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Uścisnąć dłoń Stanisława Rygielskiego, to jak dotknąć epoki... Ten najstarszy mieszkaniec gminy Obrowo do 
dziś tryska energią, a jego bliscy i sąsiedzi twierdzą zgodnie, że trudno znaleźć drugą tak optymistycznie do 
życia nastawioną postać. Jaka jest jego recepta na długowieczność? 

Od 1 stycznia 2012 r. obo-
wiązuje nowelizacja usta-
wy o czystości i porządku 
w gminach, która uściśla 
zasady kontoli czystości. 
 Strażnik gminny lub 
pracownik Urzędu Gminy 
może wejść na posesję w 
sprawach gospodarki od-
padami od godz. 6 do 22. 
Może sprawdzić wyposa-
żenie posesji w pojemniki 
na odpady oraz czy podpi-
saliśmy umowę na wywóz 
odpadów i nieczystości, a 
także dokonać sprawdze-
nia np. czy piec nie jest 
opalany niedozwolonymi 
odpadami. 
 Osoba dokonująca kon-
troli ma prawo żądać ust-
nych i pisemnych wyja-
śnień oraz podania danych 
i okazania dokumentów, 
np. dowodu tożsamości. 
Trzeba się też wylegitymo-
wać pisemną umową na 
wywóz odpadów i nieczy-
stości płynnych (o ile są 
one odbierane z nierucho-
mości), z firmą posiadającą 
stosowne zezwolenie na 
prowadzenie działalności 
na terenie gminy związa-
nej z wywozem odpadów. 
Będą też mogli od nas za-
żądać dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.
Taka kontrola posesji przez 
pracownika urzędu lub 
strażnika gminnego koń-
czy się spisaniem notatki 
w formie protokołu z ujaw-
nionych ewentualnych 
niedociągnięć lub wyda-
nych zaleceń, pouczeń albo 
wyznaczenia ponownego 
terminu kontroli posesji w 
celu sprawdzenia realizacji 
wydanych zaleceń. 

Cykl dotyczący ciekawych oso-
bowości zaczęliśmy od pani 
Teresy Wasilewskiej, 95-letniej 
mieszkanki Kuźnik, w tym wy-
daniu kwartalnika przedstawi-
my kolejny skarb osobowości 
jakim jest pan Stanisław Ry-
gielski, 100-letni mieszkaniec 
Obrowa. 
 Nasz jubilat 12 września br. 
„przekroczył” magiczną setkę, 
stając się tym samym jednym z 
najstarszych mieszkańców gminy 
Obrowo. To niecodzienne wy-
darzenie nie umknęło pamięci 
rodzinie, ani władzom gminy. W 

niedzielne południe 16 września 
w kościele parafialnym w Obro-
wie odbyła się uroczysta, dzięk-
czynna msza święta celebrowana 
przez ks. Tadeusza Lewandow-
skiego w intencji dalszych łask 
i zdrowia dla naszego jubilata. 
W uroczystości uczestniczyła 
rodzina, znajomi, sąsiedzi pana 
Stanisława, a także wójt Andrzej 
Wieczyński wraz z sekretarzem 
gminy Mirosławą Kłosińską, któ-
rzy w imieniu swoim, Rady Gmi-
ny i mieszkańców gminy złożyli 
jubilatowi życzenia i upominki, 
a także kosz z setką czerwonych 

róż. Miłą niespodzianką dla pana 
Stanisława były nie tylko życzenia 
nadesłane od Papieża Benedykta 
XVI, które odczytał ks. proboszcz 
i wręczył jubilatowi, ale także 
piękne pieśni wykonane przez 
Młodzieżową Orkiestrę Dętą z 
Dobrzejewic, która grała w tym 
dniu specjalnie dla naszego stu-
latka. Żywe instrumenty, trąby, 
saksofony, klarnety sprawiły, że 
nasz jubilat z zachwytem i uśmie-
chem na twarzy wsłuchiwał się w 
melodyjne brzmienie staropol-
skich religijnych pieśni.      
 czytaj dalej na stronie 3

IV Kamus Cross dla 
Paula McCartneya

Z Santa Maria 
do Szwecji i Chorwacji

Wystawa zdjęć
Jacka Melerskiego
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Setka Pana Stanisława
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Wójt Andrzej Wieczyński 
przyjął ślubowanie od nowo 
powołanego Komendanta 
Straży Gminnej w Obrowie 
Łukasza Lewandowskiego, 
do niedawna pracownika 
Urzędu Gminy Obrowo. 
Uroczystą przysięgę nowy 
komendant złożył 3 wrze-
śnia.
 Nowy komendant podlega 
bezpośrednio wójtowi i zgod-
nie z regulaminem uchwa-
lonym przez Radę Gminy w 
Obrowie od chwili złożenia 
ślubowania kieruje strażą 
gminną, która jednocześnie 
współpracuje z państwowymi 
jednostkami działającymi na 
rzecz zwalczania przestępstw 
i wykroczeń, żeby chronić 
porządek publiczny i bezpie-
czeństwo mieszkańców całej 
gminy. 

Pierwszy strażnik
Wójt Andrzej Wieczyński powołał 
Komendanta Straży Gminnej w Obrowie

Przepisy nakładają na właści-
ciela, administratora, dozorcę 
lub użytkownika nieruchomo-
ści, obowiązku umieszczenia w 
odpowiednim miejscu utrzy-
mania w należytym stanie, ta-
bliczki z numerem porządko-
wym. Oznaczenie, jego stan jest 
bardzo pomocne między inny-
mi dla służb publicznych takich 
jak: pogotowie ratunkowe, po-
licja i inne. 
 W przypadku ujawnienia 
niestosowania się do obowiązu-
jących przepisów lub wydanych 
zaleceń czy pouczeń strażnik 
gminny może na miejscu za-
stosować postępowanie karno 
administracyjne. Ukarać właści-
ciela posesji mandatem karnym, 
bądź sporządzić Wniosek o uka-
ranie do Sądu.
 Podstawę prawną stanową 
przepisy Ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 

wraz z Regulaminem utrzyma-
nia czystości i porządku na te-
renie Gminy Obrowo  (Uchwała 
Nr XXX/187/2006 Rady Gminy 
Obrowo z dnia 28 marca 2006 
r.), a także Ustawy o odpadach, 
Kodeks Wykroczeń. 

Komendant Straży Gminnej
Łukasz Lewandowski

Oznaczenie numerem porządkowym nierucho-
mości to obowiązek właściciela posesji

To ważny numer!

Komendant Straży Gminnej 
dyżuruje pod numerem 
telefonu stacjonarnego 
(56) 678 60 22 wew. 151 

lub pod GSM 603 066 073
e-mail: sg.obrowo@obrowo.pl

Unijna kasa trafi na II etap kanalizacji 
w Głogowie i Brzozwóce

Inwestycje trwać będą

19 lipca 2012 r. w Centrum 
Sztuki Współczesnej Znaki 
Czasu w Toruniu zostały pod-
pisane umowy o przyznanie 
pomocy w zakresie gospodarki 
wodno – ściekowej dla działa-
nia 321 „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. 
 Wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Kujawsko – Po-
morskiego Ryszard Bober wraz 
z Marszałkiem Województwa 
Piotrem Całbeckim uroczyście 
wręczyli 86 umów przyznających 
pomoc unijną za łączną kwotę 
85 930 873 zł.
 Gminę Obrowo reprezentował 
wójt Andrzej Wieczyński i skarb-
nik gminy Joanna Faleńska.
 Dostaliśmy dofinansowanie w 
wysokości 2,5 mln zł na zadanie 
dotyczące Budowy kanalizacji sa-
nitarnej w miejscowościach Gło-
gowo – Brzozówka – etap II.
 W ramach operacji zostanie 
wybudowane ponad 3,7 km sieci 
grawitacyjnej z rur PCV wraz z 
przyłączami oraz ponad 2,3 km 

sieci ciśnieniowej z rur PCV wraz 
z przyłączami. Całkowity koszt 
zadania wyniesie ponad 4 mln 
zł, a realizacja inwestycji potrwa 
dwa lata.
 To już kolejne unijne pie-
niądze zdobyte na rozbudowę 
gospodarki wodno-ściekowej  
w gminie Obrowo – podkreśla 
wójt Andrzej Wieczyński. Cieszy 
fakt, że konsekwentne realizowa-
nie zamierzonych celów wpływa 
na rozwój gminy, a unijne środki 
trafiają tam, gdzie są najbardziej 
potrzebne. Poprawa warunków 
bytowych mieszkańców gminy, 
poprzez rozbudowę i budowę 
kolejnych nitek wodno-kana li-
zacyjnych, to w XXI wieku pod-
stawa godnego życia – dodaje 
wójt. Realizacja tego typu ope-
racji, choć nie widoczna dla oka, 
to znacznie przyczynia się do po-
prawy warunków infrastruktury 
technicznej na terenie gminy, a 
także jest podstawą do kolejnych 
inwestycji, takich jak np. budo-
wa dróg, oświetlenia ulicznego 
itp. 

Marzena Słupczewska

Dofinansowanie 
do modernizacji drogi gminnej
3 lipca 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu została pod-
pisana umowa na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej 
z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości  
1 km w miejscowości Łążyn II. Modernizacja drogi będzie obejmowa-
ła łącznie 1100 mb.
Województwo realizując wspólnie z Gminą Obrowo powyższe zada-
nie przeznacza środki budżetu województwa kujawsko-pomorskie-
go do wysokości 80 tys. zł, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z 
produkcji rolnej. Zadanie będzie zrealizowane w 2012 r., a szacowany 
koszt całej inwestycji to kwota ok. 370 tys. zł.   
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ciąg dalszy ze str. 1

 Pan Stanisław od urodzenia 
mieszka na terenie gminy Ob-
rowo. Był trzecim dzieckiem  
w rodzinie. Miał siostrę Ire-
nę i dwóch braci: Wacława 
i najmłodszego Władysła-
wa, który zginął na wojnie. 
Swoją, czternaście lat młod-
szą żonę Franciszkę, z domu 
Cieślak, nasz jubilat poznał 
w Niemczech, będąc na przy-
musowych robotach, które 
zakończyły się dla obojga, po-
myślnym powrotem do kraju. 
Niestety małżonka pana Sta-
nisława, nie doczekała set-
nych urodzin męża, zmarła 
dwa lata temu. 
 Małżonkowie Franciszka i 
Stanisław spędzili z sobą pra-
wie 65 lat, wychowując trójkę 
dzieci, dwie córki – Barba-
rę i Zofię oraz syna Ryszar-
da. Nasz jubilat doczekał się 
czworo wnucząt: Mirosława 
i Violettę – dzieci Barbary, a 
także Marlenę i Waldemara – 
dzieci Ryszarda. Chlubą pan 
Stanisława jest też siedmioro 
prawnucząt: Marlena, Żaneta 
i Kamil – dzieci Mirosława, 
Marta i Joanna – dzieci Vio-
letty, Patryk – syn Marleny 
oraz Karolina – córka Walde-
mara.
Jak podkreślają dzieci naj-
starszego mieszkańca gminy: 
„tata od dziecka był związa-
ny z rolnictwem i tzw. dekar-
stwem”. Nie obca jest Mu praca 

w polu, a także na budowanie, 
gdzie nasz jubilat często ukła-
dał pokrycia dachowe. Cie-
kawostką jest fakt, że jeszcze 
kilka lat temu pan Staszek z 
pełnym zapałem stawiał czoła 
dziurawemu poszyciu na sto-
dółce, ku zdziwieniu nie tylko 
swej rodziny, ale także zna-
jomych i sąsiadów. Tata, jak 
opowiada córka Barbara, to: 
„człowiek spokojny, wyważo-
ny, pełen optymizmu i o we-
sołym usposobieniem do ży-
cia”, co można było zauważyć, 
podczas rozmów z rodziną, 

czy też z wójtem Andrzejem. 
Oczywiście nasz jubilat może 
nie ma już tak dobrze wy-
ostrzonego słuchu, jak jeszcze 
kilka lat temu, ale jako stulet-
ni pan doskonale radzi sobie 
w codziennych czynnościach, 
a nawet jak dodaje syn Ry-
szard „rozlicza zakupy, co do 
grosza, bo lubił i lubi wiedzieć 
ile ma pieniędzy w portfelu”. 
 Pan Staszek, jest mężczy-
zną niskiego wzrostu, ale jak 
podkreśla córka Zofia „ma 
wielkie serce i duszę artysty. 
Lubił ręczne i wymagające 
precyzji prace, które wykony-
wał perfekcyjnie. Do dziś lubi 
ład i porządek”. Nasz dziadek, 
dodaje wnuczek Waldemar 
– „chętnie opowiada o róż-
nych wydarzeniach z czasów 
wojny, opisując szczegóły i 
najmniejsze detale, np. jak w 
czasie wojny przechowywana 
była w stodole drewniana fi-
gurka św. Jana, którą dziadek 
postawił na swej ziemi, dla 
upamiętnienia ówczesnych 
wydarzeń”. W 2001 roku w 
tym samym miejscu posta-
wiono figurkę murowaną ze 
św. Janem oczywiście, do któ-

rej – jak dodaje córka Barbara 
– „tato często spaceruje”.  
 Na pytanie co nasz jubilat 
robi, żeby cieszyć się życiem 
w tak pięknym wieku, dzieci 
pana Stanisława odpowie-
działy: „spokojnie i z humo-
rem podchodzić do życia, 
czyli tak jak nasz tata, który 
lubił również zjeść kawałek, 
konkretnego mięsa, własnej 
roboty wędzoną kiełbasę (te-
raz lubi kaszkę mannę i dese-
ry mleczne), jak też od czasu 
do czasu wypić kieliszek wó-
deczki czy np. nalewki z bzu”.
 Jak widać przepis na dłu-
gowieczność jest dość prosty, 
ale czy do osiągnięcia przez 
wielu zwykłych śmiertelni-
ków? Pan Stanisław Rygielski 
jest dobrym przykładem na 
to, że można przeżyć 100 lat i 
cieszyć się życiem. 
Nie pozostaje nam nic inne-
go, jak życzyć Mu zdrowia 
i przeżycia jeszcze wielu lat 
według wypróbowanego sty-
lu w zaciszu ciepła domowe-
go ogniska, a nam wszystkim 
podobnych jubileuszy.

Marzena Słupczewska

Setka Pana Stanisława
Jaki sposób na długowieczność znalazł najstarszy mieszkaniec gminy Obrowo? 
Pogodę ducha i unikanie niepotrzebnego stresu!
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W roku jubileuszu – czyli 
pięćdziesięciu lat od pierw-
szego występu zespołu „The 
Beatles” - bardzo dobrze 
znany w środowisku mara-
tończyków (i od niedawna 
w gronie kijkarzy) znawca i 
koneser muzyki chłopców z 
Liverpoolu – Kazimierz Mu-
siałowski, już po raz czwarty 
zorganizował   Kamus Cross 
dla licznego grona biegaczy. 
 Nie zapomina również o 
tych, którzy wybrali marsz 
z kijami. Dystans dla pasjo-
natów Nordic Walking to 6 
kilometrów. Już po raz drugi 
portal chodzezkijami.pl zawi-
tał na tą jedną z najbardziej 
interesujących tego lata im-
prez rekreacyjno-sportowych, 
okraszonych   dobrą muzyką 
na dokładkę. Po raz kolejny 
można było z bliska podziwiać, 
słuchać i tańczyć do muzyki 
zespołu Żuki, który grał utwo-
ry zespołu The Beatles i swoje 
własne kawałki. Miejsce prze-
prowadzenia imprezy trochę 

nietypowe bo daleko często 
spotykanego podczas imprez 
sportowych zgiełku miasta. Tu 
w Osieku nad Wisłą, 20 km od 
Torunia, w letnim słońcu moż-
na było przeżyć kolejną przy-
godę z sporą dawką adrenaliny 
na starcie i endorfiny za metą. 
 Każdy z uczestników mar-
szu wyjechał z Osieka z ko-
szulką i medalem z podobi-
zną   Paula Mc Cartneya. Ci 
szczęśliwcy, którzy stanęli na 
podium, stali się również po-
siadaczami albumu autorstwa 
gospodarza imprezy Kazimie-
rza Musiałowskiego „764 ki-
lometry dla The Beatles”. Pan 
Kazimierz pomimo wielu obo-
wiązków znajdował czas na 
wpisy i dedykacje na kartach 
swojego pięknie wydanego al-
bumu o liverpoolskich wspo-
mnieniach. Tytuł dzisiejszej 
relacji to też motto z wpisu do 
albumu otrzymanego przez 
nas w Osieku. 

Ewa i Józef Brzezina
Chodzezkijami.pl
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Fot. Paulina Szyplik

Startowało prawie 
250 uczestników 

Bieg 10km 
Kobiety: 

1.Julkowska Marta- Silno 
2.Sulecka Małgorzata- Dobrzejowice 

3.Szumska Lidia-Osiek 
Mężczyźni: 

1.Szumski Sławomir- Osiek 
2.Strzyżewski Mirosław- Osiek 

3.Julkowski Piotr- Silno 

Nordic Walking 
Kobiety 

1.Kozłowska Danuta-Osiek 
2.Lewajew Monika-Osiek 

3.Broniszewska Agata- Osiek 
Mężczyźni 

1.Sulecki Jan- Dobrzejewice 
2.Michalik Janos -Silno

IV Kamus Cross dla Paula McCartneya

6 i 7 października to 
Światowy Dzień Marszu

 
Akcja ogólnopolska. 

Ja będę czekał na chętnych w tych 
dniach na placu przy kościele w 

Osieku o godzinie 15-tej. 
Przespacerujemy się do Smogo-
rzewca = 2,5 km oraz powrót.

Kazimierz Musiałowski

18 letni Bartosz Wylamow-
ski (TTK Pacific Toruń) zo-
stał 22 czerwca 2012 roku  
w Sędziszowie Mistrzem Pol-
ski Juniorów w kolarstwie szo-
sowym. 
 Juniorzy mieli do przeje-
chania dystans 137,2 kilome-
trów. Zaraz po starcie odjecha-
ła dwójka zawodników: Adam 
Balejko (TKK Pacific Toruń) 
oraz Patryk Stankowski (LUKS 
Trójka Piaseczno). Ich prze-
waga szybko urosła do pół 
minuty, jednak gdy wjechali 
na wietrzny odcinek, różnica 
dzieląca ich od peletonu zma-
lała. W sprincie z dużego pele-
tonu odnalazł się Bartek Wy-
lamowski, który w pięknym 
stylu zdobył po raz drugi tytuł 
Mistrza Polski.  
 Bartek od urodzenia miesz-
ka w miejscowości Zawały 
w gminie Obrowo. Zamiło-
waniem do roweru zaraził 
go ojciec Marian, który z za-
chwytem opowiada, jak syn 
zaczynał swoją przygodę z 
rowerem jako dwunastoletni 
chłopiec, pod jego czujnym 
okiem. Początkowo jeździł w 
najmłodszej grupie jako Żak, 
osiągając już pierwsze wyróż-
nienia. Następnie przechodził 
kolejne szczeble sportowej 
kariery, jeżdżąc w grupach 
wiekowych Młodzik, Junior 
Młodszy, a obecnie Junior. Już 
jako Junior Młodszy w 2010 

roku zdobył tytuł Mistrza Pol-
ski, teraz ten sukces udało mu 
się powtórzyć – dodaje Marian 
Wylamowski. 
 Droga sportowa Bartka to 
szereg zwycięstw w wielu im-
prezach kolarskich. W naj-
bliższych planach jest udział w 
Mistrzostwach Europy w Ko-
larstwie. Impreza odbędzie się 
w sierpniu br. w Holandii. 
 Gratuluję Bartkowi tytułu 
Mistrza i życzę mu wytrwa-
łości oraz wielu sukcesów. 
Talent, który ma ten młody 
chłopak żal byłoby zmarnować 
podkreśla wójt Andrzej Wie-
czyński, który od kilku lat stara 
się wspierać kariery zawodowe 
sportowców z terenu gminy 
Obrowo, w tym i Bartka.

Mistrz Polski Juniorów w kolarstwie szosowym

Mistrz z Zawał
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Bezrobocie to nie dla nas
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trwa IV edycja projektu 
systemowego pn. „Bezro-
bocie – To Nie Dla Nas”, re-
alizowanego przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Obrowie, w ramach Prio-
rytetu VII. Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 
7.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej. 
 W zajęciach aktualnie bie-
rze udział grupa 32 osób. 10 
kobiet bierze udział w szko-
leniach zawodowych gastro-
nomiczno - hotelarskich, 2 
mężczyzn odbywa szkolenie 
budowlane i praktyki w zawo-
dzie płytkarz, brukarz. Grupa 
20 osób uczestniczy w Klubie 
Integracji Społecznej. Zajęcia 
realizuje CISTOR Stowarzy-
szenie Partnerstwo Społeczne 

w Toruniu w okresie od 30 
maja 2012r do 30 listopada 
2012r.  
 Pracownicy socjalni Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Obrowie w ramach 
realizacji projektu zorgani-
zowali ognisko z panelem 
edukacyjnym oraz zawody 

sportowe jako działania śro-
dowiskowe. Imprezy dzię-
ki gościnności  DPS „Dom 
Kombatanta” Dobrzejewice 
odbyły się na terenie Środowi-
skowego Domu Samopomocy 
w Osieku Nad Wisłą, za co dy-
rekcji DPS oraz kierownikowi 
ŚDS dziękujemy. 

MEETINGI 
GRUPY AA 

,,WOLA” 
spotkania w każdy 

czwartek o godz. 18

(pomieszczenie przy świetlicy 
wiejskiej w Obrowie)

W OSTATNI 
CZWARTEK KAŻDEGO 

MIESIĄCA 
MEETING OTWARY!

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń!
Na terenie gminy Obrowo działa Punkt Informacyjno-
-Konsultacyjny dla  Osób  i  Rodzin z Problemami Alkoho-
lowymi. Punkt prowadzi Wiesława Tatera Certyfikowany 
Terapeuta Uzależnień, członek Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Obrowie, pracownik 
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuza-
leżnień w Toruniu Oddział Odwykowy Całodobowy w 
Czerniewicach.

Telefon: 56 674 70 65
Adres: Urząd Gminy w Obrowie

ul. Aleja Lipwa 27 
(pomieszczenie przy świetlicy wiejskiej)

Jak co roku Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Obrowie uczestniczy 
w programie PEAD – Do-
starczanie żywności dla 
ludności Gminy. W bieżą-
cym roku asortyment jest 
bogatszy. Osoby korzysta-
jące z tej formy pomocy są 
kwalifikowane przez pra-
cowników socjalnych na 
podstawie przeprowadza-
nych wywiadów środowi-
skowych oraz ustalonego 
kryterium dochodowego.

Z prac 
GOPS w 
Obrowie
Dzięki współpracy ze 
związkiem zawodowym 
rolników „Samoobrona”  
dzieci rolników z terenu 
Gminy Obrowo w okre-
sie od 02.07.2012 r. do 
15.07.2012 r. wypoczywały 
nad morzem w Jarosławcu. 
Większość z nich wracała z 
bagażem wrażeń i dopyty-
wała o możliwość wyjazdu 
w przyszłym roku. Był to 
dla nich odpoczynek od 
ciężkiej pracy, jaką jest na-
uka oraz obowiązki domo-
we.

Kuratorium Oświaty i 
Wychowania przyznało 
siedem miejsc dla dzieci 
z terenu Gminy Obrowo 
na kolonie do Zakopane-
go. Dzieci przebywały w 
okresie od 07.08.2012 r. do 
20.08.2012 r.



KURIER OBROWA 6

Zespół Szkół Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcące w Do-
brzejewicach realizuje projekt 
„Santa Maria Spaceship” w 
ramach programu Comenius. 
Odbyła się już wizyta robocza w 
Szwecji, w której uczestniczyli 
uczniowie, pod opieką czterech 
nauczycieli, po czym nastąpiło 
przygotowywanie do kolejnego 
etapu projektu – dyskusje na te-
maty projektu, symulacje nego-
cjacji, nakręcenie filmu promu-
jącego Gminę Obrowo i Toruń.
 Następnie odbył się wyjazd 
do Chorwacji, w czasie którego 
uczniowie ze Szwecji, Chorwacji 
i Polski, pod opieką nauczycieli 
(dyrektora Zespołu Szkół w Do-
brzejewicach Janusza Iwańskiego, 
koordynatora szkolny programu 
Anety Dobrzyńskiej oraz Moni-

ki Stawskiej i Grzegorza Szulca, 
którzy są nauczycielami języka 
angielskiego), spotkali się w Pod-
górze, aby wspólnie dyskutować 
na tematy związane z organizacją 
życia na wymyślonym statku ko-
smicznym. Tym razem cztery za-
gadnienia to: prawo i porządek, 
ekonomia, religia i wartości oraz 
czas wolny. 
 Po przyjeździe do Chorwacji 
uczniowie mieli szansę dwukrot-
nie spotkać się ze swoimi kole-
gami z krajów partnerskich na 
obiadach w domach gospodarzy, 
co pozwoliło im rozwinąć swo-
je zdolności komunikacyjne bez 
pomocy i nadzoru nauczycieli. 
W tym samym czasie nauczy-
ciele mieli możliwość wymiany 
doświadczeń i opinii na tematy 
związane z projektem oraz szero-

ko pojętą edukacją.
 Zwiedziliśmy wiele pięknych 
miejsc takich jak Medjugorie w 
Bośni i Hercegowinie, Dubrovnik 
i Riwiera Makarska w Chorwa-
cji. W trakcie wizyty uczniowie 
mieli szansę lepiej poznać kultu-
rę i zwyczaje, przede wszystkim 
Chorwatów, ale również Szwe-
dów. Poza tym, uczyli się współ-
pracy w grupach narodowych 
oraz międzynarodowych. Kolej-
nym ważnym elementem było 
rozwinięcie wiedzy i świadomo-
ści uczniów na temat różnych za-
gadnień dyskutowanych w czasie 
wizyty. Nadrzędnym celem, re-
alizowanym przez uczniów, było 
rozwinięcie sprawności języko-
wej, komunikacji w języku angiel-
skim. Jedna z uczennic, Karolina 
Karczmarczyk, tak podsumowała 

ten czas: „Bardzo podobał mi się 
wyjazd do Chorwacji, ponieważ 
mogłam poznać wiele osób oraz 
nowe tradycje i kultury. Uświa-
domiłam sobie, że warto uczyć 
się języka angielskiego, gdyż jest 
on bardzo potrzebny za granicą.”
 W nowym roku szkolnym 
przygotowujemy się do kolejnych 
negocjacji. Tym razem odbędą się 
one w naszej Szkole w Dobrzeje-
wicach. Będziemy gospodarzami 
ostatniego spotkania roboczego i 
w związku z tym uczniowie i na-
uczyciele z Chorwacji i Szwecji 
będą gościć u nas. Zamierzamy 
pokazać się z jak najlepszej stro-
ny, okazując naszą gościnność i 
to, co najlepszego do zaoferowa-
nia ma nasz piękny region.

Monika Stawska

Statkiem „Santa Maria” z Dobrzejewic do Szwecji i Chorwacji

Cumowali na północy i południu

Szkolny dzwonek najczęściej 
informuje o zakończeniu pew-
nego etapu. Czasami  oznacza 
on koniec lekcji, koniec prze-
rwy lub koniec codziennych 
zmagań uczniowskich. 
 Raz w roku, pierwszego wrze-
śnia szkolny dzwonek oznacza 
początek - rozpoczęcie nowe-
go roku szkolnego. Dla wielu  
uczniów ten dzień to poznanie 
nowego otoczenia, zawarcie no-
wych  znajomości i nowe plany 
na przyszłość.
 W Zespole Szkół w Brzozów-
ce dzieci dwukrotnie zaakcen-
towały, iż nadszedł już czas, aby 
rozpocząć  kolejny etap kształ-
cenia. Trzeciego września 2012 
r., o godz. 9.30  uczniowie klas. 
I-VI śpiewająco powitali wszyst-
kich rodziców, nauczycieli i 

swoich rówieśników, a o godz. 
12.00 uśmiechnięte przedszko-
laki z rodzicami wypełniły halę 
sportową.  W roku szkolnym 
2012/2013 w Szkole Podstawo-
wej w Brzozówce kształcić się 
będzie 208 uczniów, a w murach 
przedszkola nauka i zabawa cze-
ka na 88 maluchów.
 Na początku nowego roku 
szkolnego wszyscy pracow-
nicy szkoły wraz z dyrektor 
mgr Anną Koźlikowską życzą 
wszystkim uczniom i ich rodzi-
com pasjonujących wędrówek 
po ścieżkach edukacji, chęci 
zdobywania wiedzy i wytrwało-
ści w pokonywaniu codziennych 
trudności. 

Magdalena 
Zaidlewicz-Wołoszyk

Uczniowie z Brzozówki zainaugurowali nowy rok szkolny

Pierwszy dzwonek
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Tegoroczne wakacje były dla 
uczniów SP w Łążynie II bar-
dzo ciekawe i interesujące, 
ponieważ kolejny rok dzieci 
uczestniczyły w Letniej Szko-
le Odkrywców w ramach 
projektu „Z Małej Szkoły w 
Wielki Świat”. 
 Z pomocą trzech mi-
łych studentek z Wrocławia, 
uczniowie zamienili się w 
prawdziwych odkrywców. 
Obserwując i eksperymen-
tując zgłębiali wiedzę o prze-

strzeni, elektryczności, oku i 
obrazie, uchu i dźwięku oraz 
kosmosie i robotach. Uczyli 
się i jednocześnie wspaniale 
się bawili. Ponadto mogli zjeść 
smaczny (obfity i darmowy) 
posiłek. Dzięki uczestnictwie 
w zajęciach dzieci nie miały 
czasu na nudę. Był to gwarny 
i wesoły tydzień naszej szkoły. 
Niestety, przeszedł już do hi-
storii.

Hanna Kłosowska

Letnia Szkoła Odkrywców
3 września rozpoczął się ko-
lejny rok szkolny. Obecnie 
szkoła w Osieku n/Wisłą 
liczy dziesięć oddziałów w 
klasach I-VI, dwa oddziały 
dzieci pięcioletnich i jeden 
oddział dzieci sześcioletnich. 
Dzięki temu, że posiadamy 
odpowiednio wykwalifiko-
waną kadrę pedagogiczną i 
dobrze wyposażone sale tera-
peutyczne stworzone zostały 
dwa oddziały integracyjne, 
w których uczą się dzieci z 
różnymi niepełnosprawno-
ściami. 
 Szkoła każdego roku wzbo-
gaca swoją ofertę edukacyjną. 
Od dwóch lat nauczyciele i 
uczniowie korzystają z tablic 
interaktywnych, które dają 
możliwości stosowania ak-
tywnych metod nauczania. W 
szkole posiadamy pracownię 
komputerową, pełnowymiaro-
wą salę gimnastyczną, stołów-
kę, bibliotekę oraz świetlicę, 
w której dzieci rodziców pra-
cujących mogą przebywać od 
godz. 7.00 do 16.00.
 Nauczyciele pracujący w 
szkole w Osieku n/W to do-
brze wykwalifikowani peda-
godzy i terapeuci, dzięki temu 
prowadzone są różnorodne 
zajęcia specjalistyczne jak: lo-
gopedia, socjoterapia, zajęcia 

korekcyjno-kompensacyjne, 
indywidualne rewalidacje, 
zajęcia rewalidacyjno-wycho-
wawcze i wczesne wspomaga-
nie rozwoju. 
 Naszym uczniom propo-
nujemy różne zajęcia pozalek-
cyjne w kołach zainteresowań: 
matematycznym, przyrod-
niczym, polonistycznym, te-
atralnym, muzycznym i języ-
ka angielskiego. Dzieci mogą 
również uczestniczyć w do-
datkowych zajęciach sporto-
wych i kole ruchu drogowego.
 Po zakończeniu zajęć edu-
kacyjnych i wychowawczych 
szkoła jest otwarta na potrze-
by środowiska lokalnego. Od-
bywają się zajęcia sportowe, 
plastyczne, muzyczne oraz 
językowe. Są to zajęcia płatne, 
prowadzone przez wykształ-
conych specjalistów.
 W naszej placówce uczą 
się również osoby dorosłe w 
ramach projektu unijnego 
„Szkoła przyszła do Ciebie”. 
Zajęcia odbywają się w week-
endy.  
 Życzymy wszystkim na-
szym uczniom, aby ten rok 
szkolny przyniósł im wiele 
sukcesów.   

Katarzyna Młynarczyk
Beata Rumińska - Ćwik

W Osieku do szkoły pomaszerowali dziarsko

Szkoła czekała

Zespół Szkół w Dobrzeje-
wicach stanie się areną walk 
młodych adeptów kick-bo-
xingu. Kadeci staną w szran-
ki w kilku kategoriach wieko-
wych i wagowych.
 Impreza rozpocznie się w 
piątek 19 października oficjal-
nym ważeniem, a jej zwień-
czeniem będą niedzielne (21 
października) finały. Warun-
kiem uczestnictwa w I Mi-
strzostwach Polski Kadetów 
Młodszych w kick-boxingu 
jest skończenie 10 lat. Najstar-
szą grupę wiekową stanowić 
będą dwunastolatkowie. Wal-

ki rozgrywane będą w formule 
kick-light.
 Organizatorem imprezy jest 
Urząd Gminy w Obrowie oraz 
Polski Związek Kickboxingu. 
Poza Toruń objął patronatem 
medialnym zmagania mło-
dych sportowców. Zgłoszenie 
chęci udziału w zawodach 
należy wysłać do organizato-
rów do dnia 12 października. 
Wszystkich zainteresowanych 
zapraszamy do kibicowania. 
Emocji i woli walki na pewno 
nie zabraknie. 

(WT)

Mistrzostwa Polski Kadetów w kick-boxingu 
już 19 października w Dobrzejewiach

Czekają na zgłoszenia!
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Transmisje z Polskiej Stacji 
Polarnej na Spitsbergenie, 
lekcje w obserwatoriach 
geofizycznych Państwowej 
Akademii Nauk i pikniki na-
ukowe czekają na uczniów 
Szkoły Podstawowej w Ob-
rowie, którzy od 3 września 
br. biorą udział w projekcie  
Eduscience.
 Dla tegorocznych czwarto-
klasistów 3 września na długo 
zapadnie w pamięci. To nie 
tylko data rozpoczęcia nowe-
go roku szkolnego i wkrocze-
nie w nowy etap edukacyjny, 
ale również okazja do prze-
życia niesamowitej przygody 
edukacyjnej w projekcie Edu-
science, na którego realizację 
przeznaczono prawie 24 mln 
zł.
 Projekt jest skierowany 
do uczniów z 250 losowo 
wybranych szkół z całej Pol-
ski, na wszystkich etapach 
kształcenia, począwszy od 
podstawówek poprzez gim-
nazja, a na szkołach ponad-
gimnazjalnych skończyw-
szy. Nasi uczniowie, biorąc 
udział w projekcie, mają nie-
powtarzalną okazję wzięcia 
udziału w lekcjach matema-

tyki i przyrody prowadzo-
nych w nowoczesny sposób  
z wykorzystaniem najnow-
szych technologii informa-
cyjnych. Szkoła w ramach 
projektu otrzymała tablicę 
interaktywną oraz dostęp do 
platformy edukacyjnej, na 
której nauczyciele-dydaktycy 
wraz z naukowcami z PAN 

przygotowali szereg interesu-
jących lekcji, ćwiczeń, testów, 
filmów, prezentacji, gier edu-
kacyjnych, itp. 
 Dla uczestników projektu 
przygotowywane są lekcje w 
obserwatoriach geofizycz-
nych PAN oraz pikniki na-
ukowe. Również w ramach 
tego przedsięwzięcia w do-

wolnym momencie lekcji 
uczniowie będą mogli połą-
czyć się online z dyżurnym 
metodykiem z PAN, który 
odpowie na nurtujące pyta-
nia. 
 Głównym celem Edu-
science jest zainteresowanie 
uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych przedmio-
tami ścisłymi i zachęcenie ich 
do studiowania na kierun-
kach o kluczowym znacze-
niu dla gospodarki opartej 
na wiedzy. Projekt jest reali-
zowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 
przez Instytut Geofizyki PAN, 
spółkę Edukacja Pro Futuro 
oraz firmy American Systems 
i Accelerated Learning, pn. 
„Podnoszenie kompetencji 
uczniowskich w dziedzinie 
nauk matematyczno-przy-
rodniczych i technicznych z 
wykorzystaniem innowacyj-
nych metod i technologii – 
Eduscience”. 
 Szczegółowe informacje na 
temat projektu dostępne są na 
stronie: www.eduscience.pl.

Administrator projektu
Przemysław Piotrowski

Interaktywne lekcje z naukowcami PAN w SP w Obrowie

Spitsbergen obok tablicy

Aż 6437 uczniów najstarszych 
klas szkół podstawowych z ca-
łego województwa kujawsko-
-pomorskiego stanęło w roku 
szkolnym 2011/12 w szranki 
corocznego konkursu przy-
rodniczego Kuratora Oświaty. 
 Co roku liczba chętnych, 
młodych pasjonatów przyrody 
wzrasta. Od kilku lat w żad-
nym innym konkursie kura-
toryjnym na poziomie szkół 
podstawowych i gimnazjów 
nie było tak wielu uczestników 
jak właśnie w konkursie przy-
rodniczym. Fakt ten wpływał 
mobilizująco i jest dowodem 
na to, że praca organizatorów 
konkursu nie idzie na marne. 
 Oddźwięk konkursu w wo-
jewództwie jest coraz większy. 
Wśród jego organizatorów od 
5 lat są niezmiennie dyrektorzy 
i nauczyciele dwóch zespołów 
szkół z gminy Obrowo. Pod au-

spicjami Kujawsko-Pomorskie-
go Kuratora Oświaty i opieką 
Przewodniczącej Konkursu st. 
wiz. Jolanty Gruchlik, pracują 
dyrektorzy, nauczyciele i pra-
cownicy administracji Zespołu 
Szkół w Obrowie i w Brzozów-
ce. W ubiegłorocznej edycji 
konkursu, aż czworo uczniów 
z ZS w Brzozówce zostało jego 

laureatami. Sukcesem w tak 
skutecznym przygotowaniu 
uczniów może pochwalić się 
była nauczycielka przyrody 
w ZS w Brzozówce, a obecnie 
wicedyrektor ZS w Obrowie p. 
Jolanta Siewior. 
 Wśród pracowników, którzy 
zapracowali na organizacyjny 
sukces tego największego w 

województwie kuratoryjnego 
konkursu, byli m.in.: dyrektor 
ZS w Brzozówce p. Anna Koź-
likowska, była wicedyrektor 
ZS w Obrowie p. Bożena Bara-
nowska, nauczyciele i pracow-
nicy obu zespołów szkół, a w 
szczególności p. Ewa Kawczyń-
ska z Obrowa i p. Tomasz Len-
czewski z Brzozówki. Wszyst-
kim wyżej wymienionym i 
niewymienionym z nazwiska 
pedagogom i pracownikom 
szkół serdecznie dziękuję za 
wielki wkład pracy i poświęce-
nie w przygotowaniu piątej już 
edycji wojewódzkiego konkur-
su przyrodniczego.

Wiceprzewodniczący Woje-
wódzkiej Komisji Konkursu 

Przyrodniczego  
 przy Kujawsko-Pomorskim 

Kuratorze Oświaty
Artur Affelt

Z przyrodą na Ty. Co roku nowy rekord
Konkurs przyrodniczy cieszy się niezwykła popularnością
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15 czerwca 2012 r. w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w 
Obrowie odbyła się wystawa 
prac fotograficznych Jacka 
Melerskiego, pasjonujące-
go się rzeźbą, instalacją (w 
domyśle strojenie Grobów 
Pańskich) i fotografią  arty-
styczną. Fascynuje go i in-
spiruje kultura oraz sztuka 
ludowa Ziemi Dobrzyńskiej 
– podkreśla Stanisław Jasiń-
ski ZPAF.
 Nasz młody artysta, odważ-
nie i bacznie obserwuje ota-
czającą go rzeczywistość. Pa-
trzy na nią przez pryzmat swej 
głębokiej plastycznej estetyki 

– tak o Jacku mówi jego men-
tor i kolega Michał Kokot, z 
którym od lat działa w Osiec-
kim Stowarzyszeniu Kultury 
Ludowej.
 Jacek Melerski fotografuje 
nie tylko portrety, ale przede 
wszystkim piękne nadwiślań-
skie pejzaże, z których wydo-
bywa niepowtarzalny urok w 
zależności od pory  roku. Po-
nadto ujawnia w swych pra-
cach połączenie różnych kom-
pozycji plastycznych, które nie 
tylko podkreślają niezwykłą 
wrażliwość tego artysty, ale 
też uwidaczniają jego talent 
i pasję. Na otwarciu wystawy 

fotograficznej nie mogło za-
braknąć rodziny Jacka, przy-
jaciół i znajomych, a także 
mieszkańców rodzinnej miej-
scowości - Osieka nad Wisłą 
i władz samorządowych oraz 
zaproszonych gości. Wszyscy 
na czele z wójtem Andrzejem 
Wieczyńskim, podziwiali pra-
ce i gratulowali młodemu ar-
tyście sukcesu. 
 Nie pozostaje mi nic inne-
go, jak tylko życzyć Jackowi 
wielu wystaw, które nie tylko 
wzbogacają artystyczne doko-
nania gminnych twórców, ale 

także zachęcają młode osoby 
do tworzenia na rzecz rozwoju 
małych ojczyzn, a tym samym 
całej gminy Obrowo.  
 Serdecznie zapraszamy na 
kolejną wystawę, tym razem 
malarstwa Patrycji Bezrud-
czyk z Osieka n/Wisłą, która 
odbędzie się 5 października 
2012 r. w siedzibie GOK w 
Obrowie.
 Więcej informacji na temat 
wystaw na stronie interneto-
wej www.gok.obrowo.pl.

Marzena Słupczewska

Fo
t. 

St
an

isł
aw

 Ja
siń

sk
i

Fot. Zbigniew Zasada

Wystawa fotograficzna autorstwa Jacka Melerskiego
Niezwykłe fotografie w niecodziennej oprawie. 

Klub Sportowy „Orzeł” został 
założony w Dobrzejewicach 
dnia 27 czerwca 2012r.
 Klub rozpoczął swoje roz-
grywki 1 września w klasie B w 
pierwszej grupie toruńskiej. 
Obecnie zrzesza 20 zawodników 
pochodzących z gminy Obrowo, 
jeszcze do niedawna klub zrze-
szał 21 zawodników, niestety  w  
tragicznym wypadku zginął  śp. 
Krystian Wojciechowski.
 Aktualnie kapitanem drużyny 
jest Maciej Kaczmarek. 
 Klub prowadzony jest przez  
trenera  jak i prezesa mgr Wojcie-
cha Świderka, który od wielu lat 
jest również zawodnikiem TKP 
Elany Toruń, a także nauczycie-
lem wychowania fizycznego w 
Zespole Szkół w Dobrzejewicach. 
 Herbem klubu jest orzeł z 
rozpostartymi skrzydłami, na tle 
krzyża. Orzeł to symbol postawy 
-  zawodnicy mają być jak orły, 
piąć się w górę osiągając  wysokie 
pułapy. Natomiast krzyż wpisuje 

się doskonale w polską tradycję  
wartości chrześcijańskich, warto-
ści sportu a także gry  fair – play. 
 Celem  klubu wg. statutu jest 
„krzewienie kultury fizycznej 
wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych na terenie działania Klubu 
oraz wychowywanie dzieci i mło-
dzieży przez kulturę fizyczną.” 
Natomiast celem głównym jest 
doskonalenie swoich umiejętno-
ści sportowych w Drużynie Pił-

ki Nożnej oraz reprezentowanie 
swojego Klubu na zewnątrz.
 Zawodnicy zaczęli trenować 
na stadionie przy ulicy Sportowej  
w Głogowie, jednak trwają tam 
prace remontowe, zatem treningi, 
jak i  mecze zostały przeniesione 
tymczasowo na boisko przy Ze-
spole Szkół w Obrowie.  
Klub rozegrał już 3 spotkania, 
zdobywając jak na razie 1 punkt.

 „Orzeł” Głogowo

Rok założenia 
2012

Barwy:  
niebiesko-żółto-

-biało-czarne

Stadion: 
ul. Sportowa 40A.    

w Głogowie 
( tymczasowo sta-
dion w Obrowie)

Trener i prezes : 
Wojciech Świderek

Orły z Głogowa
Drużyna piłkarska z ambicjami i sercem do walki
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W  dniu 9 września 2012 roku 
na boisku szkolnym w Osieku n/W, 
odbyło się uroczyste dziękczynienie 
za ukończenie żniw i prac polowych. 
Dożynki są nie tylko jednym z naj-
piękniejszych tradycji polskiej wsi, 
ale przede wszystkim symbolicznym 
zwieńczeniem trudu i ciężkiej pracy, 
jak i wyjątkowej zaradności 
i  sumienności rolników, którzy 
wpływają na rozwój małych miej-
scowości. 

Obchody tegorocznego Święta 
Plonów rozpoczęły się o  godzinie 
12:30 od przejścia korowodu do-
żynkowego sprzed kościoła na te-
ren boiska przy Szkole Podstawowej 
w Osieku n/Wisłą. Przemarsz uczest-
ników dożynek prowadził Komen-
dant Gminny Ochotniczej Straży 
Pożarnej ze strażakami ochotnikami 
z  całej gminy. Następnie w  koro-
wodzie maszerowała Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z  Dobrzejewic, 
która wraz z  zespołami ludowymi, 
sołtysami i  ich rodzinami, a  także 
zaproszonymi gośćmi i  ks. Andrze-

jem Prokopowiczem, prowadzili sta-
rostów dożynek: Panią Sylwię Li-
sińską i Pana Mariusza Walickiego. 
Państwo Sylwia i  Wojciech Lisiń-
scy wraz z czwórką dzieci posiadają 
w  Silnie gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni 25 ha, które prowadzą od 
6 lat. Zajmują się hodowlą roślinno 
-zwierzęcą. 
Państwo Justyna i  Mariusz Waliccy 
wraz z trójką dzieci posiadają w Dzi-
kowie gospodarstwo rolne o  po-
wierzchni 36 ha, które prowadzą od 
12 lat. Zajmują się głównie hodowlą 
bydła mlecznego.  
Po przejściu korowodu dożynkowe-
go rozpoczęła się uroczysta Msza 
Święta celebrowana przez ks. An-
drzeja Prokopowicza, obecni byli też 
księża z sąsiednich parafii jak i zapro-
szeni goście. W liturgii uczestniczyli 
również radni powiatowi i  gminni, 
sołtysi, dyrektorzy szkół, a porządku 
i  bezpieczeństwa wszystkich przy-
byłych strzegli policjanci i  strażacy 
ochotnicy z  terenu Gminy Obrowo. 
Po uroczystej homilii głos zabrali m. 

in.: wójt gminy - Andrzej Wieczyński, 
radny Sejmiku Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego - Przemysław 
Przybylski, a także dyrektor ARiMR 
w Toruniu – Andrzej Gross.
Podczas uroczystości Święta Plo-
nów, na ręce sołtysów, wójt Andrzej 
Wieczyński złożył podziękowania 
dla wszystkich rolników za ich trud 
i mozół ciężkiej pracy na roli, 
a  także za przygotowanie wieńców 
i chlebów na uroczystość dożynkową. 
Starostowie Dożynek, jako przedsta-
wiciele rolników, w ramach wdzięcz-
ności za przygotowaną uroczystość 
wręczyli wójtowi Andrzejowi Wie-
czyńskiemu podziękowania i kwiaty, 
a Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Do-
brzejewic zagrała sto lat.
Kolejnym etapem uroczystości były 
występy dzieci i  młodzieży ze szkół 
z  terenu Gminy Obrowo. Gwiazdą 
tegorocznych Dożynek był Zespół 
SKANER. Na scenie zaprezentowali 
się także artyści z  gminy Obrowo: 
Zespół Pieśni Ludowej „Kawęczy-
nianki”, Osiecka Kapela Ludowa im. 

Kamińskich, a  także przedszkolaki  
ze Skrzypkowa.

Dla uczestników Święta Plonów 
zostały przewidziane liczne atrakcje. 
Nie zabrakło kiełbasek z grilla, gro-
chówki oraz pysznych ciast, cukier-
ków i  jogurtów. Najmłodsi miesz-
kańcy naszej gminy oblegali różne 
zjeżdżalnie i  trampoliny, karuzele, 
które zostały sprowadzone specjal-
nie na Dożynki. 
W  przygotowaniu dożynek gmin-
nych pomagali pracownicy szkoły 
w Osieku n/Wisłą, pracownicy Urzę-
du Gminy, Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Obrowie, strażacy ochotnicy, 
a  także liczni sponsorzy i  wolonta-
riusze.
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński serdecznie dziękuje za oka-
zaną pomoc 
i  uczestnictwo w  Święcie Plonów. 
Już dziś zapraszam wszystkich za 
rok na Dożynki Gminne w Obrowie.
    
    
 Marzena Słupczewska

Dożynki Gminne – Osiek n/Wisłą 2012 r.
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4 sierpnia 2012 roku już po raz 
VI w malowniczo położonej 
miejscowości jaką jest Osiek 
n/Wisłą odbył się Przegląd 
Tradycyjnych Kapel Wesel-
nych Ziemi Dobrzyńskiej.
 Miejscowość ta uchodzi za 
kolebkę naszej lokalnej kultu-
ry ludowej. To tutaj swe korze-
nie maja dwie prężnie działa-
jące kapele z naszego terenu. 
Cenną twórczość muzyczną 
docenia coraz szersza grupa 
przybywających na przegląd 
mieszkańców  nie tylko na-
szej gminy, ale także całej Zie-
mi Dobrzyńskiej oraz Ziemi 
Toruńskiej. W tegorocznym 
przeglądzie publiczność bawi-
ła się z następującymi kapela-
mi:

1.Kapela z Bobrownik 
w składzie:

Alina Podolak - śpiew
Tadeusz Grzegorzewski - śpiew
Dariusz Kołaczyński - akordeon

Leszek Szymański - perkusja
Adam Kołaczyński -gitara

2.Osiecka „Kapela Lu-
dowa im. Kamińskich” 

w składzie:
Henryk Kamińsk i - akordeon
Stanisław Kamiński - bęben

Ryszard Cąbrowski - skrzypce i 
śpiew

3.Kapela „Argalskich” 
z Trąbina w składzie:

Zygmunt Argalski – akordeon
Krzysztof Argalski – saksofon 

tenorowy
Witold Popielarski – perkusja

4.Kapela „Sami Swoi” 
w składzie:

Maria Twardowska – akordeon i 
śpiew

Bartosz Filipski – gitara basowa
Andrzej Trędowicz – bęben
Jerzy Trędowicz – akordeon

Andrzej Szczygielski – saksofon 
tenorowy

5. Kapela z Golubia – 
Dobrzynia w składzie:
Franciszek Michalewicz – akordeon

Kazimierz Bejgier  - perkusja
Zygmunt Cachny – saksofon

Benedykt Gózowski – saksofon 
altowy

6.Kapela „Dolina 
Drwęcy” w składzie:
Zbigniew Dudkiewicz – saksofon
Zbigniew Wesołowski – akordeon

Ryszard Madejski – akordeon
Paweł Zakrzewski – perkusja

Zdzisław Borkowski – skrzypce

7.Kapela „Piotra z 
Morgowa” w składzie”

Piotr Szubert – akordeon i trąbka
Jan Kieszkowski – perkusja

Karol Lisiński – akordeon
Łukasz Lisiński – klarnet

Dawid Fordoński – akordeon
Michał Białek - saksofon

Gościnnie wystąpiła Gminna 
Orkiestra Dęta z Dobrzejewic 
pod kierownictwem Anny 
Siedleckiej oraz Zespół Pieśni 
Ludowej „Kawęczynianki”.

Anna Strzelecka

VI Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyńskiej


