w  budżecie gminy Obrowo kwo-
tę 9.561.485,00 zł wydatkowano kwotę 
9.367.328,20 zł, co stanowiło 97,97 % plano-
wanych wydatków na inwestycje.

• Na wydatki bieżące budżetu zaplano-
wano kwotę 85.011.513,12 zł, zrealizowano 
wydatki w kwocie 84.250.057,13 zł, co stano-
wi 99,10 % ogółu planu.

• Planowany deficyt budżetu gmi-
ny Obrowo na koniec 2019 roku wy-
nosił 2.625.547,00 zł i  zmalał do kwoty 
2.228.846,78 zł.

Dodatkowo, Komisja jednogłośnie 
uznała, że Wójt Gminy Obrowo realizując 
zadania budżetu, kierował się zasadą celo-
wości, legalności, rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Komisja wyraziła jednocześnie uznanie 
dla wójta gminy za szeroki zakres działal-
ności inwestycyjnej. W  dużej mierze in-
westycje dotyczą budowy wodociągów, 
kanalizacji sanitarnej, dróg gminnych oraz 
kultury fizycznej. W 2019r. do sieci wodo-
ciągowej przyłączono 187 gospodarstw, zaś 
do sieci kanalizacyjnej 90 budynków.

Gmina posiada dwie stacje uzdatniania 
wody oraz oczyszczalnię ścieków. Znaczne 
środki przeznaczane są również na budowę 
oraz remonty dróg gminnych i  ich oświe-
tlenia, które wpływają na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców gminy. W roku 2019 
realizowano zadania bieżące i inwestycyjne 
przy współudziale środków unijnych. W ra-
mach tych zadań przystąpiono do realizacji 
zadań polegających na termomodernizacji 
budynku szkoły w  Obrowie, termomoder-
nizacji budynku użyteczności publicznej 
w  Zębowie, adaptacji budynku po byłej 
szkole w Sąsiecznie oraz budowie parkingu 
oraz obszaru rekreacji w  Obrowie. W  ra-
mach środków unijnych zrealizowano m. 
in. przebudowę drogi w Zębowie, rewalory-
zację parku przy budynku Urzędu Gminy, 
budowę boiska w  miejscowości Silno oraz 
wyposażenie świetlicy w Zębowie. W roku 
2019 zakończono nadbudowę budynku Ze-
społu Szkół w Osieku nad Wisłą. Dzięki tej 
inwestycji pozyskano m.in. dodatkowe sale 
dydaktyczne, co w  znaczny sposób wpły-
nęło na poprawę warunków nauczania. 
W  roku 2019 pozyskano również dodat-
kowe środki na zakup pomocy naukowych 
w SP Łążyn.

Komisja Rewizyjna podkreśliła również, 
iż wójt, kierując gminą, promował i ekspo-
nował gminę nie tylko na naszym terenie, 
ale również na terenie całego kraju jak rów-
nież poza jego granicami. Swoją działalno-
ścią przyciągał na teren gminy przedsię-
biorców, inwestorów stwarzając przyjazne 
warunki dla budownictwa i  dalszego roz-
woju gminy.

Skład Komisji Rewizyjnej naszej gminy 
jest następujący: Kazimierz Musiałowski – 
przewodniczący, Sylwia Lisińska – zastępca 
przewodniczącego, Zbigniew Bogusz i  Ty-
mon Kokot – członkowie komisji.

Rada Gminy Obrowo w dniu 9 czerwca  roku udzieliła absolutorium wójtowi gminy Andrzejowi 
Wieczyńskiemu za rok 2019, przyjmując sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania 
budżetu za ubiegły rok.
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Magdalena Krzyżanowska | fot. archiwum Alicji Tarkowskiej, sołtys Zawał; Urząd Gminy Obrowo

Dzięki niezwykłej solidarności mieszkańców, przy pomocy wielu ludzi dobrej woli w ciągu pół 
roku po gwałtownej burzy odbudowano wszystkie domy. To cud, że nikt nie zginął.

5 lat po nawałnicy

Ponad pięć lat temu, 19 lipca 2015 roku, 
gwałtowna nawałnica spustoszyła miej-
scowości: Zawały, Dobrzejewice, Łążyn II 
i Łążynek na terenie naszej gminy. Wiatr 
pozrywał dachy, połamał drzewa i powbi-
jał w elewacje budynków porwane z ziemi 
przedmioty. Niszczycielski żywioł prze-
taczał się przez gminę zaledwie kilka mi-
nut, ale przyniósł przerażający krajobraz. 
To cud, że nikt nie zginął…

- W ciągu pół roku zdołaliśmy wspólny-
mi siłami, przy nieocenionej pomocy wielu 
ludzi dobrego serca, odbudować wszystkie 
domy. Żywioł zniszczył dorobek życia set-
kom mieszkańców naszej gminy, ale nie 
zniszczył solidarności, współodczuwania 
i wzajemnej życzliwości wśród nas. W obli-
czu tragedii pokazaliśmy, że chcemy kiero-
wać się tym wartościami – wspomina wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. - Pięć 
lat po tragedii życzmy sobie, abyśmy nigdy 
więcej nie musieli za taką przyczyną przy-

pominać sobie, że potrafimy być rodziną.
Zniszczeniu bądź uszkodzeniu uległo 

łącznie 106 budynków, w tym 73 budynków 
mieszkalnych, 32 budynki inwentarsko-go-
spodarcze i  gospodarczo – garażowe oraz 
jeden budynek stacji kontroli pojazdów. 
Zakres szkód był tak duży, że porządkowa-
nie trwało ponad dwa miesiące, zanim po-
szkodowani mieszkańcy mogli przystąpić 
do remontów swych domów lub budowy 
domu od podstaw.

Koszty odbudowy i  remontów budyn-
ków były niebagatelne, liczone w  milio-
nach, ale dzięki pomocy udzielonej przez 
Urząd Gminy Obrowo, Wojewodę Kujaw-
sko-Pomorską, a także Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych, Caritas diecezji toruńskiej 
i  włocławskiej oraz firm z  terenu gminy 
Obrowo i pobliskich okolic, a także indywi-
dualnych darczyńców z całej Polski, a nawet 
z zagranicy, rok po nawałnicy po nawałnicy 
nie było już prawie śladu. Po przerażających 
chwilach pozostały tylko wspomnienia, 

które jeszcze na długo będą w pamięci osób 
poszkodowanych, strażaków i  wszystkich 
innych, czynnie biorących udział w porząd-
kowaniu terenu po nawałnicy.

Dzięki sprawnej organizacji akcji ratun-
kowej prowadzonej przez władze gminy, 
sołtysów miejscowości dotkniętych kata-
strofą, a  także dzięki pomocy wszystkich 
służb i  instytucji zaangażowanych w  po-
moc poszkodowanym, domy odbudowano 
w pół roku.

Wielu ludzi dobrego serca wspiera-
ło poszkodowanych mieszkańców gminy 
Obrowo. Dokonywano wpłat pieniężnych 
na konto specjalnie uruchomione przez 
Urząd Gminy w Obrowie, dostarczano ma-
teriały budowlane, środki czystości, meble, 
ubrania, żywność, zapewniano pomoc psy-
chologiczną, pomoc przy porządkowaniu 
posesji, remontach domów, a także poprzez 
wykonywanie darmowych usług stolar-
skich, dekarskich, malarskich, czy nadzoru 
budowlanego.
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Ewelina Mytlewska | fot. archiwum autorki, Marek Rabiasz

Obecnie liczy aż 50 osób. Z  radością śpiewa co niedzielę kościele w  Osieku nad Wisłą.  
23 października tego roku, z okazji 10-lecia, odbędzie się koncert, podczas którego „Scholaki” 
nagrają płytę.

10 lat scholi „Źródło”

Dziecięco-młodzieżowa schola „Źródło” (początkowo „Osieckie 
słowiki”) została założona w 2010 roku przez  Beatę Strąk. Po-
mocą służyła katechetka, Katarzyna Wichrowska (obecnie To-
fil). Osobą wspomagającą grą na gitarze była Ewelina Mytlew-
ska, która po rezygnacji pani Beaty, zaczęła prowadzić scholę 
wraz z Patrycją Bezrudczyk. Pani Patrycja po kilku latach po-
sługi, musiała niestety zrezygnować z przyczyn zawodowych.

Schola  obecnie liczy ok. 50 osób (dzieci i młodzież).  Z rado-
ścią śpiewa co niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 10. w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w  Osieku nad Wisłą. Bierze też 
udział w programach okolicznościowych, np. z okazji Bożego Na-
rodzenia, Święta Niepodległości, rocznicy kanonizacji Jana Pawła 
II. Doskonali swoje umiejętności wokalne oraz instrumentalne, 
uczestnicząc w  warsztatach muzycznych organizowanych w  Ło-
dzi przez zespół Mocni w Duchu. Miała zaszczyt wystąpić z pro-
fesjonalnymi muzykami Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej oraz 
Filharmonii Bydgoskiej podczas koncertów kolęd   w Osieku nad 
Wisłą. Trzykrotnie uczestniczyła w Koncercie Uwielbienia we Wło-
cławku, gdzie wystąpiła na dużej scenie ze znanymi muzykami pod 

batutą Piotra Pałki w  aranżacjach Sebastiana Iwanowicza. Bierze 
udział w konkursach piosenki religijnej i patriotycznej.

„Źródło” ma na swoim koncie liczne osiągnięcia. Najważniej-
sze z nich to: wyróżnienie na Przeglądzie Kolęd w styczniu 2015r. 
w  Toruniu, I  miejsce na Przeglądzie Kolęd i  Piosenki Bożonaro-
dzeniowej w grudniu 2015r.w Toruniu,  II miejsce na Przeglądzie 
Piosenki Patriotycznej w Toruniu w 2015r., wyróżnienie na Prze-
glądzie Piosenki Patriotycznej w 2016r.w Toruniu, wyróżnienia na 
Diecezjalnych Przeglądach Piosenki Religijnej.

Ostatnim, największym sukcesem było zdobycie I miejsca na V 
Cecyliańskim Przeglądzie Piosenki Religijnej na Wydziale Teolo-
gicznym UMK w Toruniu. „Źródło” współpracuje również ze zna-
komitym muzykiem Januszem Lewandowskim.

Schola spędza wspólnie wakacje. „Źródło” wypoczywało w Trój-
mieście, Zakopanem oraz na Mazurach. Dla członków zespołu or-
ganizowane są również biwaki.

Próby odbywają się w salce parafialnej w soboty o godz. 11.00. 
Warto wspomnieć, że z okazji 10-lecia 23 października tego roku 

w kościele w Osieku nad Wisłą o godz. 18.00 odbędzie się koncert, 
podczas którego „Scholaki” nagrają płytę. Serdecznie zapraszamy!
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Osiecka Grupa Teatralna powstała w  2010 roku z  inicjatywy 
mieszkańców Osieka nad Wisłą: nauczycieli, rodziców i  osób, 
którym bliska jest kultura. Swoją działalność rozpoczęliśmy od 
prób teatralnych do jasełek reżyserowanych przez Katarzynę 
Wichrowską (Tofil). Premiera odbyła się 6 stycznia 2011 roku 
w  kościele parafialnym w  Osieku nad Wisłą. Początki naszego 
teatru to również założenie przez Renatę Kwiatkowską i przeze 
mnie grupy dziecięcej Sztuczki, która przygotowała spektakl 
na zakończenie warsztatów terapii teatralnej, zorganizowanych 
przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu. Muszę 
wspomnieć też o  nauczycielce Izabeli Urban, która jest człon-
kiem OGTW  i przez ponad 10 lat prowadziła w szkole w Osieku 
nad Wisłą kółko teatralne. 

Przygotowujemy spektakle na różne okazje: Boże Narodzenie, 
Dzień Dziecka, Święto Niepodległości, Dzień Kobiet. W  skład 
Osieckiej Grupy Teatralno-Wokalnej wchodzi ok. 30 osób. Wśród 
nas są małżeństwa i  nawet całe rodziny. Gramy i  śpiewamy dla 
mieszkańców gminy Obrowo podczas festynów, dożynek oraz in-
nych uroczystości. Działamy na zasadzie wolontariatu. Nasz teatr, 
oprócz działalności lokalnej, wychodzi również poza nią. Wielo-
krotnie uczestniczyliśmy w  akcjach charytatywnych. Mamy na 
swoim koncie 30 spektakli oraz wiele koncertów. 

Staramy się rozwijać, biorąc udział w warsztatach, spektaklach 

oraz koncertach. Współpracujemy z  profesjonalnymi muzykami 
oraz aktorami.

Nasz teatr to nie tylko aktorzy i wokaliści. Tworzą go również 
osoby, które mają inne talenty artystyczne i  techniczne: szyją, fo-
tografują, filmują i tworzą scenografię. Niektórzy z nas łączą wie-
le talentów. Dziękujemy wszystkim osobom, które angażowały się 
w działalność grupy.

Marzymy o scenie (podeście). Jednak potrafiliśmy odnaleźć się 
w różnej przestrzeni. Próby odbywały się  w naszych domach, szko-
le, remizie. Od 2014 roku mamy swoje miejsce w Osieckim Klubie 
Kultury. 

Wśród nas są ludzie różnych profesji, których łączy miłość do 
teatru i  muzyki. Nasze zajęcia integrują, pobudzają wyobraźnię  
i kreatywność, dodają pewności siebie, uczą komunikacji i współ-
pracy, pozwalają poznać swoje mocne i  słabe strony, a  przede 
wszystkim przynoszą ogromną radość członkom zespołu oraz wi-
dzom. Nie dzielą nas zawody, poglądy, choroby ani niepełnospraw-
ności. Wszechobecna w  naszym teatrze śmiechoterapia jednoczy 
nas. Jest odskocznią od codziennych problemów. Przez 10 lat pra-
cowało z  nami wiele osób, które bardzo ubogaciły nasz teatr. To 
wspaniałe talenty i osobowości.

Jestem szczęśliwa, że mogę dzielić się z Wami swoją pasją i czer-
pać radość ze współpracy z tyloma cudownymi osobami. Dziękuję 
Wam, że jesteście!

Ewelina Mytlewska | fot. Jacek Melerski

Jesteśmy dla Was! Z radością przygotowujemy spektakle na różne okazje. Łączy nas miłość  
do teatru  i muzyki oraz chęć tworzenia.

10-lecie Osieckiej Grupy 
Teatralno-Wokalnej

Pierwszy spektakl dla dzieci „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, 1 czerwca 2012 r.
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Zaskakują pomysłowością, talentem, 
umiejętnością improwizacji
Spektakle dla dzieci, przedstawienia dla dorosłych. Humorystyczne, podniosłe, patetyczne. 
Śpiewane, mówione, recytowane, szeptane. W tańcu i w bezruchu. OGTW na zdjęciach.

1. „Kot w butach” – premiera 01.06.2015 r. w szkole w Osieku nad Wisłą, fot. Mariusz Kwiat-
kowski
2. „Jasełka” – premiera 01.06.2016 r. kościół NSPJ w Osieku nad Wisłą, fot. Jacek Melerski
3. „Kocham Cię, Polsko!” – program z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
11.11.2018r. kościół w Osieku nad Wisłą,  fot. Marek Rabiasz
4. „Kopciuszek” – 6.12.2018 r. remiza strażacka w Osieku nad Wisłą, fot. Marek Rabiasz
5. „Gdzie ci mężczyźni…?” – 10.03.2018r. remiza strażacka w Osieku nad Wisłą, fot. Mariusz 

Kwiatkowski 
6. Śpiewamy piosenki The Beatles podczas Kamus maraton, 9.06.2018r. fot. Gminny Ośrodek 
Kultury
7. „Gdzie ci mężczyźni…?” - Dożynki Gminno-Powiatowe w Obrowie 8.09.2019 r. fot. Katarzy-
na Kisielewska
8. Koncert Kolęd w kościele NSPJ w Osieku nad Wisłą – 26.01.2020 r. fot. Magdalena Krzyża-
nowska
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Fot. Marek Rabiasz 

Al Bano i Romina Power, Magda Gessler, Miss Zawał i Edyta Górniak – znakomitości odwiedziły 
gminę Obrowo z występami organizowanymi podczas sołeckich Dni Kobiet.

To nie ja byłam Ewą. 
To Mariusz Słupczewski

Będzie okazja jeszcze raz obejrzeć spektakl „To nie ja byłam 
Ewą” w wykonaniu Osieckiej Grupy Teatralno – Wokalnej. Ak-
torzy przygotowali go na gminne obchody Dnia Kobiet, ale epi-
demia koronawirusa uniemożliwiła występy.

Spektakl obejrzały tylko panie z  Zawał, Łążyna i  Osieka nad 
Wisłą, gdzie sołeckie Dni Kobiet zdążyły się odbyć. Każdy występ 
OGTW kierowanej przez Ewelinę Mytlewską z Gminnego Ośrodka 
Kultury kończył się gromkimi brawami publiczności i wołaniami 
o bisy. Spektakl miał formę musicalu, przeplatanego humorystycz-

nymi scenkami i dialogami, w których aktorzy ucharakteryzowani 
na celebrytów: Magdę Gessler, Edytę Górniak, Al Bano i Rominę 
Power przedstawiali absurdy podziału na świat kobiet i mężczyzn.

Spektakl „To nie ja byłam Ewą” grupa z Osieka nad Wisłą wysta-
wi wkrótce jeszcze raz dla wszystkich mieszkańców gminy. Dodat-
kowy występ został wylicytowany przez wójta Andrzeja Wieczyń-
skiego i  sekretarz Mirosławę Kłosińską na aukcji charytatywnej 
prowadzonej dla Mateusza Oźminy z  Przysieka. Poinformujemy 
o dacie występu. (MK)
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Osiecki Klub Kultury powstał z  inicjaty-
wy śp. Michała Kokota w  styczniu 2014 
r. Jest filią Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie i znajduje się na ulicy Toruń-
skiej 34. Posiada dwa lokale. W  jednym 
odbywają się zajęcia oraz spotkania kul-
turalne, natomiast drugie pomieszczenie 

to Osiecka Izba Regionalna. 

W  Osieckim Klubie Kultury odbywają 
się zajęcia stałe: teatralne, wokalne oraz pla-
styczne. Przy OKK działają: Osiecka Grupa 
Teatralno-Wokalna, grupa dziecięco-mło-
dzieżowa Teatrzaki, grupa młodzieżowa 

PoZaMarginesem oraz Kapela Ludowa im. 
Kamińskich. Odbywają się tu również róż-
ne warsztaty, Spotkania z poezją, Spotkania 
z  genealogią, konkursy recytatorskie dla 
dzieci i  dorosłych. W  Klubie realizowane 
są różne projekty. Odbywają się tutaj także 
próby indywidualne przygotowujące dzieci 
i  młodzież do konkursów recytatorskich, 
teatralnych oraz wokalnych.

Osiecki Klub Kultury jest też miejscem 
otwartym dla seniorów. Warto wspomnieć, 
że placówka organizuje wyjazdy na warsz-
taty muzyczne, teatralne oraz wydarzenia 
kulturalne. (EM)

Ewelina Mytlewska | fot. Ewelina Mytlewska

Niezwykłe miejsce w  Osieku nad Wisłą zaprasza miłośników sztuki ludowej naszej  
„małej ojczyzny”. W starej Izbie zobaczymy ok. 500 eksponatów.

Osiecka Izba Regionalna 
żyje na nowo

Osiecki Klub Kultury – 
miejsce lokalnych artystów

Jesienią 1978 roku Michał Kokot – 
wszechstronny artysta przywiózł ze sobą 
ideę utworzenia w  Osieku nad Wisłą 
ośrodka, którego istnienie umożliwiało-
by działania na rzecz rozwoju regionalnej 
sztuki i  kultury ludowej oraz ukazania 
obyczajów – tradycji naszych ojców i pra-
ojców w  regionie. Tu spotkał znanego 
i  doświadczonego rzeźbiarza ludowego, 
malarza, muzyka – organistę Józefa Ka-
mińskiego (1913 – 1999) i poetkę ludową 
Annę Słupczewską (1932 -2008) oraz wie-
lu innych miejscowych artystów.

W  1979 roku zorganizowano pierwszą 
wystawę sztuki i kultury ludowej w ramach 
Dni Osieka. Eksponaty  zapoczątkowały 
Osiecka Izbę Regionalną, która mieściła 
się w  drewnianym domu znanej hafciarki 
Barbary Marycz. W dawnej  bibliotece od-
bywały się kolejne wystawy i imprezy kultu-
ralne oraz spotkania twórców.

Obecnie Osiecka Izba Regionalna znaj-
duje się w  stuletnim, ogrzewanym domu, 
przy ulicy Toruńskiej 34. Można powie-
dzieć, że dostała nowe życie. Odwiedzający 

to miejsce mówią, że ma duszę i swojski kli-
mat. W muzeum znajduje się około pięciu-
set eksponatów głównie z  gminy Obrowo. 
Reprezentują one różne dziedziny sztuki 
ludowej. Są to: rzeźby, hafty, malarstwo, ple-
cionkarstwo, elementy zdobnictwa wnętrz, 
fotografia, poezja oraz dawne przedmioty 
użytku codziennego.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem 
Izby proszę o  wcześniejszy kontakt telefo-
niczny 697 083 076 lub za pośrednictwem 
fb/OsieckaIzbaRegionalna. Jestem opieku-
nem Izby. Zapraszam serdecznie!
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Magdalena Krzyżanowska | fot. fb/SzkutniaKmiec, Archiwum Państwowe w Toruniu

Skarb z Silna
Cztery kany na mleko wypełnione ubraniami, przedmiota-
mi użytkowymi, ścinkami gazet odnaleźli w Silnie członkowie 
Szkutni Kmieć i Przyjaciele oraz Fundacji Melodia Serc.

Miłośnicy historii Silna i  okolic, skupieni wokół ze Szkutni 
Kmieć i  Przyjaciele oraz Fundacji Melodia Serc, prowadzili po-
szukiwania szkutni prowadzonej przez rodzinę Stoyke w  Silnie. 
6 września odnaleźli niezwykły skarb: cztery kany różnej wielko-

ści, wypełnione ubraniami, przedmiotami użytkowymi, ścinkami 
gazet. Wśród nich znajdowały się również suknie, kapelusz dam-
ski, chusteczki z  monogramem AS, przybory do szycia, flakonik 
perfum, garnitur męski i buty, poszewki na pościel, całe pudełko 
papierosów… i  wiele innych rzeczy. W  ekspertyzie przedmiotów 
brali udział pracownicy Archiwum Państwowego w Toruniu. Zna-
lezione gazety pochodzą z 1942 roku, co pozwala sądzić, że w tym 
roku zakopano kany.
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Magdalena Krzyżanowska | fot. Urząd Gminy Obrowo

Prace porządkowe na 
cmentarzu w Silnie

Prace wykonują osoby odpracowujące kary w Urzędzie Gminy 
w  Obrowie. – Panowie pracują systematycznie co weekend po 
5 – 6 godzin. Sporo już zrobiliśmy, ale przed nami jeszcze wie-
le zadań. Planujemy oczyścić każdy nagrobek i usunąć z niego 
mech. Zbierzemy wszystkie połamane płyty i krzyże, oczyścimy 
je i zabezpieczymy przed uszkodzeniem – mówi Monika Jasiń-
ska, opiekunka osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

Na cmentarzu znajduje się ok. 70 grobów byłych mieszkańców 
terenu. Nekropolię otaczają stare drzewa, wśród których znajduje 

się potężny dąb będący pomnikiem przyrody.
- Myślimy o tym, jak uczynić z tego miejsca atrakcję turystycz-

ną – zdradza wójt gminy Obrowo Andrzej Wieczyński. – Planuje-
my wstawić kilka ławek, przygotować nową tablicę informacyjną 
i  utwardzić pas zieleni wzdłuż drogi, aby zrobić miejsce do par-
kowania dla kilku samochodów. Chcielibyśmy też utworzyć nowe 
alejki, w  tym taką, która doprowadzi do wspaniałego dębu we 
wschodniej części cmentarza. Będziemy szukać programów, z któ-
rych udałoby się sfinansować zamierzenia.

Na nieczynnym cmentarzu ewangelicko – mennonickim z  początków XIX wieku w  Silnie  
trwają obecnie prace porządkowe. Usuwane są chwasty i zieleń porastająca nagrobki, zbierane 
są odpady, koszona trawa.
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Wydarzenie miało miejsce 14 kwiet-
nia 1927 roku. Na łążyńskim cmentarzu 
świadczy o  tym zaniedbana mogiła za-
mordowanego robotnika rolnego Zdzi-
sława Jeziorskiego.

Ta historia rozpoczyna się w roku 1927, 
kiedy to właścicielem Kawęczyna był nieja-
ki Kiwerski, który w owym czasie borykał 
się, jak wielu wtedy posiadaczy ziemskich, 

z problemami finansowymi. Kiwerski stra-
cił płynność finansową i nie wypłacał należ-
ności pracownikom. Gdy folwarczny kowal 
Zdzisław Jaworski gwałtownie dopominał 
się w dworze o zapłatę, właściciel majątku 
wyjął rewolwer z szuflady biurka i zastrze-
lił podwładnego. Mieszkańcy Kawęczyna 
próbowali dokonać samosądu, lecz mor-
derca uciekł i ukrył się. Pogrzeb zamordo-
wanego skupił kilkaset osób z okolicznych 

miejscowości. Przybyło nawet dwóch po-
słów z partii komunistycznych tego okresu, 
wykorzystując ten incydent do walki z zie-
miaństwem. Na pogrzebie dochodziło do 
okrzyków skierowanych przeciwko zabójcy 
i  niektórzy nawoływali do spalenia dwo-
ru w  Kawęczynie. Posłowie powstrzymali 
tłum przed takim czynem, ale i  tak znala-
zło się kilku śmiałków, którzy po pogrzebie 
powybijali okna w dworze. Ukrywający się 
właściciel Kawęczyna zmuszony był zamie-
nić się na ziemię w  Żydowie i  Janiszewie 
nad Wisłą. W zamianie gruntów pośredni-
czył niejaki Weteszko, który sprzeniewie-
rzył pieniądze przybyłych tutaj 65 rodzin, 
pochodzących z  Lubelszczyzny. Zubożałe 
rodziny zmuszone były wspólnie radzić 
sobie, zakładając na rok „spółdzielnię” na 
czele z Antonim Kręgiel.

W  1930 r. nastąpiła parcelacja gruntów 
oraz rozebranie  dworu i  folwarku na po-
trzeby osiedleńców. Było to możliwe po 
udzieleniu im pożyczki przez prezesa cu-
krowni K. Zawadzkiego, mieszkającego 
w Lubiczu. Osadnicy zobowiązali się spła-
cić kredyt, dostarczając buraki cukrowe. 
Cukrownia potrącała od razu z należności 
zaciągnięty kredyt, który rolnicy w  Ka-
węczynie popularnie nazywali „ratówką”. 
Buraki najczęściej wywożono kolejką wą-
skotorową, która w Kawęczynie miała swo-
ją stację. 

Dawny dwór, w  którym, jak niektó-
rzy twierdzą, mógł być Fryderyk Chopin, 
wznosił się nad stawem. Staw w  okresie 
międzywojennym był zadbany, a  wysepkę 
z  brzegiem łączył mostek. Tam pijano na-
lewki i  grywano w  karty z  gośćmi. Obok 
stawu zachowała się figura Matki Bożej wy-
stawiona przez właścicieli w związku z „ja-
kimś” jubileuszem. Dziedziczka ze służbą 
często się tutaj modliła. Dzisiaj staw właści-
wie wysechł.

Ś.P.
ZDZISŁAW JEZIORSKI

ROBOTNIK ROLNY W FOLW.
KAWĘCZYN

UR. DN. 6 KWIETNIA 1909
ZGINĄŁ TRAGICZNĄ ŚMIERCIĄ

DN. 14 KWIETNIA 1927 
PADŁ OD WYSTRZAŁU

REWOLWERU PRACODAWCY
MAJ. KAWĘCZYN

KIWERSKIEGO
PROSI O ZDROWAŚ

MARIA

Katarzyna i Marek Pawłowscy | fot. Katarzyna Pawłowska

Wyjął rewolwer z szuflady 
biurka i zastrzelił podwładnego
Kamień na kamieniu nie pozostał po dworze w Kawęczynie, który zburzono w afekcie zbrodni, 
popełnionej na młodym kowalu przez właściciela tutejszego majątku.

Nagrobek oczyściły Barbara Kłosińska, sołtys Łążyna II, Klaudia Pawłowska  
(na zdjęciu) i Katarzyna Pawłowska.      
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Jestem bardzo szczęśliwy, że gminny Klub 
Seniora Sami Swoi będzie miał swój dział 
w  Kurierze Obrowa. Nadajmy mu tytuł 
Ocalić od zapomnienia. Ktoś może za-
pytać, co chcemy ocalić, o  co seniorom 
chodzi? Otóż my jesteśmy pewni, że spo-
łeczeństwa nie funkcjonują bez odwoła-
nia się do swoich korzeni, do swoich osią-
gnięć, tym samym do swojej kultury. 

Święty Jan Paweł II pisze, że naród jest 
drugą po rodzinie naturalną wspólnotą 
człowieka. Od narodu bierzemy najwięcej 
rzeczy, a tym, co nas najbardziej określa, jest 
kultura, dziedzictwo, język, nasza historia, 

nasza pamięć, nasze wartości. Profesor Jan 
Szczepański, socjolog, dowodzi z  kolei, że 
kultura to wszystko to, co wytworzył czło-
wiek, co powstaje z  jego pracy, jego myśli, 
jego twórczości i ma dla danej społeczności, 
rodziny i  innych grup społecznych warto-
ści. Profesor Tadeusz Kotarbiński dzieli zaś 
kultury na materialną i niematerialną, du-
chową.

Wobec powyższego, co nasza społecz-
ność może ocalić od zapomnienia? Oj, 
mamy wiele do ocalenia. Niektórzy z  nas 
pamiętają o  teatrach działających na tere-
nie gminy, np. Teatr Procherowej, o którym 

pisze obok jej synowa Daniela, czy teatry 
przy kołach gospodyń wiejskich. Koła re-
cytatorskie, zespoły muzyczne, liczne wier-
sze i ich recytatorzy i przede wszystkim ich 
autorzy – poeci. Jest też na terenie gminy 
wiele obiektów, budynków, cmentarzy, fi-
gurek, które trzeba ocalić od zapomnienia. 
Mamy interesujące tradycje wigilijne, które 
warto przypomnieć, jak np. zupa śledziowa. 
Wreszcie, warto nieustannie przypominać, 
że w Obrowie gościł Fryderyk Chopin. 

Ocalmy naszą piękną historię od zapo-
mnienia. 

Grzegorz Filut | fot. Łukasz Piecyk

Pamięć buduje tożsamość.  
Dlaczego warto sięgać do historii?
Teatry, koła recytatorskie, zespoły muzyczne, artyści wszystkich dziedzin, wspaniałe dwory,  
ale i małe kapliczki i przydrożne figurki – w Obrowie jest co ocalić od zapomnienia.

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
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Daniela Prochera | fot. autorki

Magia wiejskiego teatru
46 premier, ponad 300 aktorów, występy w  43 różnych miejscowościach Polski – statystyki  
nie oddają fenomenu Teatru Julii Procherowej ze Skrzypkowa. W czym tkwi magia?

Skrzypkowo - wieś wciśnięta w sam kącik 
gminnej mapy. Mieszkańcy się zestarzeli, 
a młodych jak na lekarstwo... A przecież 
nie zawsze tak było. Ta zepchnięta na 
margines czasu wieś rozsławiła przed laty 
swoją gminę na całą Polskę. A  stało się 
tak za przyczyną uporu i ogromnej pracy 
jednej osoby - Julii Prochery, która z ro-
dziną przybyła tu w 1945 roku. Maleńkie 
Skrzypkowo stanęło na szlaku ich prze-
siedleńczej wędrówki z  rodzinnych Gli-
nian koło Lwowa.

Lwów od zarania był wielkim ośrodkiem 
kultury i ruch teatrów amatorskich był tam 
bardzo ożywiony. Rodzice grali w  teatrze, 
dołączyła do nich jako dziecko. Swojego 
męża  poznała  także na scenie. Pierwsze 
wspólne przedstawienie zagrali jako mąż 
i żona –  i tak to już potem zostało przez 56 
lat.  Z tego 34 lata  na scenie - swojego już - 
teatru w Skrzypkowie.

Początki były bardzo trudne: nie było 
prądu, droga tonęła w błocie, pola uprawne 
rokrocznie zalane wodą po kolana. Miesz-
kańcy wsi byli „składanką” z różnych stron. 
Było biednie, cicho i  smutno, jakby gdzieś 
na końcu świata, który o nich zapomniał.

Ale nie dla pani Julii, która postanowiła 
rozruszać wieś... i  założyła Teatr. Pomimo 
dość dużego - jak na owe czasy - gospodar-
stwa i czwórki dzieci znalazła przecież czas 
na realizację swojej teatralnej pasji, zaraża-
jąc nią innych. Teatr zjednoczył wieś, otwo-
rzył na świat, rozbudził ciekawość, wyczulił 
na sztukę, której byli nie tylko świadomymi 
odbiorcami , ale także Jej twórcami.

Znakomity talent organizacyjny i obser-
wacyjny p. Julii pomagał przy doborze ról 
poszczególnym aktorom, a rozliczne umie-
jętności artystyczne – tworzyć stroje, rekwi-
zyty i dekoracje.

Założycielka i „szefowa od wszystkiego”- 
na scenie i w życiu serdeczna i pomocna.

Do swojego teatru na początku wybie-
rała małżeństwa (żeby zgorszenia nie było); 
do grania- najchętniej klasykę, bo jak mó-
wiła w  jednym z  wywiadów: dorośli jak 
duże dzieci, bajki kolorowe lubią, chcą, żeby 
na scenie wszystko się dobrze kończyło, do-
bro zwyciężało, a zło było ukarane...

Założona Kronika Zespołu Teatralnego 
jest dowodem tamtych trudnych lat. Dzisiaj 
ta sama Kronika jest źródłem wszystkich 
moich wiadomości. Pamięć ludzka jest bo-
wiem bardzo ulotna, a tutaj każda strona to 
wielka skarbnica wiedzy. Zawiera nie tylko 
tytuły granych sztuk i ich obsadę, ale także 
na gorąco spisywane wrażenia, oddające at-
mosferę tamtych chwil, wydarzenia wesołe 
i smutne, które szybko ulatują z pamięci.

Ze wzruszeniem sięgam więc po opasły 
tom i czytam pierwszy wpis:

Jesienią, roku 1958 we wsi Skrzypkowo 
zawiązał się Amatorski Zespół Teatralny, 
miejscem prób była Szkoła Podstawowa 
w tejże wsi.

A więc na początek trochę statystyki:
• premier wystawiono 64;
• przewinęło się prawie 300 aktorów, 

„prawie” -bo nie jest możliwe ustalenie do-
kładnej ilości osób, przy niektórych obsa-
dach napisane jest po prostu inni;

• występowano w  43 miejscowościach 
całej Polski: od Skrzypkowa zaczynając po-
przez Toruń, Golub-Dobrzyń, Bydgoszcz, 
Rypin, Tarnogród, Świdwin, Wąbrzeźno, na 
Warszawie kończąc;

• najczęściej graną sztuką był „Syn” W. 
A. Piotrowskiego - wystawiano ją aż 28 
razy, zdobywając najwyższe laury.

Grający w  niej aktorzy: Julia i  Jan Pro-
cherowie, Maria Prochera, Waldemar Król 
i  Andrzej  Gruszczyński taką uzyskali re-
cenzję w warszawskiej prasie: Są to kreacje 
tak naturalne, że mogło je stworzyć tylko 
życie, a  wyrazić miłość do teatru.  (IBIS- 
Życie Warszawy 18.11.1985r.)

I dalej czytamy w Kronice: to, że się gra 
w Teatrze jest tutaj taką samą oczywistością  
jak to, że się orze, sieje i  żniwuje- granie 
także podporządkowane jest porom roku: 
próby jesienią i  zimą, występy na wiosnę 
i czytamy dalej: podobnie jak gospodarstwa 
przechodzą z ojców na synów, tak i do ze-
społu przychodzą następne pokolenia

Teatr ze Skrzypkowa wielokrotnie stawał 
w szranki na konkursach, festiwalach, róż-
norodnych przeglądach i sejmikach zdoby-

wając rozliczne nagrody, dyplomy i  upo-
minki. Najwyższą z  nich zdobyto w  1985r. 
: była to  główna nagroda ówczesnego mi-
nistra Kultury i Sztuki przyznana za wysta-
wienie sztuki Syn Piotrowskiego.

Aż czterokrotnie (!) pokazywany był 
w TVP, wielokrotnie emitowane były audy-
cje w Polskim Radiu, co na ówczesne czasy 
było wielkim ewenementem.

Na czas emisji programów zamierało 
życie w  domach, skąd byli aktorzy, a  i  nie 
tylko, bo wszyscy siedzieli „murem” przy 
odbiornikach, by wieczorem, na próbie, 
omówić to, co się zobaczyło na ekranie lub 
usłyszało w radiu.

W  jednym z  ostatnich, jak się później 
okazało, wywiadów, p. Julia tak podsumo-
wuje swoją pracę:

Jestem szczęśliwa. W  domu ciągle mi 
„klarowano”, że nie warto użerać się z taką 
gromadą ludzi, że to się nie „sklei”. Byłam 
uparta: „kleiłam”, szyłam, strugałam: ak-
torów, stroje, rekwizyty, dekoracje, peruki. 
Warto było! Wszyscy byli tacy, jakich so-
bie wymarzyłam podczas nieprzespanych 
nocy. Prawdą jest, że im więcej pracy i trud-
ności – tym większy smak, gdy się osiągnie 
zamierzony cel. Każdy człowiek, każda wieś 
musi mieć coś swojego - my mamy nasz Te-
atr.

Tymi słowami jakże pełnymi emocji 
i autentycznego wzruszenia, kończę pierw-
szą część wspomnień o  Teatrze pani Julii, 
zapraszając jednocześnie do przejrzenia do-
mowych archiwów, bo być może, że u wie-
lu znajdą się jakieś zdjęcia z  tegoż teatru, 
a młodych namawiam do rozmów z dziad-
kami. A nuż któreś tam grało?

1)Jan Prochera i Waldemar Król  
w humoresce A. Czechowa „Kawaler  
i tatuś”.
2)Julia Prochera
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Animatorzy orlika w  Dobrzejewicach: 
Bartłomiej Figurski i Damian Jankowski 
zapraszają na boisko. 

Orlik otwarty jest od poniedziałku do 
piątku w 15.00 - 20.00 w soboty 9.00-14.00. 
W dni powszednie do godz. 16.00 z orlika 
korzystają uczniowie szkoły w Dobrzejewi-
cach. Po godz. 16 z obiektu korzystają kluby 
sportowe oraz zainteresowani.

Aby zarezerwować obiekt, najlepiej 
przyjść na boisko i porozmawiać z anima-
torami. Z Bartłomiejem Figurskim, nauczy-
cielem wychowania fizycznego, możliwy 
jest również kontakt telefoniczny za pośred-
nictwem szkoły tel. 530 923 559 lub 530 923 
372, e-mail: zs@zsdobrzejewice.pl.

Zapraszamy na orlik w Dobrzejewicach
Magdalena Krzyżanowska | fot. Łukasz Piecyk

Budynek jest parterowy, jego powierzch-
nia użytkowa wynosi 280 m2. - Może on 
pełnić dwie funkcje: jest nowoczesnym, 
w pełni wyposażonym i komfortowo wy-
kończonym zapleczem sportowym dla 
osób korzystających ze znajdującego się 
obok boiska piłkarskiego – mówi wójt 

Obrowa Andrzej Wieczyński. - W budyn-
ku powstała również sala konferencyjna 
o powierzchni 110 m2, mogąca pomieścić 
ponad 100 osób, dzięki czemu budynek 
będzie wykorzystywany jako świetlica 
wiejska.

W  obiekcie znajduje się kompleks po-
mieszczeń, które służą zawodnikom roz-
grywającym mecze na stadionie. W  bu-
dynku są toalety z  natryskami (damskie 
i  męskie), szatnie, łazienki – osobne dla 
gości i  gospodarzy, toalety i  łazienki dla 
sędziów, pokoje dla trenerów i sędziów, ko-
tłownia, magazyn sprzętu i  pomieszczenia 
gospodarcze. Infrastruktura budynku jest 
w  pełni przystosowana do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

Budynek ocieplono, wstawiono nowo-
czesne okna PCV. Na zewnątrz powstał 
parking z  osobnymi miejscami dla osób 
niepełnosprawnych oraz wykonano dojścia 
do budynku z kostki betonowej. Zamonto-
wano oświetlenie. 

- W  normalnym czasie zorganizowali-
byśmy zapewne mecz otwarcia i  oficjalnie 
przekazali budynek mieszkańcom i  spor-
towcom. Niestety, epidemia koronawiru-
sa uniemożliwia spotkania – mówi wójt 
Wieczyński. – Już dziś zapraszam jednak 
wszystkich mieszkańców naszej gminy do 
Głogowa. W sąsiedztwie boiska znajdują się 
plac zabaw i  siłownia zewnętrzna. Mamy 
więc w  gminie kompleks sportowy, gdzie 
możemy odpoczywać z całą rodziną.

Budowa zaplecza sportowego przy sta-
dionie w Głogowie rozpoczęła się we wrze-
śniu 2018 roku. Inwestycja kosztowała 1 mln 
284 tys. zł. Wykonawcą robót była firma 
Budmax z Fabianek.

Magdalena Krzyżanowska | fot. UGO

Zaplecze sportowe i świetlica 
w Głogowie gotowe
Zakończyła się budowa zaplecza sportowego przy stadionie w Głogowie. Dokonano odbiorów 
końcowych, budynek przyjmuje już na pierwszych sportowców i gości.
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Jak donosi trener UKS Kometa Obrowo – 
Błażej Janiaczyk – jego podopieczni swój 
pierwszy „kontrolny” start odbyli z  za-
przyjaźnionymi szkółkami kolarskimi 
pod koniec czerwca na torze Motopark. 
Brali też udział 
w  inauguracji se-
zonu szosowego 
w  ogólnopolskim 
wyścigu „Szuka-
my następców 
o l i mpi j c z y k ó w 
młodzików i mło-
dziczek”. W poło-
wie lipca odbyli 
konsultację toro-
wą w Pruszkowie. 
Potem, jak co 
roku, cały ogólno-
polski peleton szkółek kolarskich zjechał 
(18-19.07) do Raszkowa, aby rywalizować 
w  sobotniej, indywidualnej jeździe na 

czas oraz niedzielnym starcie wspólnym 
Mistrzostw Polski. Zawodnik Komety 
Obrowo, Krzysztof Gurzyński, na dystan-
sie 5km wykręcił najlepszy czas, co dało 
mu wyraźne zwycięstwo (10 m. ze startu 

wspólnego). Hubert Gil zajął 16 miejsce 
(13 m. ze startu wspólnego), Mateusz Wi-
śniewski i  Nadia Figurska (debiutowali), 

Oliwia Gerc, Wojciech Kowalski i Sandra 
Kaczmarek to reprezentacja Komety na 
tych prestiżowych zawodach.

Pierwsza konsultacja sportowa w Mości-
skach (23-27.07.) przygotowywała  młodzi-
ka, młodziczkę (13-14 lat) poprzez treningi 
specjalistyczne (szczególnie odbudowę 
szybkości). Oliwię Gerc wybrano do ka-
dry na Tour de Pologne Junior pod bar-
wami CCC Copernicus, gdzie wywalczyła 
3 miejsce w  ostatnim etapie tego wyścigu, 
w Krakowie, a team CCC Copernicus zajął 
1 miejsce w końcowej klasyfikacji drużyno-
wej (skład był mieszany i złożony z różnych 
szkółek kolarskich powiatu toruńskiego).

W  tym samym czasie inni zawodnicy 
Komety ścigali się w  regionalnych wyści-
gach: Grudziądz, Gruczno i  Kijewo Kró-
lewskie. Nadia Figurska zajęła dwa razy 8 
miejsce, Hubert Gil 27 m i 32 m, Krzysztof 
Gurzyński 10 m i 30 m, Sandra Kaczmarek 
30 m, Wojciech Kowalski 17 m i 36 m.

W  drugiej konsultacji sportowo-inte-
gracyjnej (13-16.08.) w  Mościskach, przy-
gotowującej najmłodszych (żaków, żakinie: 
10-12 lat) oprócz typowych treningów ko-
larskich wykorzystywano różne formy za-
bawy z udziałem boiska piłki nożnej, piłki 
siatkowej oraz jeziora. 

W  sierpniu z  Mistrzostw Polski Junio-
rów i Juniorek Młodszych na torze w Kali-
szu, Zuzanna Charyga 

i  Agata Kowalska wróciły ze srebrnym 
medalem wyścigu drużynowego. W sprin-
cie drużynowym Zuzanna zajęła wysokie 6. 
miejsce. W drużynówce chłopców Tomasz 
Błażejewski i Jakub Kasparow wywalczyli 5. 
miejsce. Wymienione osoby są wychowan-
kami UKS Kometa Obrowo, trenującymi 
obecnie w klubie kolarskim Copernicus.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach 
Młodzików na torze w Szczecinie Wojciech 
Kowalski zdobywa 2 miejsce w  wyścigu 
punktowym i  4 miejsce w  wyścigu druży-
nowym. Krzysztof Gurzyński jest 3 w  wy-
ścigu drużynowym, Oliwia Gerc zdobywa 

6 miejsce ze startu zatrzyma-
nego na 250 metrów oraz 6 
miejsce w sprincie drużyno-
wym.

Wojciech Kowalski i Oli-
wia Gerc z  Komety startu-
ją (22.08) w  barwach CCC 
Copernicus 

w  Międzywojewódzkich 
Mistrzostwach Młodzików 
w jeździe na czas  w Młyńcu. 
Wojtek zajmuje 3 miejsce, 
a Oliwia jest 8. 

Gmina Obrowo od lat 
wspiera finansowo UKS Kometę Obrowo. 
W ramach dotacji sportowych w tym roku 
klub otrzymał 36 700 złotych. 

Dariusz  Machajewski | fot. UKS Kometa Obrowo

Kolarstwo. Lato wielu sukcesów
Krzysztof Gurzyński z Komety Obrowo Mistrzem Polski Szkółek Kolarskich klas VI w  jeździe 
indywidualnej na czas!

Oliwię Gerc wybrano do kadry na Tour 
de Pologne Junior pod barwami CCC 
Copernicus, gdzie wywalczyła 3 miej-
sce w  ostatnim etapie tego wyścigu, 
w  Krakowie, a  team CCC Copernicus 
zajął 1 miejsce w końcowej klasyfikacji.
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Kickbokserzy A&W  Team Obro-
wo na 3. miejscu Mistrzostw Polski 
Kadetów Starszych w  formule wal-
ki light contact, a Julia Szyjkowska 
najlepszą zawodniczką Mistrzostw!

- Mistrzostwa Polski Kadetów 
Starszych w  formule walki light 
contact, które odbyły się 4 wrze-
śnia w  Krynicy uważamy za bardzo 
udane – relacjonuje trener Andrzej 
Maciusiewicz. - Czwórka naszych 
zawodników: Julia Szyjkowska, Wa-
nessa Adamska, Paweł Perlik, Paweł 

Olszewski dała z siebie 120℅. Zaowo-
cowało to rewelacyjnym końcowym 
wynikiem, ponieważ jako drużyna 
zajęliśmy III miejsce! Indywidualnie 
Julka zdobyła zaś tytuł najlepszej za-
wodniczki Mistrzostw Polski.

Julia Szyjkowska stoczyła 4 wal-
ki i  zdobyła złoty medal Mistrzostw 
Polski. Paweł Perlik stoczył trzy walki 
i  zdobył srebrny medal Mistrzostw 
Polski. Wanessa Adamska i  Paweł 
Olszewski stoczyli po dwie walki 
i  zdobyli brązowy medal Mistrzostw 
Polski.  (MK)

Kickboxing. Złoto, srebro
i 2 x brąz dla A&W Team  
Obrowo

Drużyna seniorów KS Orzeł Głogowo od 
nowego sezonu uczestniczy w  rozgryw-
kach klasy A  Kujawsko Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej Podokręg Toruń. 
Po sierpniowych, zwycięskich meczach 
sparingowych (3-2 Zryw Wrocki, 3-2 
Pogrom Zbójno; 3-2 Drwęca Golub Do-
brzyń) w  pierwszym meczu ligowym, 
Orzeł, uległ na wyjeździe, drużynie LZS 
Bobrowo 0-1.

W  drugim ligowym, rozgrywanym na 
własnym boisku 29 sierpnia było już znacz-
nie lepiej. Orzeł Głogowo pokonał Victorię 
Lisewo 4-0. Bramki dla Orła zdobyli Paweł 

Wieczyński 2x, Jan Kulasiński, Krzysztof 
Smoliński.

Od początku mecz odbywał się na bar-
dzo wysokim piłkarskim poziomie. Zarów-
no jedna, jak i druga drużyna grała otwar-
tą, szybką piłkę. Pierwszego gola strzelił Jan 
Kulasiński odbierając piłkę bramkarzowi 
i pewnie umieścił ją w pustej bramce. Dru-
gi gol to sukces Pawła Wieczyńskiego, który 
z  rzutu wolnego popisał się chirurgiczną 
precyzją i umieścił piłkę tuż przy słupku, nie 
dając szans bramkarzowi. Na przerwę scho-
dziliśmy prowadząc 2:0. Po przerwie goście 
bardzo mocno szukali szansy i pierwsze 15 
minut drugiej połowy zdecydowanie nale-

żało do nich. Trzecia i  czwarta bramka to 
doskonale okazje wypracowane przez Ada-
ma Wieczyńskiego, który najpierw obsłużył 
wchodzącego 2 minuty wcześniej na boisko 
K. Smolińskiego, a następnie około 80. mi-
nuty swojego brata – Pawła – relacjonował 
dla #Obrowonaszagmina Sebastian Kamiń-
ski, zawodnik KS Orzeł Głogowo.

Trzeci mecz ligi, rozgrywany 5 września 
na wyjeździe z Węgrowianką Węgrewo, to 
przegrana głogowian 3-2. Obie bramki zdo-
był Paweł Wieczyński. Czwarta kolejka to 
remis 2:2 z LZS Świedziebnia. Gole w Gło-
gowie strzelili Dawid Żóchowski i  Oskar 
Lamparski.

Dariusz  Machajewski | fot. Krzysztof Zieliński #terenechris

Piłka nożna. Czas na kolejne 
zwycięstwo
Po czwartej kolejce KS Orzeł Głogowo ma na koncie jedno zwycięstwo, jeden remis  
i dwie porażki.

fot. A&W Team Obrowo
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Cezary Bajeński z  Silna zdobywa złoty 
medal w  czwórce juniorów młodszych 
bez sternika i  brązowy medal w  dwójce 
juniorów młodszych bez sternika w  Mi-
strzostwach Polski Juniorek i  Juniorów 
Młodszych w Wioślarstwie.

Na torze regatowym w  Kruszwicy 
w  dniach 13-16 sierpnia 2020 roku odbyły 
się ENEA Mistrzostwa Polski Juniorek i Ju-

niorów Młodszych w  Wioślarstwie (Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży). Złoty 
medal w czwórce juniorów młodszych bez 
sternika i brązowy medal w dwójce junio-
rów młodszych bez sternika wywalczył 
szesnastoletni mieszkaniec Silna, zawod-
nik AZS UMK Toruń, uczeń drugiej klasy 
Szkoły Mistrzostwa Sportowego – Cezary 
Bajeński.

Wyniki i składy medalowych osad:

4-MJM
1. C. Bajeński, M. Kardas, A. Wachnicki, 

M. Kozłowski (AZS UMK Toruń) - 06:46,20
2. H. Guzy, J. Majewski, R. Stroyk, J. Kli-

maszewski (AZS AWFiS Gdańsk) - 06:49,51
3. J. Borysewicz, J. Mikołajczyk, I. Jur-

kowski, N. Nowak (Posnania RBW Poznań) 
- 06:53,60

2-MJM
1. A. Wachnicki, M. Kozłowski (AZS 

UMK Toruń) - 07:05,83
2. D. Bora, K. Senderacki (KTW Kalisz) 

- 07:07,67
3. C. Bajeński, M. Kardas (AZS UMK 

Toruń) - 07:22,34

Magdalena Krzyżanowska | fot. Piotr Kąkol, Adrian Stykowski

Lekka atletyka. Sukcesy 
sportowca z Szembekowa
Piotr Kąkol, nasz paralekkoatleta, odnosi sukces za sukcesem. Medal paraolimpijski wydaje się 
bardzo realny.

Kajakarstwo. Wiosłami po złoto i brąz
Dariusz  Machajewski

W sierpniu, na organizowanych w Krakowie 48. Paralekkoatle-
tycznych Mistrzostwach Polski (21-23.08.2020) zdobył złoty me-
dal w  rzucie dyskiem M F56-57 z  wynikiem 37,99 m. i  srebrny 
medal w pchnięciu kulą M F56-57 (12, 25 m).

We wrześniu został zaproszony do Chorzowa, do udziału w Me-
moriale Kamili Skolimowskiej. Impreza należy do cyklu Continen-
tal Tour Gold, składają-
cego się z  największych 
mityngów lekkoatletycz-
nych na świecie. Kąkol 
pchnął kulę na odległość 
11,85 m, dzięki czemu za-
jął 2. miejsce.

Tegoroczny Memoriał 
Kamili Skolimowskiej 
miał gwiazdorską obsadę. 
Obok Piotra Kąkola wy-
stąpili m. in. czterokrot-
ny mistrz świata w rzucie 
młotem Paweł Fajdek, trzykrotny medalista MŚ w skoku o tyczce 
Piotr Lisek, brązowy medalista MŚ w biegu na 1500 m Marcin Le-
wandowski oraz czołowi kulomioci globu Michał Haratyk i Konrad 
Bukowiecki. Na bieżni wystartowały najszybsza Polka, halowa mi-

strzyni Europy Ewa Swoboda 
oraz mistrzyni Europy na 400 
m Justyna Święty-Ersetic.

- Piotr ciężko pracuje na 
sukces. Myślę, że jest w stanie 
osiągnąć bardzo wiele, tym 
bardziej, że jak na sport nie-
pełnosprawnych, jest mło-
dym zawodnikiem – ocenia 
trener Robert Hulisz. - Na 
treningi poświęca swój pry-
watny czas, ponieważ nie jest 

sport zawodowy tak jak u ludzi w pełni sprawnych. Dla niego jest 
to pasja, a to w sporcie często gwarantuje zwycięstwo.

Kąkol 15 lat temu uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w któ-
rym stracił nogę. Obecnie pracuje w fundacji pomagającej osobom 
po amputacji w powrocie do poprzedniego stanu życia.

Na treningi poświęca swój prywatny 
czas, ponieważ nie jest sport zawodo-
wy tak jak u ludzi w pełni sprawnych. 
Dla niego jest to pasja, a to w sporcie 
często gwarantuje zwycięstwo.
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fot. Krzysztof Majewski


