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Chleb to symbol. Święty, prawdziwy owoc pracy ludzi wsi. Mieszkańcy naszej gminy w większości utrzy-
mują się z pracy na roli, dlatego dla nich bochenek ma ważne znaczenie. Wielu z nich hołubi prastarą tra-
dycję postawienia znaku krzyża przez rozkrojeniem bochna chleba. O gminnych dożynkach na str. 8

Skończą przed czasem?
Ruszy³a budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach G³ogowo-Brzozówka – etap I

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
w gminie Obrowo trwa nieprzerwa-
nie. 28 sierpnia  2008r.w Urzędzie 
Gminy w Obrowie została podpisa-
na umowa dotycząca budowy ka-
nalizacji sanitarnej z przyłączami i 
przepompowniami ścieków w miej-
scowości Głogowo-Brzozówka (I 
etap). 

Swoje podpisy pod dokumentem 
złożyli wójt Andrzej Wieczyński oraz 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa 
Elektryfikacji „ELTOR” Sp. z o.o. An-
drzej Dondajewski. Zgodnie z prze-
targiem koniec realizacji zadania 
określono na wiosnę 2011 roku, 
jednakże wykonawca zobowiązał 
się wykonać roboty budowlane we 
wcześniejszym terminie. Jest więc 
szansa, że sieć kanalizacyjna w ca-
łości będzie oddana mieszkańcom 
Głogowa i Brzozówki, zamieszkują-
cych tereny po prawej stronie od 
Torunia, nawet do końca 2009r. 

- Rozbudowa infrastruktury kana-
lizacyjnej w naszej gminie jest jed-
nym z priorytetów – mówi Andrzej 
Wieczyński, wójt gminy Obrowo. 
– Zdajemy sobie bowiem sprawę, 
że dzięki temu rozwój gminy może 
przebiegać w sposób logiczny i pla-
nowy. Budowa sieci kanalizacyjnej 
w Głogowie i Brzozówce dowodzi 
również, że zachodnia część na-
szej gminy powoli nabiera charak-
teru podmiejskiego. Nie oznacza 
to jednakże, że jedynie tu będzie-
my realizować plany inwestycyjne. 
Kolejne etapy budowy obejmą rów-
nież pozostałe wsie gminy Obrowo, 
oczywiście na miarę możliwości bu-
dżetowych.

Koszt budowy kanalizacji to nieba-
gatelna kwota  - prawie 6 mln. zł. 
Inwestycja będzie współfinansowa-
na przez gminę i zainteresowanych 
mieszkańców w/w miejscowości.

Po precyzyjnych negocjacjach w sprawie rozbudowy sieci ka-
nalizacyjnej wójt Andrzej Wieczyński podpisał umowę wartą 6 
mln. złotych

Rozbudowa 
szkoły w 
Brzozówce

str. 3

Przegląd 
kapel 
weselnych

str. 4

Potrójna 
radość

str. 7
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Mamy nasz, gminny potencjał
Rozmowa z KRZYSZTOFEM MICHALSKIM, przewodnicz¹cym Rady Gminy Obrowo.
- Jeszcze do niedawna w Radzie 

Gminy Obrowo zasiadali radni nale-
żący do partii politycznych. Jak na 
gminne warunki było to zjawisko 
dość nietypowe. Jak jest dziś?

- W przeszłości owszem tak było, 
teraz Rada nie dzieli się na człon-
ków partii politycznych. Udało nam 
się osiągnąć stan normalności. 
Każdy z naszych radnych, co zupeł-
nie zrozumiałe, stara się zrobić jak 
najwięcej dla swojego środowiska, 
swojej wsi. Aby Rada mogła spraw-
nie działać, niezbędna jest sztuka 
kompromisu. Musimy się porozu-
mieć, że w danym roku robimy coś 
dla tej wsi, a w kolejnym dla na-
stępnej. Jako radny z Silna walczę 
więc o drogi, oświetlenie, budowę 
sieci wodociągowej i poprawę ja-
kości edukacji. Ale jako przewodni-
czący muszę myśleć o interesach 
całej gminy. Nie mam problemów 
ze znalezieniem argumentów prze-
mawiających za koniecznością bu-
dowy stacji wodociągowej w Silnie i 
mam nadzieję, że pozostali radni je 
zrozumieją.
- Gmina Obrowo zaczyna coraz 

wyraźniej dzielić się na dwie róż-
ne części. Wsie położone bliżej 
Torunia coraz bardziej nabierają 
charakteru podmiejskiego. Te bar-
dziej oddalone pozostają typowo 
rolnicze. Czy to dobry podział?

- Dobry czy zły, trudno ocenić. Ta-
ki jest po prostu fakt. Musimy pora-
dzić sobie z tym zjawiskiem. Dobre 
jest to, że w Brzozówce i Głogowie 
zamieszkało mnóstwo osób, któ-
re podatki płacą w naszej gminie. 
Dzięki temu budżet gminy systema-
tycznie się rozrasta. Kiedy zaczyna-
łem pracę w Radzie Gminy, budżet 
wynosił 8 milionów. Obecnie wyno-
si 26 milionów. To jednak nie tylko 

zasługa zwiększenia liczby miesz-
kańców, ale także dobrego zarzą-
dzania. Poza tym nie zapominajmy, 
że nowe osiedla mieszkaniowe po-
wstają na ziemi nie nadającej się 
specjalnie pod uprawę. A skoro są 
chętni na jej zakup pod zabudowę 
jednorodzinną, to nierozsądnie by-
łoby tego nie wykorzystać.
- Czego brakuje gminie Obrowo? 

Inwestycji przemysłowych?
- Budownictwo mieszkaniowe roz-

winęło się znakomicie. Jednak nie 
możemy się oszukiwać, że nasza 
gmina dysponuje terenami, które 

mogłyby zainteresować dużego in-
westora, takiego jak udało się przy-
ciągnąć choćby Łysomicom. Ale na 
pewno znalazłoby się miejsce pod 
hurtownię, czy zakład średniej wiel-
kości. W naszej gminie tacy inwe-
storzy na pewno spotkają się z 
przyjaznym przyjęciem. Choćby w 
Silnie znalazłoby się do tego kilka 
miejsc. Na przykład teren po zrujno-
wanych kurnikach. Jako gospoda-
rzowi żal mi na to patrzeć. Przecież 
taki teren aż się prosi, żeby go roz-
sądnie wykorzystać.
- Do wyborów jeszcze dwa la-

ta. Proszę przypomnieć jakie były 
Pańskie główne założenia przed-
wyborcze?

- Naszym priorytetem jest oświa-
ta. Dzieci są naszą przyszłością i 
chcemy, aby miały jak najlepszy 
start. Chcemy, żeby po skończeniu 
gimnazjum miały wyrównane szan-
se w porównaniu z dziećmi z mia-
sta. Dlatego nasze gminne szkoły 
muszą być na takim samym pozio-
mie jak szkoły toruńskie. To się 
udało zrobić. Trzy szkoły - w Ob-
rowie, Dobrzejewicach i Osieku - 
wyglądają znakomicie. Szkoła w 
Brzozówce jest właśnie rozbudowy-
wana tak, aby przyciągnąć do niej 
te dzieci, które zostały posłane 
przez rodziców do szkół miejskich. 
A wiadomo, że za dzieckiem idzie 
subwencja oświatowa. Jeśli nie 
chcemy stracić, musimy inwesto-
wać. Poza tym chcemy inwestować 
w infrastrukturę. Przede wszystkim 
w kanalizację, która w części gminy 
już funkcjonuje. Chcemy jednak, że-
by jak największa część gminy zo-
stała nią objęta. 
- Nie boi się Pan sporów we-

wnątrz Rady?
- Sporów nie, kłótni tak. Kiedy lu-

dzie potrafią ze sobą rozmawiać i 
nawzajem się słuchają, używają ar-
gumentów, to prędzej czy później 
dojdą do porozumienia. Rolą prze-
wodniczącego jest łagodzenie spo-
rów i jak najszybsze doprowadzanie 
do konstruktywnego kompromi-
su. Za czasów poprzedniego wój-
ta kompromis osiągany był bardzo 
późno i w złej atmosferze. Przyczyn 
tego było zapewne dużo, ale jedną 
z nich był fakt, że wójt był człowie-
kiem spoza gminy. Mamy poten-
cjał, aby naszą gminą kierować 
samodzielnie.
- Dziękuję za rozmowę.

Lp. Po³o¿enie 
nierucho-

moœci

Oznaczenie 
geodezyjne  

(numer  
dzia³ki)

Powierzchnia 
w ha

Numer  
ksiêgi  

wieczystej

Przeznaczenie  
nieruchomoœci w 

miejscowym planie 
zagospodarowania 

przestrzennego

Funkcja w Studium  
Uwarunkowañ i Kierunków 

Zagospodarowania  
Przestrzennego

Cena  
wywo³awcza 
nieruchomo-

œci w z³

Wadium 
w z³

Forma  
zbycia  

nieruchomoœci

1. Zêbówiec 232 3,1800 TO1T/ 
00010518/7

pod uprawy rolne budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne

587 000 58 700 sprzeda¿ -  
przetarg  

nieograniczony

2. Obrowo 225/11 2,3052 TO1T/
00046954/6

pod uprawy rolne budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne

544 800 54 480 sprzeda¿ -  
przetarg  

nieograniczony

Wójt Gminy Obrowo 
Og³asza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzeda¿ nieruchomoœci  gruntowych,  

bêd¹cych w³asnoœci¹ Gminy Obrowo

Przetarg odbędzie się w dniu 13.11.2008r.  o godz. 11:00  w siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w sali nr 3.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Obrowo w BS Grębocin nr 61 94910003 0020 0006 0091 0003 

w terminie do 10.11.2008 roku.
Szczegółowe informacje otrzymać można w Siedzibie Urzędu Gminy w Obrowie w pokoju nr 9 , tel. 678 60 22 wew.32.
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Będzie większa szkoła
W³adze gminy inwestuj¹ równie¿ w rozbudowê gminnych placówek oœwiatowych

Ruszyła rozbudowa Szkoły Pod-
stawowej w Brzozówce. W czerw-
cu uroczyście, w obecności władz 
samorządowych przekazano teren 
budowy dla inwestycji firmie BU-
DEX z Lipna. 19 czerwca 2008 ro-
ku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 
rozbudowy Szkoły Podstawowej w 
Brzozówce, w którym uczestniczyły 
władze samorządowe: wójt Andrzej 
Wieczyński, przewodniczący Ra-
dy Gminy Krzysztof Michalski, w-ce 
przewodniczący Rady Gminy: Ro-
man Skórski i Bogdan Sadowski; 
radni Gabriel Mytlewski i Zbigniew 
Słupczewski, dyrektor szkoły An-
na Koźlikowska oraz społeczność 
szkolna. Wszyscy przez wiele lat 
czekali na ten upragniony dzień.

Rozbudowa szkoły była koniecz-
na. Na terenie obwodu szkoły a 
szczególnie w Brzozówce i Gło-
gowie w ostatnich latach osiedli-
ło się wielu nowych mieszkańców, 

co wpłynęło na zwiększenie się licz-
by uczniów. Warunki nauki i pracy 
w tutejszej szkole stawały się co-
raz trudniejsze. Szkolne korytarze 
i sale lekcyjne nie są wstanie po-
mieścić coraz liczniejszego grona 
uczniów. Z powodu trudnych warun-
ków lokalowych lekcje odbywają się 
w systemie dwuzmianowym. Braku-
je również odpowiedniego zaplecza 
sportowego.  

Uczniowie oraz okoliczni miesz-
kańcy z radością obserwują jak ro-
sną mury nowego obiektu. Ma się 
w nim znaleźć m. in.: łącznik a w 
nim, cztery nowoczesne sale lek-
cyjne i zaplecze sportowe oraz sala 
gimnastyczna. Wszyscy z niecierpli-
wością czekają końca inwestycji i 
mają nadzieję, że w przyszłym roku 
szkolnym łącznik oraz sale lekcyjne 
będą już udostępnione uczniom.

Magdalena Kosińska

KWARTALNIK  
„KURIER OBROWA”

Wydawca:  
Urząd Gminy Obrowo, 
87-126 Obrowo 54,  

tel./fax (056) 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl

Redaktor Naczelny: 
Marzena Słupczewska

Nakład: 1100 egz.

Pomoc dotkniętym suszą
Rolników z gminy Obrowo, podobnie jak i z pozosta³ych 
gmin województwa kujawsko-pomorskiego w miesi¹cach 
maju i czerwcu 2008 roku dotknê³a klêska suszy.

Działająca na podstawie Zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskie-
go (Nr 188/2008 z dnia 18 czerwca 2008 roku) Komisja ds. szacowa-
nia strat spowodowanych suszą dokonała weryfikacji protokołów strat 
rolników dotkniętych tą klęską. W związku z powyższym ustalono, że na 
terenie Gminy Obrowo oszacowano straty w 21 sołectwach, w 374 go-
spodarstwach rolnych, co stanowi ponad 30 % ogółu gospodarstw rol-
nych  gminy.

Zbiorcze zestawienie protokołów strat rolników 
poszkodowanych przez suszę w miesiącach maju i 

czerwcu 2008 roku na terenie gminy Obrowo.
liczba protokołów/wniosków

Aby pomóc poszkodowanym rolnikom uruchomiono preferencyjne kre-
dyty na wznowienie produkcji w gospodarstwie rolnym lub dziale spe-
cjalnym produkcji rolnej znajdującym się na obszarach, gdzie szkody 
powstały w związku z klęską suszy oraz bezzwrotną  pomoc socjalną w 
formie zasiłku celowego w kwocie:

• 500 zł w przypadku gospodarstw rolnych do 5 ha;
• 1000 zł w przypadku gospodarstw rolnych powyżej 5 ha.
Dotknięci klęską suszy rolnicy mogli składać w terminie  do 30.09.2008 

r. wnioski o udzielenie kredytu klęskowego,  natomiast do 10.10.2008 
r. wnioski o zasiłek celowy.

Małgorzata Wierzbowska 
Podinspektor ds. gospodarki przestrzennej i nieruchomości rolnych

Gmina Obrowo zakupiła dwa samochody strażackie typu STEYR 
791 - jeden dla OSP w Kawęczynie i OSP w Szembekowo za 
kwotę 240.000 zł. Strażakom przekazano je pod koniec wrze-
śnia 2008r. Poza tym zakupiono jeden samochód strażacki ty-
pu Jelcz P442 -dla OSP w Osieku nad Wisłą za kwotę 70.000 
zł.. Na powyższym zdjęciu od lewej prezes OSP w Osieku Ma-
rian Wojciechowski, przewodniczący rady gminy Krzysztof Mi-
chalski, olimpijczykz gminy Obrowo Łukasz Pawłowski, wójt 
Andrzej Wieczyński, strażak z OSP w Osieku Waldemar Skow-
roński, Stanisław Wierzbowski, komendant OSP w Osieku - Pa-
weł Kwiatkowski.
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II Przegląd Tradycyjnych Kapel Weselnych 
Ziemi Dobrzyńskiej 

23 sierpień 2008 Osiek nad Wisłą
Udało mi się – już po raz drugi 

- zrealizować moje marzenie. Od 
wielu lat jak bumerang powraca-
ła myśl, aby organizować przeglą-
dy dawnych kapel weselnych. 

W czasach przedwojennych i po 
wojnie do lat 70-tych kilkuosobo-
we zespoły bawiły nas na weselach 
i zabawach w całej Polsce. Tak zwa-
ne „żywe” instrumenty (klarnety, 
saksofony, trąbki, harmonie guzi-
kowe i klawiszowe, bębenki i per-
kusje) oraz śpiewy stanowiły ich 
podstawę.

Moje pokolenie, nasi ojcowie i 
dziadkowie, pamiętają i wspomina-
ją dawne radości i wzruszenia pod-
czas uroczystych ślubów, zabaw na 
dechach remiz strażackich lub w 
przydomowych ogrodach. Niestety 
na przełomie lat 70-tych i 80-tych 
kapele te zostały w brutalny spo-
sób zastąpione przez elektryczne 
gitary i keyboardy, a dzisiaj przez 
komputerowe dyski i playbacki. So-
liści tradycyjnych instrumentów (ich 
pełne pasji dusze) zostali wyrzuceni 
za burtę tej pięknej muzycznej kul-
tury dawnych lat. Niestety muzea 
etnograficzne ani domy kultury nie 
utrwaliły na taśmie magnetofono-
wej brzmienia tej pięknej muzyki.

Na szczęście kolejny, drugi już 
Przegląd, przywraca ponownie 
wspomnienia i tradycje owych lat. 
Powraca wielu muzyków, „zapo-

mnianych bohaterów”, na sce-
nę wesel, zabaw i majówek. Np. 
zm. Stefan Rosiński – skrzypek – 
I Przegląd, Zygmunt Cachni – sak-
sofonista – II Przegląd, Zdzisław 
Chełmniak – akordeonista – II Prze-
gląd i wielu innych.

I Przegląd odbył się w ramach pi-
lotażowego programu „Leader” 
Stowarzyszenie Lokalnej Grupy 
Działania Gmin Dobrzyńskich Re-
gion Południe ( Dobrzyń nad Wi-
słą).

Kontynuacja Przeglądów uratował 
wójt naszej gminy Andrzej Wieczyń-
ski, przeznaczając na II Przegląd 
odpowiednie środki finansowe. Za-
powiedział także dalsze wspieranie 
tej inicjatywy, wyrażając tym radość 
iż ma ona miejsce w naszym regio-
nie.
W II Przeglądzie Tradycyjnych 

Kapel Weselnych Ziemi Dobrzyń-
skiej  w Osieku n /Wisłą  wzięły 
udział następujące kapele:

- Kapela Marysi z Rypina ( Maria 
Twardowska – śpiew, akordeon; Je-
rzy Trędowicz – śpiew, akordeon; 
Andrzej Szczygielski – saksofon; 
Jan Grafowski – bębenek)

- „Wiarusy” z gm. Wielkie (Zdzi-
sław Chełmniak – akordeon; Moni-
ka Grzankowska – klarnet; Marek 
Grzankowski – trąbka; adeusz Mu-
larski – perkusja) 

-  „ Wesołe Akordeony” z gm. Ob-

rowo i gm. Ciechocin ( Piotr Szubert 
– akordeon; Paweł Wierzbowski – 
akordeon, śpiew, Marian Staszew-
ski – akordeon, śpiew)

- „Argalscy” z Trąbina gm. Bzu-
rze (Zygmunt Argalski – akordeon; 
Krzysztof Araglski – saksofon; Wi-
told Popielarski – perkusja)

- „Sami Swoi” z Domu Kultury w 
Rypinie (Zygmunt Cachni – sakso-
fon; Jerzy Żbikowski – Akordeon; 
Jan Grafowski – perkusja; Krystyna 
Witkowska – opiekun)

- Osiecka Kapela Ludowa im. Ka-
mieńskich Kamieńskich Osieka n/ 
W gm. Obrowo 

(Michał Kokot – śpiew, klarnet, 

teksty; Henryk Kamiński – akorde-
on; Stanisław Kamiński – skrzypce; 
Zenon Dembiński – perkusja).

Gościnnie wystąpiły dwa zespoły 
śpiewacze:

- „Kawęczynianki” gm. Obrowo, 
pod kier. Jadwigi Politowskiej,

- Chór „ Pokolenia” z Lubicza Dol-
nego pod kier. Narcyza Wierzbickie-
go.

Wszystkie zespoły otrzymały dy-
plomy, indywidualne podziękowa-
nie oraz nagrody pieniężne 500 zł.  

Do zobaczenia na  
III Przeglądzie Kapel w 2009r.

Michał Kokot

Osiecki skarb
Figura Matki Boskiej Skêpskiej od wieków 
b³ogos³awi mieszkañcom wsi 

Przy skrzyżowaniu głównych ulic 
Osieka nad Wisłą opodal szko-
ły i przedszkola stoi figura Matki 
Boskiej Skępskiej, relikwia Ziemi 
Dobrzyńskiej i naszej małej nadwi-
ślańskiej ojczyzny w gm. Obrowo. 
Jak wspominał nieżyjący już osiec-
ki artysta Józef Kamiński (1913-
-1997) postać Matki Bożej wyrzeźbił 
nieznany twórca ludowy tej ziemi, 
używając pnia sędziwej drzazgi so-
snowej. 

Wiek figury określa się na połowę 
XVIII w. (ok.1750 r.) pierwotnie su-
kienka  pomalowana została na zie-
lono – w kolorze nadziei. Potocznie 
zwana Matką Boską Skępską Łą-
kową. Korona skromna z osieckiej 
kuźni wraz z kutym ornamentowym 
krzyżem na postumencie. We wrze-
śniu 1939r. roku okupanci strącili 
ją z drewnianego cokołu (stała na 
wzgórku, gdzie obecnie znajduje się 
sklep spożywczy p. Sadowników). 
W miejscu obecnej figury skępskiej 
stała rzeźba św. Rocha, którą znisz-

czyli Niemcy w pierwszych dniach II 
wojny światowej. Matuchnę Skęp-
ską mieszkańcy Osieka zdołali ura-
tować przechowując ją w czasie 
wojny w zagrodach - rodzin Kamiń-
skich, Słupczewskich, Zaworskich, 
Kalinowskich, Balewskich i Oren-
tów. Ukrywana w słomie, w sianie 
nawet w oborniku przed niemiecki-
mi żołdakami- policjantami. 

Po zakończeniu wojny Gabriel Me-
lerski zbudował ceglany cokół, na 
którym umieszczono osiecki skarb 
- figurę Matki Boskiej. Dzisiaj bło-
gosławi mieszkańcom Osieka i po-
bliskich wiosek. Pięknie umajona 
kwiatami i kolorowymi wstążkami. 
Widoczna i nocą w świetle reflek-
tora. Warto nadmienić, iż w latach 
II Rzeczypospolitej figura Matki Bo-
skiej Skępskiej stanowiła centrum 
wszystkich uroczystości państwo-
wych: Konstytucji 3-go Maja, 11 li-
stopada czy rocznicy zwycięstwa 
nad bolszewikami tzw. Cudu nad 
Wisłą.

Michał Kokot

Mistrz wikliny
Gmina Obrowo zaprezentowa³a siê podczas Œwiêta 
Powiatu Toruñskiego

W sobotę, 27 września, na Ryn-
ku Nowomiejskim w Toruniu odby-
ło się Święto Powiatu Toruńskiego. 
Dla uczestników organizatorzy przy-
gotowali niebywałe atrakcje od kon-
kursów po degustacje regionalnych 
potraw. Wśród gmin prezentujących 
swoje walory nie zabrakło oczywiście 
gminy Obrowo.

Imprezę zorganizowano pod hasłem 
„Mieszkaj, wypoczywaj, inwestuj w 
powiecie toruńskim”. Zdaniem orga-
nizatorów celem imprezy było zapre-
zentowanie walorów gmin powiatu 
toruńskiego, jako idealnego miej-
sca do wypoczynku, inwestowania i 
zamieszkania. Współorganizatorem 
święta był Urząd Gminy w Obrowie.

Gminę reprezentowali nie tylko arty-
ści z Osiecka n/Wisłą w postaci Ka-
peli Ludowej im. Kamińskich, czy też 
Zespołu „Kawęczynianek” i Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Dobrzejewic, 
ale także przedsiębiorcy tj. Piekar-
nia-Cukiernia p. K. i B. Rumińskich z 
Głogowa, firma „Bacha” sp. z o.o. z 
Głogowa i Gospodarstwo Ogrodnicze 
p. Stankiwicz z Łążyna II. 

Wśród uczestników imprezy sporym 
zainteresowaniem cieszyły się wyro-
by Zygmunta Ziółkowskiego z Osieka 
nad Wisłą. Jego wikliniarskie umiejęt-
ności wzbudzały prawdziwy podziw, 
a czasem wręcz zachwyt. Wprawne 
palce, bystre oko i wiele lat praktyki 
gwarantowały, że plecione przez nie-
go koszyki będą nie tylko ładne, ale 
i użyteczne.

Zygmunt Ziółkowski z wikliny po-
trafi zrobić bardzo wiele.
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Uczniowie adaptują zabytki
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Obrowie zaopiekowali siê zabytkow¹ ewangelicko – menonick¹ 
nekropoli¹ w Silnie

Komisja Europejska oraz poszcze-
gólne kraje członkowskie ogłosi-
ły rok 2008  Europejskim Rokiem 
Dialogu Międzykulturowego, by pro-
mować tolerancję i wzajemny sza-
cunek pomiędzy przedstawicielami 
różnych narodów, kultur i religii. 
Formuła „Europejskiego Roku” wpi-
suje się także w działania, które zo-
stały podjęte przez uczniów klasy 
IIIA gimnazjum Zespołu Szkół im. 
Jana Pawła II w Obrowie. Postano-
wili oni, że zaopiekują się cmenta-
rzem ewangelicko-menonickim w 
Silnie, miejscowości leżącej na te-
renie naszej gminy.

Pomysł uporządkowania tego 
miejsca narodził się 2006 r., w cza-
sie wyjazdów terenowych uczniów z 
koła geografów. Podczas tych wy-
cieczek, odkrywaliśmy ciekawe i za-
pomniane miejsca. Smutek budził 
widok zabytkowych cmentarzy, któ-
re często przypominały ruinę. Nie-
stety, stan obecny tych nekropolii 
to nie tylko wynik  upływającego cza-
su i naturalnego starzenia się ich 
substancji materialnej. Te miejsca 
chrześcijańskiego pochówku były 
po II wojnie światowej obiektem pe-
netracji ludzi, którym obce były idee 
zachowania dla potomnych śladów 
bogatej i wielokulturowej przeszło-
ści. W okresie stalinowskim, a tak-
że później istniało ciche niepisane 
przyzwolenie ówczesnych władz na 
niszczenie i rozbieranie wszystkie-
go, co obce, nie polskie, co nie 

pasowało do socjalistycznej wizji 
społeczeństwa jednorodnego. 

Postanowiliśmy zachować to miej-
sce dla potomnych. Zwróciliśmy się 
z inicjatywą do naszych nauczycie-
li geografii i historii: dyrektora Artu-
ra Affelt i Macieja Bandrowskiego 
z prośba o pomoc w realizacji te-
go trudnego przedsięwzięcia. Na-
szą pracę rozpoczęliśmy od wizyty 
w  gabinecie wójta Andrzeja Wie-
czyńskiego w Urzędzie Gminy w 
Obrowie, gdzie spotkaliśmy się 
z  aprobatą naszych działań. Wizy-
ty w siedzibie Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków w Toruniu oraz 
w Archiwum Państwowym pozwoli-
ły zebrać bogaty materiał źródłowy 
na temat tego cmentarza. Przychyl-
ność  ze strony proboszcza para-
fii kościoła rzymsko-katolickiego w 
Obrowie ks. Grzegorza Molewskie-
go i proboszcza kościoła ewange-
licko – augsburskiego w Toruniu  
ks. Jerzego Molina upewniły nas 
o szczytnym celu  podjętych przez 
nas działań.

16 kwietnia 2007 r. w naszym 
gimnazjum uroczyście zainaugu-
rowaliśmy realizację programu 
„Uczniowie adoptują zabytki” w ra-
mach akcji: „Ślady Przeszłości” 
pod patronatem Centrum Edukacji 
Obywatelskiej w Warszawie. Licznie 
stawili się zaproszeni goście, któ-
rzy zwiedzili wystawę, na której za-
prezentowaliśmy fotogramy i inne 
informacje dotyczące nieczynnych 

cmentarzy ewangelicko - menonic-
kich na terenie naszej gminy.  Za-
prosiliśmy uczestników spotkania 
na cmentarz do Silna nad Wisłą. W 
obecności zaproszonych gości, zło-
żyliśmy uroczyste przyrzeczenie, ze 
będziemy opiekować się tą nekro-
polią. 

Nasze ambitne plany i zamie-
rzenia ukończenia porządkowania 
cmentarza szybko jednak zweryfi-
kowało życie. Pomimo uporu i kon-
sekwencji, nasz prace i nauczycieli 
nie posuwają się w takim tempie, 
jakie pierwotnie założyliśmy. Ich 
ukończenie, czyli uporządkowanie 
terenu cmentarza miało nastąpić w 
maju 2008 roku. Niestety bez po-

mocy z zewnątrz obawiamy się , że 
kolejny termin, który wyznaczyliśmy 
sobie na maj 2009 r., znowu mo-
że zostać niedotrzymany. Ogrom 
pracy porządkowych przerósł nasze  
uczniowskie możliwości. 

W związku z tym zwracamy się z 
prośbą do wszystkich ludzi, którym 
nieobce są hasła tolerancji i posza-
nowania dla odmienności innych 
narodów, religii i kultur, a chcieliby 
ocalić to miejsce od zapomnienia, 
o wszelką pomoc w realizacji na-
szego przedsięwzięcia, zwłaszcza w 
związku ze zbliżającym się świętem 
Wszystkich Świętych.

Uczniowie klasy III A  
gimnazjum w Obrowie 

Sport Gminny
Inauguracja sportowego roku szkolnego w gminie Obrowo miała miejsce 20 

września br. na trasie indywidualnych biegów przełajowych w Obrowie. W 
szkołach podstawowych zwyciężali: Justyna Skowrońska z SP. Łążyn II i Filip 
Ciechanowski z SP. Obrowo. W gimnazjach triumfowali Aneta Szyplik i Jakub 
Jasiński z Gimnazjum w Dobrzejewicach. Drużynowo w kategorii dziewcząt I 
miejsce zajęła SP. Obrowo, II miejsce - SP. Dobrzejewice, III miejsce – SP. 
Łążyn II, IV miejsce - SP. Brzozówka. Wśród chłopców zwyciężyło SP. Dobrze-
jewice, przed SP Obrowo, SP. Brzozówka i SP. Łążyn II. W gimnazjach wygrały 
drużyny dziewcząt i chłopców z Gimnazjum w Dobrzejewicach.

Bardzo dobry start gimnazjalistów w zawodach powiatowych, odbytych 30 
września 2008 r. w Osówce, pozwolił szóstce z nich - Ewelina Śmiglewska, 
Jakub Jasiński, Łukasz Skowroński (Gim. Dobrzejewice) oraz Sandra Golder, 
Dawid Podlaszewski, Krzysztof Kowalski (Gim. Obrowo) - zakwalifikować się i 
wystąpić w Wojewódzkiej Gimnazjadzie Szkolnego Związku Sportowego w In-
dywidualnych Biegach Przełajowych 3 października w Bydgoszczy.

4 października 2008 r. odbyły się w Obrowie sztafetowe biegi przełajowe, 
w których gimnazja podzieliły się trofeami. Zwycięzcami okazały się sztafety 
dziewcząt z Gim. Obrowo i chłopców z Gim. Dobrzejewice. Natomiast klasyfi-
kacja sztafet szkół podstawowych przedstawia się następująco:

Zwycięskie sztafety reprezentowały gminę Obrowo w zawodach powia-
towych zorganizowanych 9 października w Czernikowie. Tam w swoich 
kategoriach lepiej wypadli chłopcy: Gim. Dobrzejewice zajęło II miejsce, 
a SP. Obrowo – III miejsce. Sztafety dziewcząt z SP. Obrowo i Gim. Obro-
wo ukończyły rywalizację na IV miejscach.

11 października na hali w Dobrzejewicach trzy szkoły podstawowe przy-
stąpiły do rywalizacji gminnej w unihokeja. Wśród dziewcząt pierwsze 
miejsce wywalczyła drużyna SP. Łążyn II przed SP. Obrowo i SP. Dobrze-
jewice. Identycznie sklasyfikowano chłopców: 

I miejsce SP. Łążyn II, II miejsce SP. Obrowo, III miejsce SP. Dobrze-
jewice.

25 października swoje zawody rozegrają tenisiści stołowi. Dziewczęta 
i chłopcy ze szkół podstawowych będą rywalizowali w Łążynie II, a gim-
nazjaliści w Obrowie. 

Dorośli
W miesiącach letnich drużyny gminne LZS rywalizowały w turniejach pił-

ki nożnej zorganizowanych na boiskach w Głogowie i Skrzypkowie. 
Ostatnie zmagania 7 września br. były imprezą towarzyszącą dożyn-

kom gminnym, 
a ich wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce Dobrzejewice; II miejsce Głogowo; III miejsce Brzozówka; 
IV miejsce Osiek n/W.; V miejsce Skrzypkowo
Zwycięzcą rozgrywek w sezonie letnim 2008 jest drużyna z Głogowa. 
I miejsce GŁOGOWO, II – DOBRZEJEWICE, III – BRZOZÓWKA, IV - 

SKRZYPKOWO,
V – KAWĘCZYN, VI – ZĘBOWO, VII – OBROWO, VIII - OSIEK n/W.

Tradycyjnie już w sezonie zimowym, od listopada, będzie rozgrywana li-
ga halowej piłki nożnej. Planowane są też turnieje tenisa stołowego i pił-
ki siatkowej. 

Dariusz Machajewski

Dziewczęta Chłopcy 

I. SP. Obrowo I. SP. Obrowo

II. SP. Łążyn II II. SP. Łążyn II

III. SP. Osiek n/W. III. SP. Dobrzejewice 

IV. SP. Dobrzejewice IV. SP. Brzozówka

V. SP. Osiek n/W.
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Jubileusz 50-lecia Zespołu 
Teatralnego im. Julii Procherowej
Rok 2008 dla mieszkańców 

Skrzypkowa i okolic jest Ro-
kiem Wielkiego Jubileuszu 
50- lecia wielopokoleniowego 
Zespołu Teatralnego im. Julii 
Procherowej w Skrzypkowie. 

Przygotowania do obchodów 
rozpoczęły się w lutym 2008 r. 
Wówczas zawiązał się Komitet Or-
ganizacyjny Obchodów Jubileuszu, 
w skład którego weszli m.in. wójt 
gminy Obrowo Andrzej Wieczyński, 
jego poprzedniczka Kazimiera Woź-
ny, przewodniczący gminnej Komi-
sji Kultury Andrzej Wierzbicki, radni 
Powiatu Toruńskiego -  Tomasz Za-
krzewski i Mirosław Nawrotek oraz 
gminny koordynator ds. kultury  Mi-
chał Kokot. 

Henryka i Kazimierz Sajnóg re-
prezentowali pomysłodawcę tego 
przedsięwzięcia- Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Wsi Skrzypkowo, któ-
re podjęło się zadania prowadzenia 
Zespołu Teatralnego po śmierci je-
go założycielki Julii Procherowej.

Legendarny teatr dla mieszkań-
ców Skrzypkowa a także gminy, 
powiatu i regionu miał i ma nadal 
wielkie znaczenie. W czasie 50 lat 
przygotowano 64 premiery, przez 
scenę przewinęło się prawie 300 
aktorów. 

Spektakle wystawiono w 43 miej-
scowościach całej Polski od Skrzyp-
kowa zaczynając poprzez Tarnogród 
w zamojskiem, Świdwin, Wąbrzeźno 
na Warszawie kończąc. Najczęściej 
graną sztuką był „Syn” Wiktora An-
drzeja Piotrowskiego- wystawiano ją 
aż 28 razy zdobywając największe 
laury (w 1985 r. doceniono nagrodą 
Ministra Kultury i Sztuki). Jednak 
największą wartością zespołu był 

rodzinny i pokoleniowy charakter ze-
społu. Dla członków teatralnej spo-
łeczności udział w pracy na scenie 
stał się sposobem na życie. Ode-
rwaniem od pracy na roli czy gospo-
darstwie w czasach kiedy nie było 
radia i telewizji. Teatr stał się pasją 
aktorów , którzy każdorazowo idąc 
na próby pokonywali pieszo wielo-
kilometrowe  odcinki. Ale dla nich 
opuszczenie próby było niemożliwe. 
Ich działania i sukcesy były możliwe 
tak jak dziś realizacja jubileuszowe-
go spotkania dzięki wsparciu władz 
gminy, powiatu oraz sponsorów. 

Nic więc dziwnego, że w jubile-
uszowych uroczystościach tłumnie 
uczestniczyli aktorzy, sympatycy, 
przedstawiciele władz lokalnych, 
gminnych i powiatowych oraz za-
proszeni goście, którzy przez lata 
wspierali działalność zespołu. In-
auguracja obchodów odbyła się 21 
czerwca 2008r. w Świetlicy Wiej-
skiej w Skrzypkowie.  Gościem 
szczególnym była aktorka Teatru 
im. Williama Horzycy w Toruniu Zo-
fia Melechówna, która  Z Teatrem 
Julii Procherowej związana jest od 
początków jego istnienia. W czasie 
tej imprezy goście mieli możliwość 
obejrzenia wystaw fotograficznych 
ilustrujących historię zespołu oraz 
drzewo genealogiczne rodzin aktor-
skich. 

W części oficjalnej wójt gminy Ob-
rowo Andrzej Wieczyński wręczył na-
grody pionierom Teatru. Tym którzy 
mieli odwagę tworzyć kulturę na wsi 
w tak trudnych czasach. W grupie 
nestorów nagrody odebrali: Kazi-
mierz Prochera, który stworzył naj-
większą ilość wspaniałych kreacji 
aktorskich oraz Jadwiga Gęsicka, 
Marianna i Stanisław Motykowie, 

Jan Sumiński, Zbigniew Gizela, Ka-
rol Rudewicz, Krystyna Anklewicz, 
Jan Karpiński. Kolejną grupą wy-
różnionych i zasłużonych dla Teatru 
są: Waldemar Król, Ryszard Proche-
ra, Janina Prochera, Jan Kubik, Jan 
Podlaszewski, Barbara i Piotr Ma-
dejowie, Maria Kowalska, Elżbieta 
Sztangierska, Witold Jaguś. Wśród 
aktorów Teatru Lalek wyróżniono: 
Jolantę Iwaniuk, Katarzynę Kubik, 
Renatę Derdzińską i Krzysztofa Ma-
ciaszka. 

Za pielęgnowanie tradycji te-
atralnej w rodzinie nagrodę ode-
brał Janusz Iwaniuk (grali rodzice i 
wszystkie dzieci- 11 osób) oraz Sta-
nisława Kamela- matka 7 aktorów. 
Podziękowano też Henryce i Kazi-
mierzowi Sajnóg za kontynuowanie 
pracy teatralnej i zaangażowanie w 
działania na rzez twórczego rozwo-
ju wsi Skrzypkowo i społeczności 
lokalnej.             

W imieniu Stowarzyszenia jego 
prezes Kazimierz Sajnóg podzięko-
wał obecnemu wójtowi Andrzejowi 
Wieczyńskiemu i poprzedniej wójt 
Kazimierze Woźny za mecenat i wie-
loletnie wspieranie działań teatral-
nych Skrzypkowa.

Osobne podziękowania otrzyma-
li ci, którzy swoją wieloletnią sym-
patię dla Teatru wyrażali w formie 
rzeczowej lub finansowej: Teresa 
i Ryszard Chlebowscy oraz Anna 
Chojnacka. Podziękowania złożo-
no też na ręce nauczycielki języ-
ka polskiego Katarzyny Sivickis za 
pielęgnowanie lokalnej tradycji te-
atralnej w ramach szkolnego koła w 
byłej podstawówce w Skrzypkowie.

Dla wszystkich gości przygoto-
wano niespodziankę w postaci hu-
moreski Antoniego Czechowa pt: 

,,Niedźwiedź’’ w obsadzie: Danie-
la Prochera, Waldemar Król, Ry-
szard Prochera. Spektakl rozbawił 
publiczność i skłonił do dzielenia 
się własnymi wspomnieniami i do-
świadczeniami teatralnymi przy 
suto zastawionych stołach. Ta 
wspaniała uroczystość była pierw-
szą w rozbudowanej i odnowionej 
świetlicy wiejskiej w Skrzypkowie 
powstałą w 1964r. staraniem za-
łożycielki Teatru pani Julii. Druga 
część uroczystości jubileuszowych 
odbyła się w niedzielę 31 sierp-
nia 2008r. pod hasłem ,,Wakacje 
z Teatrem’’. Zaprezentowano dwa 
spektakle: ,,Czerwony Kapturek” 
w wykonaniu Wiktorii Kałdonek, Jo-
anny Maćkiewicz, Danieli Prochery, 
Magdaleny Sajnóg i Bogdana Mać-
kiewicz. Ryszard Prochera wystąpił 
w monodramie ,,Swaty,, wg Kono-
pielki  Edwarda Redlińskiego.

Obchody jubileuszu 50-lecia Te-
atru w Skrzypkowie zakończą się 
w niedzielę 21grudnia 2008r. uro-
czystym podsumowaniem jego do-
robku i przedstawieniem planów na 
przeszłość. Już rozpoczęły się przy-
gotowaniem przedstawienia pt.: 
,,Pójdźmy wszyscy do stajenki’’, 
w którym wezmą udział przedszko-
le dzieci, młodzież i dorośli aktorzy 
Teatru. 

Przed główną uroczystością odbę-
dą się wigilijne warsztaty kulinarne 
dla młodzieży i dorosłych oraz za-
jęcia artystyczne, w czasie których 
uczestnicy przygotują ozdoby bożo-
narodzeniowe. Już teraz zaprasza-
my wszystkich miłośników Teatru 
i aktorów Skrzypkowskiej sceny do 
wspólnego świętowania. 

Henryka Sajnóg
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Potrójna 
wielka radość
Martynka, Kacperek i Filipek Zieliñscy – to pierwsze 
trojaczki w gminie Obrowo

10 kwietnia 2008r. w domu Ewe-
liny i Kamila Zielińskich w Łążynie 
II przyszły na świat trojaczki: Mar-
tynka, Kacperek i Filipek. Od trzech 
miesięcy cała trójka wraz ze szczę-
śliwą mamą cieszą się zdrowiem w 
zaciszu domowego ogniska. Oczy-
wiście jak mówi młoda mama „obo-
wiązków jest bardzo dużo, ale dzieci 
rosną jak na drożdżach”.

Sześciomiesięczne maluchy są 
nie tylko rozpieszczane przez ro-

Wójt Andrzej Wieczyński osobiście złożył życzenia szczęśliwym 
rodzicom trojaczków

Jakby rodzina 
wielopokoleniowa
Dzieci przedszkolne w ró¿nym wieku uczêszczaj¹ do 
tej samej grupy

Małe Przedszkole w Skrzypkowie 
powstało 1 września 2006r. w ra-
mach projektu Federacji Inicjatyw 
Oświatowych „Małe Przedszkole 
w każdej wsi” współfinansowane-
go ze środków EFS w celu wyrów-
nywania szans  edukacyjnych dzieci 
wiejskich. W małym przedszkolu w 
jednej grupie wychowują się i uczą 
dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Różno-
rodna grupa dziecięca przypomina 
rodzinę wielopokoleniową. 

Przychodzą do niej 3- i 4-latki. 
Kiedy dorosną, odchodzą czyniąc 
miejsce najmłodszym. Dzięki te-
mu możliwe jest tworzenie trady-
cji i przekazywanie jej następnym 
„pokoleniom”. Grupa przedszkolna 
zróżnicowana wiekowo raz zorgani-
zowana trwa niezmiennie pomimo 
ciągłych zmian.

Po zakończeniu projektów finanso-
wanych ze środków unijnych - Małe 
Przedszkola finansują samorządy, 
czyli w tym przypadku Gmina Obro-
wo i Gmina Kikół, a piecze nad nimi 
sprawuje Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Wsi Skrzypkowo:

- od 1 stycznia 2008r. Małe Przed-
szkole w Skrzypkowie (20 osób) 
– zajęcia prowadzi pani Henryka 
Sajnóg,

- od 1 kwietnia 2008r. Małe 
Przedszkole w Obrowie (15 osób) 
– zajęcia prowadzi pani Monika Za-
mojska,

- od 1 września 2008r. Małe 
Przedszkole w Obrowie – druga gru-
pa (10 osób) – zajęcia prowadzi pa-
ni Anna Romanowska,

- od 1 września 2008r. Małe Przed-
szkole w Suminie – gm. Kikół.

Henryka Sajnóg

W Małym Przedszkolu w Skrzypkowie i Obrowie wszystkie dzie-
ci czują się wyśmienicie

dziców, ale również przez dziadków 
Zielińskich i Majewskich.  

Warto wspomnieć, że Państwo Ze-
non i Hanna Zielińscy 10 lat temu 
cieszyli się z narodzin bliźniaków u 
córki Magdy, a teraz cieszą się z 
trojaczków u syna Kamila i mówią, 
że ich szczęście jest teraz jeszcze 
większe, bo potrójne.

Redakcja „Kuriera Obrowa” ży-
czy maluszkom i ich rodzicom dużo 
zdrowia i radości.

Rodzice są zadowoleni
Punkt przedszkolny przy SP w £¹¿ynie II

Rada Gminy w Obrowie powołała 
do życia punkt przedszkolny dzia-
łający przy Szkole Podstawowej 
w Łążynie II. Jest to nowa forma 
edukacji dająca pedagogom wie-
le możliwości, dzięki którym moż-
na wyrównywać szanse edukacyjne 
dzieci z obszarów wiejskich. Inicja-
tywa ta jest wyjściem naprzeciw 
priorytetom krajowej polityki oświa-
towej i dowodzi, że samorząd gmi-
ny Obrowo podejmuje działania nie 
czekając na obowiązek upowszech-
niania edukacji. Punkt swą działal-
ność rozpoczął 1 września 2008 
r. Objął opieką 21 dzieci w  wieku 
przedszkolnym. Cieszy się ogromną 
popularnością. Rodzice, którzy za-
pisali swoje pociechy są zadowole-
ni. I nie trzeba ich przekonywać, że 

małe dziecko stale się uczy i war-
to mu tę naukę urozmaicać. Takim 
urozmaiceniem w poznawaniu świa-
ta, w pokonywaniu niepowodzeń, 
rozwijaniu samodzielności, wzbo-
gacaniu słownictwa czy też zabawie 
z rówieśnikami daje udział w zaję-
ciach w grupie przedszkolnej. Zaję-
cia dodatkowe dla dzieci  to język 
angielski, taniec – rytmika i zajęcia 
logopedyczne. Dzieci oprócz zdoby-
wania umiejętności szkolnych mają 
kontakt z rówieśnikami i nabywają 
zdolności społeczne. Każde dziec-
ko ma możliwość skorzystania z 
ciepłego obiadku przyrządzanego 
w stołówce szkolnej i wspólnie zje-
dzonego drugiego śniadanka

Przedszkole dla wszystkich jest 
darmowe.

Rok szkolny 2008/09 został ogłoszony Rokiem Przedszkolaka

W Polsce edukację przedszkolną stale traktuje się raczej jako usłu-
gę dla zapracowanych rodziców aniżeli jako element odpowiedniego 
rozwoju czy też jako element rozwoju dziecka, wyrównujący szansę 
edukacyjną w przyszłości. Tymczasem dziecko, które nie chodziło do 
przedszkola, ma większe trudności z adaptacją do warunków szkoły. 
Stale jednak pokutuje przekonanie, że skoro rodzice są bezrobotnymi 
lub pracują na roli to mogą zająć się dzieckiem i nie musi ono chodzić 
do przedszkola. Zapomina się, że to właśnie dzieci rodziców którzy 
nie mogą lub nie potrafią dziecku pomóc, będą miały trudności już w 
pierwszych klasach szkoły podstawowej, a wraz z czasem ich proble-
my mogą się tylko pogłębiać Pamiętając o tym staramy się objąć jak 
największą grupę dzieci.. 

/Hanna Affelt/
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Dożynki Gminne 2008
7 września 2008 roku w Osieku 

n/Wisłą odbyły się gminne uroczy-
stości dożynkowe. Obchody rozpo-
częły się przemarszem korowodu 
dożynkowego z placu przy kościele 
na boisko szkolne przy akompania-
mencie Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej z Dobrzejewic.

O godz. 13:30  rozpoczęła się 
Msza Święta, prowadzona przez ks. 
proboszcza Jana Anklewicza, który 
poświęcił przyniesione przez miesz-
kańców gminy dary: bochny dożyn-
kowych chlebów, wieńce, owoce, 
warzywa i kwiaty. Uroczystą homilię 
wygłosił przyjaciel Osieka, ks. Józef 
Dębiński, który podkreślił jak waż-
ne w dzisiejszych czasach jest po-
dziękowanie rolnikom za ich trud 
i ciężką pracę, a Matce Ziemi za 
wydanie owocnych plonów. Msza 
Święta miała miejsce w przepięk-
nej dekoracji zaprojektowanej przez 

Jacka Melerskiego, który uwzględ-
nił charakterystyczne elementy 
pięknych krajobrazów Osieka n/Wi-
słą i okolic.

Starostami dożynek byli: Wiesła-
wa Rafalska i Edward Duszkiewicz.

W „Święcie Plonów” uczestniczy-
li m.in.: Starosta Powiatu Toruń-
skiego Mirosław Graczyk, zastępca 
Starosty Dariusz Meller, radni po-
wiatowi i gminni, księża, wójto-
wie, sołtysi, dyrektorzy szkół, straż 
pożarna, policja i inni zaprosze-
ni goście, a także licznie przybyli 
mieszkańcy naszej oraz sąsiednich 
gmin. 

Po części oficjalnej z wręczeniem 
chleba nastąpiły wypowiedzi wójta i 
starosty powiatu toruńskiego.

Część artystyczna składała się 
z występów dzieci ze wszystkich 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych naszej gminy, Osieckiej Kape-

li Ludowej im. Kamińskich, Zespołu 
„Kawęczynianki”, gościnnego wy-
stępu Młodzieżowego Chóru  z gm. 
Chrostkowo, Zespołu „Applause”, 
Zespołu „D-BOMB”.

Warto podkreślić, że w obchodach 
dożynkowych uczestniczył również 
nasz srebrny medalista z Pekinu 
we wioślarstwie Łukasz Pawłowski, 
który przybył na święto plonów z ro-
dziną. Olimpijczyk od kilku lat wraz 
z rodzicami mieszka na terenie gmi-
ny Obrowa, fakt ten podkreślił rów-
nież wójt, wręczając olimpijczykowi 
podziękowanie, a mieszkańcy na-
grodzili sportowca brawami i od-
śpiewali mu 100-lat.

Na dożynkach po raz pierwszy 
OSP w Osieku n/W mogła pochwa-
lić się samochodem strażackim, 
który niedawno został przekazany 

do użytkowania. 
Uczestnikom dożynek zapewniono 

bezpłatne posiłki: grochówkę, kieł-
baski z grilla, jogurty i desery, chleb 
ze smalcem i ogórkiem kiszonym, 
a także wiele innych atrakcji m.in.: 
wesołe miasteczko, mini-plac dla 
dzieci (zjeżdżalnie, samochodziki, 
kucyki, trampoliny), a także pokaz 
starych maszyn rolniczych, stoiska 
gastronomiczne, gry, konkursy, za-
bawy z atrakcyjnymi nagrodami.

Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych.

W przygotowaniu dożynek gmin-
nych pomagali pracownicy szkoły 
w Osieku n/W, pracownicy Urzędu 
Gminy, liczni sponsorzy i młodzi wo-
lontariusze. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy.

Marzena Słupczewska

Przemarsz korowodu dożynkowego prowadził od kościoła na 
boisko szkolne

Wiesława Rafalska i Edward Duszkiewicz pełnili zaszczytną ro-
lę starostów dożynek. Towarzyszył im olimpijczyk z Pekinu Łu-
kasz Pawłowski

II Ogólnopolska Pielgrzymka 
Samorządowa na Jasną Górę
26 sierpnia 2008r. samorzą-

dowcy z Gminy Obrowo odpowie-
dzieli na zaproszenie Prymasa 
Polski Kardynała Józefa Glempa 
i licznie uczestniczyli w uroczy-
stej Mszy Świętej na szczycie 
Jasnej Góry.
Najświętsza Maryja Panna w 

swej Jasnogórskiej Ikonie była, 
jest i będzie dla polskiego naro-
du najlepszą pośredniczką w dą-
żeniu do spełniania Woli Bożej, 
na którą duży wpływ mają wła-
śnie samorządowcy współpra-
cujący z każdym człowiekiem.

Pielgrzymi z całej Polski modlili się do Najświętszej Panienki Jasnogórskiej. Byli wśród nich 
również samorządowcy z Obrowa


