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Naprzeciw potrzebom mieszkańców
Inwestycje w gminie Obrowo realizowane s¹ pomimo problemów finansowych wynikaj¹cych z kryzysu 

Samorząd gminny jest jednostką 
terytorialną powołaną do zaspoka-
jania potrzeb społeczności lokalnej. 
Dlatego, zdaniem Andrzeja Wieczyń-
skiego, wójta gminy Obrowo, szereg 
inwestycji jest właśnie konsekwen-
cją potrzeb mieszkańców, którzy 
zgłaszają je zarówno radnym, jak i 
bezpośrednio wójtowi.

- Wysiłek budżetowy, zwłaszcza 
w dobie obecnego kryzysu gospo-
darczego, który spoczywa na nas 
w związku z realizacją gminnych in-
westycji, jest naprawdę ogromny – 
stwierdza wójt Andrzej Wieczyński. 
– W innych gminach, a nawet w mia-

stach, wiele inwestycji wstrzymano 
z powodu kłopotów z ich finansowa-
niem. Stoję jednak na stanowisku, 
że przerwanie realizacji inwestycji 
byłoby w naszym przypadku bardziej 
kosztowne niż jej kontynuowanie. I 
choć, podobnie jak większość pod-
miotów gospodarczych w Polsce, 
borykamy się z kłopotami, to jed-
nak nie wstrzymaliśmy naszych 
działań inwestycyjnych. Budowa 
sieci kanalizacyjnej Głogowo-Brzo-
zówka etap I, jest potwierdzeniem 
słów wójta Wieczyńskiego. Koszt 
tej inwestycji wyniesie 6 mln. zł. 
Od lata 2008 roku, trwają już prace 

w terenie, które zgodnie z przewi-
dywaniami wykonawcy, czyli Przed-
siębiorstwa Elektryfikacji „ELTOR” 
Sp. z o.o. z Bydgoszczy, zakończą 
się zgodnie z ustalonym terminem. 
Do chwili obecnej wykonano 6 km 
sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-
-tłocznej. Do sieci podłączone są 
następujące ulice: Krucza, Bażan-
towa, Łabędzia, Porzeczkowa i Ja-
skółcza. Obecnie zaawansowane 
roboty trwają w okolicach ul. Jałow-
cowej. 

W sierpniu zakończono, rozpoczę-
tą wiosną br. budowę sieci wodo-
ciągowej w miejscowości Dzikowo. 

Wybudowano rurociąg z rur ciśnie-
niowych PCV o średnicy fi 110 mm, 
fi 90 mm, fi 63 mm i łącznej długo-
ści 3558 metrów bieżących. Koszt 
inwestycji wyniósł 250.000 zł. 

- Dzikowo w minionych latach znaj-
dowało się nieco na uboczu zain-
teresowania poprzednich władz 
gminnych – dodaje wójt Andrzej Wie-
czyński. – W ostatnich latach roz-
wój tej wsi przebiega jednak bardzo 
dynamicznie. Nie możemy pozostać 
obojętni na tę tendecję. Stąd nasze 
wzmożone działania inwestycjne na 
tym terenie.  

(ciąg dlaszy na str.2)

Tegoroczną gwiazdą gminnych dożynek był zespół Bayer Full. Gdy rozbrzmiały pierwsze akordy najsłynniejszych piosenek tego 
zespołu, do tańca rzucili się mieszkańcy gminy Obrowo. Gdy zaś z kolumn popłynęła melodia ukochanej piosenki Jana Pawła II 
– „Barki” – na scenie pojawił się wójt Andrzej Wieczyński, aby wspólnie w rytmie melodii wspominać Ojca Świętego. 
Więcej o gminnych dożynkach na str. 3
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Naprzeciw potrzebom 
mieszkańców

Opracowano projekt na połącze-
nie rurociągów z kierunku Łążyna, 
Brzozówki i Szembekowa, po wybu-
dowaniu którego mieszkańcy tych 
wsi odczują poprawę w jakości i ci-
śnieniu dostarczanej wody. Całko-
wity koszt inwestycji wyniesie ok. 
130 tys. zł.

Obecnie na terenie całej gminy 
trwa budowa 53 szt. przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Gmina pozy-
skała na ten cel dofinansowanie z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Toruniu w wysokości 250 tys. zł, 
a całkowity koszt zadania wyniesie 
ok. 400 tys. zł.

- Jednym z priorytetów naszej 
gminy jest ekologia – stwierdza 
wójt Wieczyński. – Przyzagrodowe 
oczyszczalnie ścieków są rozwią-
zaniem, które pozwala na znacz-
ne obniżenie emisji toksycznych 
odpadków. Trwają też prace wy-
kończeniowe na rozpoczętej latem 
2008 roku rozbudowie Szkoły Pod-
stawowej wraz z łącznikiem i salą 
sportową w Brzozówce. Niebawem 
zostanie oddana do użytkowania, 
zarówno sala gimnastyczna z za-
pleczem, jak i 4 nowoczesne sale 
lekcyjne, które znacznie poprawią 
warunki nauki dzieci z terenu Brzo-
zówki i okolic. Warto podkreślić, że 
gmina uzyskała na ten cel dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskie-
go w Toruniu w wysokości 388.000 
zł na budowę sali sportowej. Koszt 
całej inwestycji wyniesie ponad 4,5 
mln zł, z czego niebagatelną kwo-
tę ponad 4,1 mln zł stanowić będą 
środki własne gminy. 

- Zdajemy sobie sprawę, że to spo-
ra kwota – mówi wójt Andrzej Wie-
czyński. – Ale kiedy ktoś mnie o to 
pyta, odpowiadam: a żałujesz pie-
niędzy na swoje dzieci? Odpowiedź 
nasuwa się sama...

Kolejną ważną inwestycją, jaką 

władze Gminy Obrowo kończą reali-
zować w br. jest budowa wielofunk-
cyjnego kompleksu sportowego 
– „Moje boisko Orlik 2012” w miej-
scowości Dobrzejewice. Przedmio-
tem inwestycji jest budowa dwóch 
boisk: 

- boiska do piłki nożnej – wymiary 
30 m x 62 m, z nawierzchnią z tra-
wy syntetycznej,

- boiska wielofunkcyjnego – wy-
miary 19, 1 m x 32, 1 m (koszy-
kówka, siatkówka) z nawierzchnią 
poliuretanową wraz urządzeniami 
sportowych i trybunami. 

W ramach inwestycji, przewidzia-
no też oświetlenie boisk i instala-
cję odgromieniową oraz ogrodzenie 
całego kompleksu sportowego z 
uwzględnieniem tzw. piłkochwy-
tów. Przy wielofunkcyjnym komplek-
sie będzie wykorzystane istniejące 
zaplecze sanitarno-szatniowe, wy-
stępujące w przylegającej do bu-
dowanego „Orlika” hali sportowej.  
Planowany termin oddania do użyt-
kowania obiektu sportowego zapla-
nowano na początek października 
br. Na w/w zadanie gmina uzyska-
ła dofinansowanie w wysokości 
618.000 zł, a pochodzi ono ze 
środków Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki oraz Urzędu Marszałkow-
skiego w Toruniu. Koszt inwestycji 
wyniesie ok. 1 mln. zł.

Ponadto warto podkreślić, że w 
październiku br. władze gminy roz-
poczynają kolejną inwestycję, a 
mianowicie budowę stadionu spor-
towego w Głogowie. W pierwszym 
etapie zostanie wybudowane bo-
isko do piłki nożnej, a w kolejnych 
etapach pozostałe boiska wraz z 
pomieszczeniami sanitarno-szatnio-
wymi, bieżnią i trybunami. Obecnie 
trwa procedura przetargowa wyła-
niająca wykonawcę w/w zadania. 
Szacuje się, że koszt całej inwesty-
cji wyniesie ponad 1, 5 mln zł.

Wojciech  Ludkiewicz
Artur Słomkowski

(dokończenie ze str. 1)

Pożar pod pełną 
kontrolą
Æwiczenia przeciwpo¿arowe 

kontrolą
Æwiczenia przeciwpo¿arowe 

kontrolą
w DPS „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach

Na terenie Domu Pomocy Spo-
łecznej „Dom Kombatanta” w Do-
brzejewicach odbyły się 21 lipca 
ćwiczenia przeciwpożarowe i ewa-
kuacyjne. Nadzór nam nimi sprawo-
wała Komenda Miejska Państwowej 
Straży Pożarnej w Toruniu. 

Zaczęło się dymem – tuż przed 10 
rano. Strażacy wzniecili kontrolowa-
ny pożar w wybranym wcześniej po-
mieszczeniu. Rozprzestrzeniły się w 
Domu kłęby dymu, o czym ostrzegł 
dźwięk syren systemu ostrzegaw-
czego. Personel Domu zareagował 
natychmiastowym zlokalizowaniem 
ogniska pożaru, zaalarmowaniem 
straży pożarnej i przystąpieniem do 
ewakuacji mieszkańców z zagrożo-
nej strefy. 

Po kilku minutach pojawiły się 
pierwsze jednostki Ochotniczej i 
Państwowej Straży Pożarnej. Akcją 
gaśniczą dowodził mł. kapitan Le-
szek Koniewski.

 Nasi mieszkańcy byli wcześniej 
informowani na spotkaniach spo-
łeczności, że będą przeprowadza-
ne ćwiczenia. Strażacy wyposażeni 
w aparaty powietrzne i maski aktyw-
nie pomagali wyprowadzać starsze, 
ogarnięte lekką paniką osoby nie-
potrafiące o własnych siłach opu-
ścić swoich pokoi, jednocześnie 
inne drużyny przystąpiły do gasze-
nia ognia.

Ćwiczenia miały na celu nie tylko 
sprawdzenie naszej sprawności w 
niesieniu pomocy mieszkańcom w 

każdej sytuacji, ale również spraw-
ności jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej Gminy Obrowo. W akcji ak-
tywnie uczestniczyły jednostki OSP 
z Dobrzejewic, Kawęczyna, Szem-
bekowa i Zawał oraz trzy zastępy 
PSP z Torunia. Szczególnie efek-
townie wyglądało postawienie w 
ramach ćwiczeń kurtyny wodnej, 
której zadaniem było zapobieżenie 
rozprzestrzenianiu się ognia na są-
siednie budynki. Przebieg akcji ob-
serwował i oceniał brygadier Adam 
Robaczewski z JRG – 3 w Toruniu, 
a  także Prezes Zarządu Gminne-
go OSP wójt Gminy Obrowo Andrzej 
Wieczyński oraz Komendant Gmin-
ny OSP Janusz Lewandowski.

Całe ćwiczenia zakończyły się oko-
ło 1130 poczym strażacy uczestni-
czący w ćwiczeniach zaproszeni 
zostali na grochówkę do stołówki. 
Mieszkańcy Domu jeszcze długo po 
ćwiczeniach mieli, co wspominać i 
opowiadać krewnym i znajomym w 
czasie wizyt o tym wydarzeniu.

Sprawnie przeprowadzone ćwicze-
nia upewniły naszych mieszkańców, 
że personel Domu jest w stanie za-
pewnić im bezpieczeństwo i pomoc 
w każdej sytuacji, co z resztą było 
widać szczególnie dwa lata temu, 
kiedy to doświadczyliśmy rzeczywi-
stego zagrożenia zdrowia i życia w 
czasie pożaru w piwnicach Domu.

Opracował: M. Kasprowicz 
Zdjęcie: W. Lassota

Strażacy ustawili tzw. kurtynę wodną – jeden z najskuteczniej-
szych sposobów na walkę z pożarem
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Walczyk zamiatany dobrzyński
Przegl¹d Tradycyjnych Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyñskiej, jak co roku przyci¹gn¹³ do Osieka nie tylko 
muzyków, ale te¿ mi³oœników kultury ludowej

8 sierpnia 2009 roku w Osieku 
nad Wisłą nieopodal jeziora, odbył 
się kolejny – III już Przegląd Trady-
cyjnych Kapel Weselnych Ziemi Do-
brzyńskiej. Z roku na rok „budzą się 
ponownie do życia” nowe kapele, 
grające w latach 40-stych, 50-tych, 
60-tych, czy też 70-tych ubiegłego 
stulecia. Dawni, dziś może trochę 
wiekowi muzykanci, ale sercem ra-
dośni i młodzi duchem wyciągają 
z szaf: futerały i walizki, w których 
schowane są klarnety, saksofony, 
czy też akordeony, wydające pięk-
ne, żywe dźwięki prowadzące rytm 
od poleczki po fokstrota, walczyka 
do tzw. „zamiatanego dobrzyńskie-
go”, czy innych utworów granych 
kiedyś na weselach i majówkach. 

Dzisiaj powraca moda na bohate-
rów tzw. żywych instrumentów, któ-
rzy bardzo chętnie dzielą się swymi 
doświadczeniami z młodym poko-
leniem muzyków. Wskazówki i cie-
płe słowa są zawsze mile widziane, 
ale jak mówią artyści biorący udział 
w przeglądzie „najbardziej cieszy 
jak publiczność bawi się i tańczy, 

a nawet śpiewa fragmenty pieśni”.  
Tak też było na tegorocznym prze-
glądzie, gdzie zabawa trwała do 
późnych godzin wieczornych, a pu-
bliczność bawiła się z następujący-
mi kapelami: 

1. „Wiarusy” z gminy Wielgie 
w składzie: Zdzisław Chełminiak 
(akordeon), Monika Grzankowska 
(klarnet, śpiew), Marek Grzankow-
ski (trąbka), Tadeusz Mularski (per-
kusja);

2. „Argalskich” z Trąbina gmina 
Brzuze w składzie: Zygmunt Argal-
ski (akordeon), Krzysztof Argalski 
(saksofon), Witold Popieralski (per-
kusja);

3. „Kapela Marysi” z Rypina w 
składzie: Maria Twardowska (akor-
deon, śpiew), Jerzy Trendowicz 
(śpiew, akordeon), Andrzej Szczy-
gielski (saksofon), Jan Grabowski 
(bębenek);

4. „Od serca do serca” z pół-
nocno-zachodniej części Ziemi 
Dobrzyńskiej w składzie: Paweł 
Wierzbowski (akordeon), Kazimierz 
Cachnij (saks. tenor), Marek Ka-

Dożynki Gminne 2009

miński (saks.alt), Zdzisław Witkow-
ski (perkusja);

5. „Osiecka Kapela Ludowa im. 
Kamińskich” z Osieka n/Wisłą pod 
kier. Michała Kokota w składzie: 
Henryk Kamiński (akordeon), Sta-
nisław Kamiński (skrzypce), Zenon 
Dębiński (perkusja), Michał Kokot 
(śpiew, klarnet, saksofon);

6. „Kapela Piotra” z gminy Ciecho-
cin w składzie: Karol Lisiński (akor-

deon), Łukasz Lisiński (klarnet), 
Marian Strzeszewski (perkusja), 
Piotr Szubert (trąbka, tamburyn);

Gościnnie wystąpił też Zespół 
Pieśni Ludowej „Kawęczynianki” z 
gminy Obrowo, pod kier. Jadwigi Po-
litowskiej. Impreza w całości spon-
sorowana była przez wójta gminy 
Obrowo.

Michał Kokot
Marzena Słupczewska

6 września 2009 roku w Obro-
wie odbyły się gminne uroczysto-
ści dożynkowe. Obchody „Święta 
Plonów” rozpoczęły się od prze-
marszu korowodu dożynkowego 
z placu przy kościele na boisko 
szkolne przy Zespole Szkół nr 1 w 
Obrowie, gdzie wszystkich zebra-
nych powitała Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta z Dobrzejewic.

O godz. 14:00 rozpoczęła się 
Msza Święta prowadzona przez ks. 
profesora Tadeusza Lewandow-
skiego, który w wygłoszonej homilii 
podkreślił jak ważny w dzisiejszych 
czasach jest codzienny trud rolni-
ków oraz ich walka o opłacalność 
ciężkiej pracy na roli. 

Ks. proboszcz wraz z wójtem uro-
czyście przyjęli przyniesione przez 
mieszkańców gminy dary: bochny 
rumianych, dożynkowych chlebów, 
wieńce oraz kosze z owocami, wa-
rzywami i kwiatami, które następ-
nie poświęcono a po Mszy Świętej 
rozdano wszystkim zebranym. 

Starostami dożynek byli: Małgo-
rzata Burak z Zębowa i Marek Ziół-
kowski z Obrowa. Gospodarstwo 
rolne państwa Małgorzaty i Ryszar-
da Burak, jak i państwa Grażyny i 
Marka Ziółkowskich specjalizuje 
się w produkcji mleka i hodowli by-
dła. 

W „Święcie Plonów” uczestniczy-
li m. in.: Starosta Powiatu Toruń-
skiego Mirosław Graczyk, Dyrektor 

Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa Andrzej Gross, 
radni powiatowi i gminni, księża z 
sąsiednich parafii, sołtysi, dyrekto-
rzy szkół, straż pożarna, policja i in-
ni zaproszeni goście, a także licznie 
przybyli mieszkańcy naszej oraz są-
siednich gmin.

Po części oficjalnej z wręczeniem 
chleba nastąpiły wypowiedzi wój-
ta, starosty powiatu toruńskiego, 
a także dyrektora ARiMR. Następ-
nie wójt Andrzej Wieczyński wrę-
czył podziękowania sołtysom, jako 
przedstawicielom rolników, a tak-
że wyróżnienia, które otrzymali: Te-
resa i Andrzej Piotrowicz, Teresa i 
Leszek Brodowscy oraz Leokadia 
Paurowska za przygotowanie pięk-
nych wieńców na Dożynki Woje-
wódzkie w Czernikowie. Kolejnym 
etapem uroczystości dożynkowych 
był występ Teatru im. Julii Prochero-
wej ze Skrzypkowa oraz artystyczne 
popisy dzieci i młodzieży ze wszyst-
kich szkół naszej gminy. Część 
artystyczną zakończyły występy Ze-
społu Pieśni Ludowej „Kawęczy-
nianki” i Osieckiej Kapeli Ludowej 
im. Kamińskich. Gościem wieczoru 
był zespół Bayer Full. 

Na uczestników dożynkowych uro-
czystości czekały darmowe posiłki: 
grochówka, kiełbaski z grilla, cukier-
ki i jogurty oraz chleb ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym, a także wie-
le innych atrakcji m.in. wesołe mia-

steczko, mini plac zabaw dla dzie-
ci (samochodziki, trampoliny, kucy-
ki) oraz gry i zabawy z atrakcyjnymi 
nagrodami. 

Dużym zainteresowaniem cie-
szyło się też stoisko myśliwskie, 
gdzie można było nie tylko podzi-
wiać myśliwskie zdobycze z łowów, 

ale także skosztować np. kiełbasy 
z dzika.

W przygotowaniu dożynek gmin-
nych pomagali pracownicy szkoły w 
Obrowie, pracownicy GOK i Urzędu 
Gminy, liczni sponsorzy i młodzi wo-
lontariusze. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy.
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Pierwszy raz nad morzem
Uczestnicy Œrodowiskowego Domu z wycieczk¹ nad morzem

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku nad Wi-
słą takiej letniej atrakcji się nie spodziewali. Pod koniec sierpnia wraz z 
opiekunami pojechali nad Morze Bałtyckie. Wyjazd podzielił się na dwa 
etapy – zwiedzanie muzeum w Sztutuowie oraz odpoczynek pośród pięk-
nych krajobrazów Stegny.

Niektórzy uczestnicy po raz pierwszy skorzystali nie tylko z kąpieli sło-
necznej, ale i morskiej. Przekonali się, że woda jest zimna i słona. Za-
równo uczestnicy jak i opiekunowie mieli trochę radości.

Nadmorskie powietrze i kąpiel wzmogły u naszych podróżników nie tyl-
ko ciekawość nowego otoczenia, ale także apetyt. Dla wielu uczestników 
był to pierwszy pobyt nad morzem. Po jednodniowym „wypadzie” wrócili 
wszyscy bardzo zmęczeni, ale jeszcze bardziej zadowoleni i pełni nowych 
doświadczeń i wrażeń. 

Dziękujemy serdecznie Panu Andrzejowi Wieczyńskiemu, Wój-
towi gminy Obrowo za udostępnienie autokaru, dzięki czemu z 
wycieczki mogła skorzystać tak liczna grupa, wdzięcznych za 
to, uczestników ŚDS.

Dyrekcja Domu Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach 

Kierownictwo Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku n/Wisłą 

Podopieczni Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej pod-
czas nadmorskiej przekąski

Plaża lepsza niż zamek
W³adze gminy sfinansowa³y wycieczkê nad morze 
dla dzieci z ubogich rodzin 

Dla 35 dzieci pochodzących z ro-
dzin objętych różnymi formami po-
mocy społecznej władze gminne 
oraz GOPS zorganizowały na po-
czątku lipca wycieczkę do Krynicy 
Morskiej. Działanie to wpisuje się 
w gminną politykę pomocy rodzi-
nom najbardziej potrzebującym.

Dla milusińskich wielkim przeży-
ciem i niespodzianką był rejs stat-
kiem po Zalewie Wiślanym. Dla 
większości z nich był to pierwszy w 
życiu pobyt nad Bałtykiem, dlatego 
też nie brakowało emocji i okrzyków 
podziwu. Jednak najwięcej radości i 
uciechy sprawiła dzieciom kąpiel w 
morzu i różnorodne zabawy na pla-
ży. Pogoda sprzyjała wodnym zaba-
wom, świeciło słońce i było ciepło, 
dzieci były zadowolone i szczęśliwe 
do tego stopnia, że nie chciały wy-
chodzić z wody. Widząc ogromną ra-
dość pluskających w wodzie dzieci 
i na ich usilne prośby organizatorzy 
zrezygnowali ze zwiedzania Zamku 
w Malborku i wydłużyli pobyt nad 

morzem, co spotkało się z wielkim 
aplauzem. Dzieci miały zapewniony 
obiad, otrzymały też drożdżówki, lo-
dy i napoje.

Z bezpośredniej obserwacji 
uczestników wycieczki wniosku-
jemy, że wybór był jak najbardziej 
trafiony. Dzieci były naprawdę 
szczęśliwe, że mogły w czasie wa-
kacji wyjechać z rodzinnych wsi i 
poznać uroki polskiego Wybrzeża. 
Większość dzieci, z uwagi na trud-
ną sytuację materialną rodziców nie 
bierze udziału w wycieczkach orga-
nizowanych przez macierzyste szko-
ły. Niezmiernie istotne i ważne jest 
to, że po powrocie z wakacji będą 
one mogły podzielić się z rówieśni-
kami niezapomnianymi wrażeniami 
i wspomnieniami.

Koszty wycieczki dzięki przychyl-
ności wójta Gminy Andrzeja Wie-
czyńskiego pokrył w całości Urząd 
Gminy Obrowo, a fachową opiekę i 
bezpośredni nadzór sprawowała ka-
dra Ośrodka.

Wyraz pojednania
Zabytkowy cmentarz ewangelicki w Brzozówce ma 
nowych opiekunów – uczniów z miejscowej szko³y

W ramach programu Centrum 
Edukacji Obywatelskiej „Ślady prze-
szłości-uczniowie adoptują zabytki” 
uczniowie klas IV Zespołu Szkół w 
Brzozówce wzięli pod swoją opiekę 
XIX cmentarz ewangelicki w Brzo-
zówce. Uroczysty akt adopcji odbył 
się podczas ekumenicznego nabo-
żeństwa.

W uroczystym Akcie nadania ad-
opcji złożonym na ręce dyrektora 
szkoły Anny Koźlikowskiej przed-
stawiciele uczniów zobowiązali się 
dbać o miejscową nekropolię oraz 
otaczać czcią i szacunkiem mogi-
ły pochowanych tu w latach 1867-
-1960 mieszkańców Brzozówki. 
Kulminacyjnym punktem tego wy-
darzenia było nabożeństwo ekume-
niczne, które odbyło się 16 czerwca 
2009 r. na terenie cmentarza. Prze-
wodniczył mu radca kościoła ewan-
gelicko-augsburskiego ks. Jerzy 
Molin oraz ks. prał. Grzegorz Karo-
lak referent ds. ekumenizmu Kurii 

Włocławskiej. Po wielu latach za-
pomnienia wspólna modlitwa na 
cmentarzu była wyrazem pojedna-
nia międzywyznaniowego katolicko-
-protestanckiego. 

Uczniowie modlili się razem z za-
proszonymi gośćmi, proboszczami 
parafii kościoła rzymsko-katolickie-
go z Dobrzejewic i Lubicza Górne-
go oraz z przedstawicielami władz 
samorządowych na czele z wójtem 
gminy Obrowo Andrzejem Wieczyń-
skim. 

Po zakończonej ceremonii goście 
zostali zaproszeni na poczęstunek 
do szkoły gdzie mogli również obej-
rzeć wystawę prac dzieci poświę-
coną cmentarzowi w Brzozówce i 
głównym wyznaniom chrześcijań-
skim, a szczególnie doktrynie ko-
ścioła ewangelicko-augsburskiego. 

Opiekunowie projektu
Magdalena Kosińska

Magdalena Zaidlewicz-Wołoszyk
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Pierwszy krok na Politechnice
„Za rêkê z Einsteinem” – uczniowie z Gimnazjum w Obrowie uczestniczyli w zajêciach na renomowanej 
uczelni

Jak już pisaliśmy wcześniej na ła-
mach „Kuriera Obrowa”, młodzież z 
Gimnazjum w Obrowie bierze udział 
w projekcie „Za rękę z Einsteinem 
– edycja II”. W ramach tego projek-
tu oprócz atrakcyjnych zajęć z che-
mii, fizyki, języka angielskiego i 
matematyki, prowadzonych przy wy-
korzystaniu nowoczesnego sprzę-
tu multimedialnego, gimnazjaliści 
mieli okazję w czasie wakacji wziąć 
udział w Szkole Letniej. Organiza-
torem tych zajęć była Politechnika 
Gdańska – lider projektu.

Grupa najbardziej zaangażowa-
nych uczniów (24 osoby) została 
podzielona na dwa turnusy. Pierw-
szy miał miejsce w dniach od 15 do 
17 lipca, a drugi od 29 do 31 lip-
ca.

Politechnika Gdańska zajęła się 
organizacją wykładów i warsztatów. 
Wykładowcy i studenci w atrakcyjny 
i przystępny sposób prowadzili za-
jęcia. Można było się dowiedzieć, 
np. co gry losowe mają wspólnego 

z matematyką, jak długo poświeci 
nam jeszcze słońce, jak ważne jest 
znaczenie chemii w kryminalistyce 
oraz co lubią jeść na śniadanie Bry-
tyjczycy. To wszystko działo się w 
ramach obowiązkowych zajęć. Czas 
wolny spędzaliśmy równie aktyw-
nie. Pierwszego dnia odbyliśmy dłu-
gi spacer po starówce Gdańska, na 
której odbywał się Jarmark Domini-
kański. Była możliwość obejrzenia 
Żurawia i zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia pod pomnikiem Neptuna. W 
czasie trwającego Jarmarku Domi-
nikańskiego można było zapoznać 
się z historią, kulturą i tradycją Po-
morza.

Drugiego dnia po zajęciach „Edu – 
Fun” (zajęcia edukacyjne na plaży) 
odbyliśmy brzegiem morza spacer 
do oddalonego o 4 km Sopotu. Po 
dotarciu na miejsce nie można było 
pominąć wejścia na molo, z które-
go mieliśmy możliwość obserwacji 
zachodu słońca.

Zwiedzenie Biblioteki Głównej PG 

Szkoła w huku armat
W Brzozówce odby³ siê festyn rycerski dla dzieci i m³odzie¿y

Przez kilka dni teren Zespo-
łu Szkół w Brzozówce przypomi-
nał nieco średniowieczną osadę. 
W pierwszych dniach września 
odbyła się tam impreza plenero-
wa pt. „Życie codzienne naszych 
przodków naszą rodzimą tradycją i 
kulturą”. Organizatorem przedsię-
wzięcia było Bractwo Rycerskie 
Ziem Toruńskich przy współudzia-
le Urzędu Gminy Obrowo oraz So-
łectwa Wsi Brzozówka. 

Średniowieczni rzemieślnicy pod-
czas warsztatów zapoznawali 
uczniów z miejscowej szkoły oraz 
pozostałych szkół gminy Obrowo z 
dawnymi technikami wyplatania ko-
szy z wikliny, bicia monet i sporzą-
dzania ozdób z metalu, tworzenia 
rzeźb oraz tajnikami garncarstwa. 
Prezentowana była także wystawa 
średniowiecznych strojów.

W sobotę boisko szkolne w Brzo-
zówce zamienione zostało w śre-
dniowieczne obozowisko. Licznie 
przybyli zrzeszeni w bractwie ry-
cerze i damy uczestniczyli w wie-
lu konkurencjach i turniejach. Było 
więc strzelanie z łuku, strzelanie 
z kuszy, rzuty włócznią i toporami 
oraz bieg dam i rycerzy. Sobota ob-
fitowała również w inne atrakcje. 
Można było zobaczyć m.in. kaska-
derski pokaz konny, pokaz artyle-
ryjski, pokaz walk samurajów oraz 
inscenizację bitwy historycznej. 
Uczestnicy spotkania z przeszłością 
mieli także możliwość przejażdżki 

motocyklami. Po średniowiecznych 
zmaganiach rycerze i damy wraz z 
mieszkańcami okolicznych miejsco-
wości bawili się wspólnie przy mu-
zyce do późnych godzin nocnych. 

W niedzielę odbyło się uroczyste 
wręczenie nagród i zakończenie im-
prezy.

Mimo nieco niesprzyjającej po-

oraz TASK-u (Trójmiejskiej Akade-
mickiej Sieci Komputerowej) za-
kończyły nasz pobyt w murach 
Politechniki Gdańskiej.

Jak widać projekt „Za rękę z Ein-
steinem – edycja II”, to nie tylko 
nauka w tradycyjny sposób, ale rów-
nież przez doświadczenia i zabawę. 

Mamy nadzieję, że taka forma pro-
wadzenia zajęć zmieni nastawienie 
uczniów do przedmiotów matema-
tyczno – przyrodniczych, a zdobyta 
w ten sposób wiedza zaprocentuje 
w przyszłości nowymi odkryciami.

Katarzyna Lubowicz 
Przemysław Piotrowski

gody, przedsięwzięcie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem nie tyl-
ko lokalnej społeczności, która mo-
gła poznać dawne rzemiosło i życie 
codzienne przodków, jak również 
przyjezdnych gości, których owe 
spotkanie z przeszłością bardzo 
urzekło.

Magdalena Kosińska

Młodzież śpiewa
IX Gminny Festiwal 
Piosenki Dzieciêcej 
i M³odzie¿owej

W IX Gminnym Festiwalu Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej, 
który odbył się 3 czerwca w Świe-
tlicy wiejskiej w Obrowie wzięło 
udział 12 wokalistów. Niektórym 
towarzyszyły chórki lub grupy ta-
neczne. Regulamin konkursu 
podzielił uczestników na trzy ka-
tegorie wiekowe: klasy I-III; IV-VI 
oraz gimnazjum i liceum. Opra-
wą muzyczną, nagłośnieniem za-
jął się Seweryn Jaskólski. W jury 
niezmiennie od kilku lat zasiadł 
Wójt Andrzej Wieczyński, Grze-
gorz Filut, Mirosława Kłosińska 
oraz Urszula Słupczewska. Z ro-
ku na rok możemy obserwować 
znaczny wzrost poziomu wokal-
nego, jaki prezentują nasi mło-
dzi wykonawcy z czego jesteśmy 
bardzo dumni. 

Anna Strzelecka

Nagroda Marszałka dla 
ludowego artysty 

z Osieka n/W
27 września 2009r. w Żninie zosta-

ną rozdane  nagrody Marszałka Wo-
jewództwa Kujawsko-Pomorskiego w 
dorocznym Konkursie Aktywności Arty-
stycznej Twórców Ludowych. 

Nagroda za szczególny wyraz uzna-
nia przypadła w tym roku Krzysztofo-
wi Balewskiemu z Osieka n/Wisłą, za 
twórczą pasję i umiłowanie tradycji. 

Gratulujemy przyznanej nagrody i ży-
czymy kolejnych sukcesów.
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Wycieczki, podchody i dyskoteki
Urz¹d Gminy wraz z GOPS, we wspó³pracy z Zarz¹dem Wojewódzkim ZHP w Toruniu zorganizowa³ biwak 
letni w Silnie, atrakcyjnie po³o¿onej miejscowoœci naszej gminy 

Pracownicy socjalni wytypowa-
li 33 dzieci pochodzących z rodzin 
objętych różnorodnymi formami 
wsparcia. Mali koloniści zostali 
zakwaterowani w budynku dawnej 
szkoły wiejskiej, gdzie aktualnie 
mieści się  Harcerski Ośrodek 
Szkoleniowo-Wypoczynkowy.

Organizatorzy i opiekunowie doło-
żyli wszelkich starań, aby zapewnić 
najmłodszym mieszkańcom atrak-
cyjny pobyt. Program był niezwykle 
napięty i ciekawy. Zorganizowano 
kilka wycieczek do kina, siedziby 
Państwowej Straży Pożarnej w To-
runiu, gdzie koloniści oglądali sa-
mochody strażackie i inny sprzęt 
ratowniczy. Nieskrywany zachwyt 
wzbudził pobyt w Muzeum Żywego 
Piernika, a zwłaszcza możliwość 

własnoręcznego wypiekania, sta-
rą metodą, pierników, które dzieci 
mogły zabrać ze sobą. Niezwykłym 
przeżyciem było też zwiedzanie Mu-
zeum Piśmiennictwa i Drukarstwa 
w Grębocinie, gdzie dzieci brały 
udział w „żywych” lekcjach historii, 
podczas których  dowiedziały się z 
czego dzisiaj, a z czego kiedyś ro-
biony był papier, jak zdobi się pa-
pier techniką marmurkową, oraz 
poznały tajniki czerpania papieru. Z 
dużym zainteresowaniem obejrzały 
wystawione eksponaty, m.in prasy 
drukarskie, replikę pracy Gutenber-
ga i zbiór XIX-wiecznych, pięknych 
książek. Dzieci zaskoczone były 
zwłaszcza  wyglądem szkolnych ła-
wek z przełomu wieku i nie wyobra-
żały sobie pisania patykiem, gęsim 

piórem, czy stalówkami, ale stwier-
dziły, że ławki były wygodne. Spon-
tanicznie i zgodnie orzekły, że wolą 
jednak swoją, współczesną i kolo-
rową szkołę. 

Program biwaku obejmował też 
zajęcia profilaktyczne, prowadzili je 
zaproszeni   przedstawiciele stra-
ży pożarne, oraz policji. Dzięki te-
mu dzieci poznały bliżej i utrwaliły 
sobie zasady bezpieczeństwa i pro-
filaktyki.

Wychowawczynie dzieci, panie: 
Ania, Ewa i Daria prześcigały się 
w pomysłach, aby dzieci ani mi-
nuty się nie nudziły. Milusińskim 
organizowano więc wiele zajęć. 
Dzieci uczestniczyły w pokazie ko-
lonijnej mody, chrzcie i ślubach  ko-
lonisty, konkursach tanecznych, 
podchodach połączonych ze spraw-
dzianem łączności za pomocą krót-
kofalówek. Organizowano też formy 
aktywizujące w postaci gier sporto-
wych i zabaw. Wykorzystując atrak-
cyjne położenie Silna społeczność 
biwakowa brała udział w zajęciach 
plenerowych i edukacyjnych, któ-

re ukierunkowane były na rozwój 
u dzieci potrzeby aktywnego wy-
poczynku na świeżym powietrzu i 
kształtowania nawyków zdrowego 
stylu życia, oraz rozwijania wraż-
liwości na problemy środowiska 
naturalnego. Wiele radości przynio-
sły wycieczki nad pobliskie jezioro, 
oraz ogniska połączone z piecze-
niem ziemniaków i kiełbasek, oraz 
codzienne dyskoteki.

Panie kucharki z ogromnym za-
angażowaniem starały się przygo-
towywać smaczne i  urozmaicone 
całodzienne posiłki i żadne dziecko 
nie narzekało na brak apetytu.

Tego typu biwak dla dzieci był zor-
ganizowany po raz pierwszy i cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem 
dzieci. Zachwycone maluchy wróciły 
do swych domów wypoczęte, rado-
sne i szczęśliwe. Jak same mówi-
ły długo nie zapomną przeżytych 
wspólnie chwil.

Należy podkreślić, że całkowity 
koszt pobytu na koloniach łącznie 
z transportem został sfinansowany 
przez Urząd Gminy w Obrowie.

Zabawa w piątą rocznicę
Majówka Europejska w Gminie Obrowo

Urząd Gminy Obrowo przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego zorga-
nizował „Majówkę Europejską w Gminie Obrowo” Impreza odbyła się 
31 maja, w piątą rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Impreza rozpoczęła się Mszą Świętą, po czym głos zabrał Wójt oraz 
zaproszeni goście: poseł Tomasz Lenz oraz kandydat na eurodeputo-
wanego do Parlamentu Europejskiego, Marek Kolasiński.  Po wystą-
pieniach odbył się uroczysty pochód dzieci i młodzieży prezentujących 
stroje, flagi państw członkowskich UE. 

Tego też dnia zostały też ogłoszone wyniki wcześniej przeprowadzo-
nych konkursów. Laureaci zostali obdarowani bardzo atrakcyjnymi 
nagrodami. Następnie czas umilały nam występy dzieci i młodzieży 
ze szkół naszego terenu oraz orkiestra Dęta z Dobrzejewic. Wystę-
py zespołu „Kawęczynianki” oraz Kapeli Ludowej im. Kamińskich za-
kończyły oficjalna część Majówki. Obecni dzięki wójtowi oraz licznym 
sponsorom mogli posilić się wojskową grochówką, kaszanką i kieł-
baskami z grilla. O godzinie 17: 00 rozpoczęła się zabawa taneczna. 
Zebrani bawili się przy muzyce disco polo, a atrakcją wieczoru był ze-
spół „Akcent”.                 

Anna Strzelecka
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Biblioteka 
centrum wiedzy
Udzia³ w Programie Rozwoju Bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Dobrzejewicach, jako jedna 
z pośród 96 bibliotek gmin-
nych województwa kujawsko 
– pomorskiego zgłosiła w wnio-
sek do pierwszej rundy Progra-
mu Rozwoju Bibliotek. Wśród 
64 przyjętych placówek znala-
zła się też biblioteka z Dobrze-
jewic. Dzięki temu ma szansę 
stać się bardziej nowoczesny-
mi centrami wiedzy.
Program Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności realizowany 
będzie w Polsce w latach 2009-
-2013, jego założeniem jest po-
moc bibliotekom publicznym w 
małych miejscowościach prze-
kształcić się w centra wiedzy i 
aktywności lokalnej, ułatwieniu 
mieszkańcom dostępu do kom-
puterów, Internetu i szkoleń.
Już w grudniu lub w styczniu 

otrzymany z Programu Rozwoju 
Bibliotek nowoczesny komputer 
stacjonarny z bezpłatnym dostę-
pem do Internetu oraz urządzenie 
wielofunkcyjne (do drukowania, 
skanowania i faksowania) zosta-
nie przekazany do Filii w Osieku 
n/Wisłą. Do w/w placówki firma 
Microsoft przekaże również bez-
płatnie oprogramowanie.
Dodatkowo w ramach programu 

biblioteki z terenu gminy Obrowo 
otrzymają wsparcie teleinforma-
tyczne.
Z naszego regionu do 1. rundy 

trafiły biblioteki z gmin: Chełmno, 
Kijewo Król., Unisław, Lisewo, 
Chełmża, Wlk. Nieszawka, Golub-
-Dobrzyń, Zławieś Wlk., Zbójno, 
Ciechocin, Świedziebnia, Lubicz, 
Obrowo, Czernikowo i Nieszawa.

Kierownik Gminnej 
Biblioteki Publicznej
Grażyna Jurkiewicz
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Jabłoneczka 
i księżniczka
Dwie premiery teatru im. Julii Procherowej w 
Skrzypkowie

Miłośnicy teatru ze Skrzypkowa 
sierpniowe spotkanie rozpoczęli 
od poświęcenia tegorocznych plo-
nów. Chleb, zboża, warzywa i owo-
ce – owoce pracy naszych rolników 
– poświęcił ks. Piotr Siołkowski, 
proboszcz parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Czernikowie.  

Licznie przybyli goście mieli także 
okazję podziwiać artystyczne plo-
ny – tegoroczny dorobek Zespołu 
Teatralnego im. Julii Procherowej 
w Skrzypkowie. Dzięki wspólnym 
staraniom zespołu, przy wsparciu 
władz samorządowych i lokalnych 
sponsorów, przygotowano dwie 
premiery: spektakl muzyczny Ja-
błoneczka na polskich motywach 
ludowych, współfinansowany ze 
środków Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego z zakresu „Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego” oraz 
Księżniczkę na ziarnku grochu – 
bajkę H. CH. Andersena z tekstem 
Jana Brzechwy – współfinansowa-
ną ze środków Starostwa Powiato-
wego w Toruniu. 

Zespół Teatralny im. Julii Pro-
cherowej, który w ubiegłym roku 
obchodził uroczysty Jubileusz 50-
-lecia swej działalności nieustan-
nie poszerza swój skład. Obecnie w 
Zespole występują nie tylko miesz-
kańcy Skrzypkowa, ale i Zębówca, 
Kawęczyna, Czernikowa i Święto-
sławia. Teatralne spotkania stają 
się okazją do integracji środowiska 
lokalnego. 

Wiele radości daje fakt, że człon-
kowie naszej teatralnej rodziny zo-

stali niezwykle ciepło przyjęci przez 
tak licznie przybyłą do Świetlicy 
Wiejskiej w Skrzypkowie publicz-
ność. W gronie przybyłych gości zna-
leźli się m.in.: ks. Piotr Siołkowski, 
P. Andrzej Wieczyński - Wójt Gmi-
ny Obrowo, P. Zdzisław Gawroński 
- Wójt Gminy Czernikowo, P. Miro-
sława Kłosińska – Sekretarz Gmi-
ny Obrowo, P. Mirosław Nawrotek 
- Wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Toruńskiego, P. Jolanta Hajdas 
- Kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Obrowie, P. 
Stanisław Giziński - emerytowany 
dyrektor ZS w Gronowie i badacz hi-
storii pożarnictwa w skali regionu 
Pomorza Nadwiślańskiego, P. Jerzy 
Rochowiak - Dyrektor Wojewódzkie-
go Ośrodka Animacji Kultury w Toru-
niu. Na spotkanie przybyła także P. 
Zofia Melechówna – aktorka Teatru 
im. Wilama Horzycy w Toruniu – od 
wielu lat zaprzyjaźniona ze skrzyp-
kowskim Zespołem Teatralnym. Ak-
torskie i wokalne popisy gromkimi 
brawami nagradzali licznie przyby-
li mieszkańcy gminy Obrowo oraz 
okolicznych gmin – Czernikowo i 
Ciechocin. W przerwie między spek-
taklami goście mogli się posilić go-
rącą grochówką.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
swoją obecnością uświetnili ”Lato z 
Teatrem” – zaproszonym gościom, 
sponsorom, a przede wszystkim 
mieszkańcom, którzy tak chętnie 
uczestniczyli w naszym teatralnym 
Święcie. 

Stowarzyszenie na rzecz
Rozwoju Wsi Skrzypkowo

Szkolenie zakończone
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-

nej w Obrowie informuje, że dnia 
30 czerwca 2009 roku w Centrum 
Integracji Społecznej „CISTOR” w 
Toruniu odbyło się uroczyste za-
kończenie szkolenia dla pierwszej 
grupy nieaktywnych zawodowo i 
bezrobotnych kobiet z terenu gminy 
Obrowo. Pierwszą edycję w ramach 
projektu systemowego „”BEZROBO-
CIE – TO NIE DLA NAS” ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII, Promocja integracji społecznej 
Działanie 7.1 Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji ukończyły 
zgodnie z przyjętym harmonogra-
mem cztery osoby. Cykl szkolenia 
trwał od 20 kwietnia do 30 czerwca 
2009 r. Zajęcia teoretyczne odby-
wały się w siedzibie CIS w Toruniu, 
a zajęcia praktyczne w Zakładzie 
Opiekuńczo-Leczniczym w Toruniu 
przy ulicy Ligi Polskiej. Uczestnicz-
ki nabyły umiejętności sprawowa-
nia bezpośredniej opieki nad osobą 
starszą, chorą i niepełnosprawną. 
Poza tym miały zajęcia z psycho-
logiem, warsztaty komputerowe, 

wizażu i autoprezentacji. Miękkim 
rezultatem jest wzrost samooceny 
zwiększenie wiary we własne siły i 
możliwości. Dzięki realizacji projek-
tu kobiety podniosły swoje kwalifi-
kacje zawodowe, co pozwoli im na 
efektywne poszukiwanie zatrudnie-
nia i sprawne poruszanie się na ryn-
ku pracy.

Szkolenie w sympatycznej i miłej 
atmosferze zakończyło się wręcze-
niem certyfikatów potwierdzających 
udział w szkoleniu i nabytych umie-
jętnościach.

Od prawej: A. Domańska - Asy-
stent Koordynatora, uczestniczki 
kursu:I. Wojnowska, B. Wierzbow-
ska, A. Koprowska, T. Dąbrzyńska, 
Koordynator projektu J. Hajdas, 
M. Kowalska - Dyrektor CIS

KOLONIE LETNIE W NIECHORZU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że w wyniku dobrej 

współpracy z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy nasza gmina otrzymała przydział 
5 bezpłatnych miejsc na kolonie letnie w Ośrodku Wypoczynkowym „POMET” w 
Niechorzu Pracownicy socjalni wytypowali pięcioro dzieci z rodzin objętych róż-
nymi formami pomocy. Dzieci przebywały na koloniach w okresie od 29 lipca do 
11 sierpnia 2009 r. w uroczo położonym Ośrodku Wczasowym. Niechorze jest 
osadą rybacką, znajduje się między Morzem Bałtyckim a jeziorem Liwia Łuża. Na 
uwagę zasługuje fakt, że jezioro to jest rezerwatem przyrody dzikich łabędzi i pta-
ków wolnobłotnych, a dodatkową atrakcją tej miejscowości jest malowniczo zbu-
dowana na klifowym brzegu Latarnia Morska, oraz Muzeum Rybołóstwa.

Czas spędzony na koloniach wypełniony był wieloma atrakcjami, w tym zwie-
dzaniem przepięknej okolicy, wycieczkami, wspólnymi zabawami, grami i konkur-
sami. Koloniści mieli możliwość codziennego pobytu na plaży, znajdującej się w 
odległości 250 m i kąpieli, nawiązały też nowe znajomości z rówieśnikami.

Dzieci wróciły z kolonii wypoczęte, bardzo szczęśliwe z ogromem niezapomnia-
nych wrażeń i przeżyć.

Transport do Torunia zapewnił dzięki przychylności Wójta Urząd Gminy, a stam-
tąd dzieci odjechały nad morze podstawionym przez organizatora autokarem.

KOLONIE LETNIE W JAROSŁAWCU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrowie informuje, że w ramach wspól-

nych działań Rady Wojewódzkiej Związku Zawodowego Rolników SAMOOBRONA 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Oddział w Toruniu, oraz Urzędu Gminy i 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, 30 dzieci z rodzin rolniczych 
wyjechało na kolonie letnie do Jarosławca. Kolonie trwały w okresie od 1-14 
sierpnia 2009 r.

Dzieci zostały zakwaterowane w pięknie położonym, wśród sosnowego lasu 
i blisko morza Ośrodku Wypoczynkowym „Róża Wiatrów” Rekrutacją zajęli się 
pracownicy socjalni, a niezbędnym warunkiem było podleganie ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy przez jednego z rodziców w KRUS, oraz 
opłacenie kosztów częściowego pobytu dziecka na kolonii. 

Jak wynika z relacji dzieci, czas upłynął bardzo szybko, zwłaszcza, że pogoda 
nie zawiodła, było ciepło i słonecznie, co pozwoliło małym kolonistom spędzać 
czas na plaży i zażywać tak upragnionej kąpieli w morzu. Dzieciom, które zje-
chały z kilku województw organizowano też różnorodne konkursy i wspólne zaba-
wy, oraz dyskoteki. Pozwoliło to na zawarcie nowych znajomości i dzieci wracały 
do swoich domów zmęczone, ale pełne wrażeń z niezapomnianymi wspomnie-
niami.

Na uwagę zasługuje fakt, że Związek Zawodowy Rolników Samoobrona chwa-
li sobie współpracę z naszą gminą, czego potwierdzeniem jest fakt, że dzieci z 
gminy Obrowo mogły wyjechać na kolonie już po raz trzeci.

Jak zawsze, dzięki przychylności Wójta Gminy transport w obie strony odbył się 
gimbusem szkolnym, a w rolę opiekunów wcielili się pracownicy socjalni.
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Bieg „For the Beatles”
Jest tylko jedna taka ulica w Polsce – jej patronem jest legendarny zespó³ The Beatles

Gmina Obrowo po raz kolejny 
znalazła się w centrum zaintere-
sowania mediów – nie tylko re-
gionalnych, ale także krajowych. 
Wszystko za sprawą uroczystego 
otwarcia pierwszej w Polsce ulicy 
imienia The Beatles. Ze Smogo-
rzewca, gdzie odbyła się uroczy-
stość, wyruszył bieg maratoński 
„For the Beatles”.

Inicjatorem i pomysłodawcą nada-
nia tak oryginalnej nazwy ulicy wpadł 
znany w całej Polsce maratończyk 
Kazimierz Musiałowski. To on za-
biegał u wójta i radnych, aby zgo-
dzili się na tak odważny krok. Kiedy 
wreszcie przekonał ich do swoich 
oryginalnych racji, okazało się, że 
wiele osób z całej Polski podziela 
jego pasję – polegającą nie tylko na 
zamiłowaniu do słynnej czwórki z Li-
verpoolu, ale przede wszystkim do 
biegania.

- Cieszy mnie taka inicjatywa, choć 
na początku wydawała mi się nie-
co zbyt awangardowa – mówi wójt 
gminy Obrowo, Andrzej Wieczyński. 
– Okazało się jednak, że pomysł 
przyciągnął do naszej gminy niezwy-
kle sympatyczne grono miłośników 
dobrej muzyki i świetnych biegaczy. 

Powiem szczerze, że wytrwałość, 
samozaparcie i duch sportowej wal-
ki maratończyków, zrobił na mnie 
ogromne wrażenie.

To był dzień Kazimierza Musiałow-
skiego, znanego przede wszystkim z 
organizacji Maratonu Kamusa, któ-
rego siódma edycja odbędzie się w 
październiku. Na stronie www.ma-
ratonypolskie.pl znajduje się szero-
ka relacja z biegu maratońskiego w 
Smogorzewcu.  

Oto cytat z tego artykułu:
Tuż po 12 ruszyliśmy. 3- kilome-

trowa trasa wiodła spod szkoły w 
Osieku, potem uliczką wśród za-
dbanych domków, koło cmenta-
rza, i w las. Coraz ładniej i ładniej 
do Smogorzewca na miejsce otwar-
cia uliczki The Beatles. I tu spa-
dła zasłona tajemnicy! Dosłownie 
i w przenośni. Obok tabliczki z na-
zwą ulicy ukazał się nam granitowy 
postument z twarzami muzyków, a 
nieco dalej posiadłość pierwszego 
mieszkańca uliczki, którym okazał 
się nie kto inny, jak…. Kazimierz 
Musiałowski! Cała działeczka oto-
czona jest kwitnącymi słonecznika-
mi. Jak w Toskanii. Toskania pod 
Toruniem z angielskim akcentem! 

Po zakończeniu biegu głos zabrał 
wójt Andrzej Wieczyński:

- Chciałbym, aby uliczka upamięt-
niająca słynną czwórkę z Liverpoolu 
stała się wizytówką Smogorzewca. 

Wójt Andrzej Wieczyński i Kazimierz Musiałowski

Zagroda z urokiem i pomysłem
Zdaniem jurorów najpiêkniejsza zagroda wiejska w gminie Obrowo znajduje siê w Dobrzejewicach, zaœ 
dzia³ka siedliskowa – w Osieku nad Wis³¹

Tradycją ostatnich lat stało się 
organizowanie przez wójta Gminy 
Obrowo, Starostwo Powiatowe w 
Toruniu oraz Kujawsko – Pomorski 
Ośrodek Dworactwa Rolniczego 
w Minikowie oddział w Przysieku 
konkursu „Piękna Zagroda”. Od-
był się on dwóch etapach – gmin-
nym i powiatowym. 

Od 25 maja do 15 czerwca br. soł-
tysi z całej gminy zbierali zgłoszenia 
udziału i deklaracje przystąpie-
nia do konkursu, które następnie 
przekazali do Gminnej Komisji po-
wołanej przez wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego. Wybór pierwszych 3 
miejsc w dwóch kategoriach był w 
tym roku bardzo trudny, bowiem w 
konkursie wzięło udział 20 najpięk-
niejszych zagród z terenu całej gmi-
ny tj. 9 gospodarstw rolnych i 11 
działek siedliskowych. 

Po lustracji zagród w terenie i 
burzliwych obradach, Gminna Komi-
sja Konkursowa wyłoniła następują-
cych laureatów: 

- w kategorii na najbardziej za-
dbaną zagrodę wiejską I miejsce
zdobyli Państwo Barbara i Marek 
Gręźlikowscy z Dobrzejewic, a na 
szczególne wyróżnienie zasłużyli 
laureaci II miejsca - Państwo Bar-
bara i Stanisław Sławkowscy z Do-
brzejewic oraz Państwo Barbara i 
Krzysztof Rumińscy z Głogowa ul. 
Warszawska laureaci III miejsca, 

- w kategorii na najbardziej zadba-
ną działkę siedliskową I miejsce
zdobyli Państwo Wiesława i Ed-
mund Kułakowscy z Osieka nad 
Wisłą, a na szczególne wyróżnienie 
zasłużyli Państwo Marzenna i Da-
riusz Bork z Głogowa ul. Różana
zajmując II miejsce oraz Państwo 
Ewa i Mirosław Golder z Obrowa, 
laureaci III miejsca.

Laureaci pierwszych miejsc za-
kwalifikowali się do II etapu na 
szczeblu powiatowym. 

Wszyscy uczestnicy konkursu na 
szczeblu gminnym otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy, a najlepsi z nich dy-

plomy i upominki, wręczane przez 
Wójta na Dożynkach Gminnych 6 
września 2009 r. w Obrowie. 

Dziękujemy wszystkim uczestni-

kom za udział w konkursie i życzy-
my dalszych sukcesów w kolejnych 
edycjach konkursu „Piękna Zagro-
da”.              Bogumiła Grabowska


