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Œwiêta nale¿¹ siê ka¿demu. W naszej gminie formy pomocy s¹ bardzo ró¿ne

Pomagamy samotnym i dzieciom
Władze gminy wraz z Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
pomagają samotnym, niepełno-
sprawnym i potrzebującym. GOPS 
zajmuje się w dalszym ciągu dys-
trybucją żywności, którą prze-
kazuje „CARITAS”. W tym roku 
otrzymaliśmy już ponad 39 tys. kg 
żywności. 

Gmina wraz z Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej corocznie 
współorganizują wycieczki i kolo-
nie dla dzieci z terenu całej gminy 
z rodzin rolniczych oraz dla dzieci 
z rodzin z problemami alkoholowy-
mi. W lipcu 2008 roku zorganizowa-
no wycieczkę dla 35 dzieci z terenu 
gminy Obrowo. Wytypowano też 46 
dzieci z rodzin rolników na kolonie 
do Wymysłowa i Jarosławca w okre-
sie letnich wakacji. Obecnie tworzy 
się też zespół interdyscyplinarny do 
spraw przemocy w rodzinie, którego 
członkami będą między innymi pe-
dagodzy szkolni, komendant policji, 
psycholog, a także przedstawicie-
le ochrony zdrowia oraz pracownicy 
socjalni. Ponadto corocznie przed 

Świętami Bożego Narodzenia GOPS 
wraz z władzami gminy organizuje 
dla osób samotnych i bezrobotnych 
uroczystą Wieczerzę Wigilijną, któ-
ra w tym roku odbędzie się 22 grud-
nia 2008r.

Na uwagę zasługuje również fakt, 
że od 2004 roku na terenie gminy 
Obrowo działa Polski Komitet Po-
mocy Społecznej, a jego członkami 
są wolontariusze. Głównym celem 
Charytatywnego Stowarzyszenia 
PKPS jest organizowanie pomocy 
na rzecz mieszkańców gminy Obro-
wo poprzez dystrybucję żywności, 
organizowanie Wigilii we współpra-
cy GOPS, a także pomoc w organizo-
waniu imprez na rzecz dzieci i osób 
samotnych. W październiku br. w 
Bydgoszczy odbyły się obchody 50. 
rocznicy Stowarzyszenia PKPS. Z 
tej okazji była działaczka ZG PKPS  
Halina Terajewicz (na zdjęciu obok) 
została odznaczona złotą odznaką, 
natomiast obecna Prezes Zarządu 
Anna Domańska – otrzymała srebr-
ną odznakę PKPS.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich przeżyć, 
wewnętrznego spokoju, zadumy nad płomieniem świecy 

oraz nabrania dystansu  do tego, co wokół 
i przeżycia chwil roziskrzonych kolędą. 

A 2009 Rok niech Państwu przyniesie dużo zdrowia, 
pomyślności i wielu sukcesów 

w życiu prywatnym i zawodowym

życzą 
Wójt, Przewodniczący Rady Gminy 

wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Gminy 

9 grudnia 2008 roku
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Wójt Gminy Obrowo
Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego  

związanego z realizacją zadań gminy w 2009 roku w zakresie:
wspierania alternatywnych form edukacji przedszkolnej  

na terenie Gminy Obrowo.

Pełen tekst ogłoszenia konkursowego, zawierającego:
- rodzaj i formę realizacji zadania,
- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację za-

dania w roku 2009,
- zasady przyznawania dotacji/zlecenia wykonania zadania,
- termin i warunki realizacji zadania,
- termin i warunki składania ofert,
- termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert, 

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Obrowo: www.
obrowo.pl (w dziale Przetargi zakładka Konkursy Otwarte), w Biu-
letynie Informacji Publicznej www.bip.obrowo.pl.  

W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 11 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) prowa-
dzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

Druk oferty oraz wzór umowy i sprawozdania z realizacji zadania pu-
blicznego, jak również szczegółowe informacje o konkursie oraz pełen 
tekst ogłoszenia konkursowego można pobrać z w/w stron interneto-
wych lub otrzymać w Urzędzie Gminy Obrowo pokój nr 2, 

tel. 056 678 60 22 wew. 53.

Ofertę na realizację zadania publicznego należy składać w następują-
cym miejscu i terminie:

Urząd Gminy Obrowo, Sekretariat (pokój nr 1), 87-126 Obrowo 54 
– do dnia 12 stycznia 2009 roku, do godz. 11.00.      

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gmi-
ny Obrowo.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 5 dni od upływu terminu na 
składanie ofert.

Nie zapominam o zwykłych ludziach
Rozmowa z wójtem gminy Obrowo, Andrzejem Wieczyñskim
- Mija kolejny rok funkcjonowa-

nia gminy Obrowo. Jak ocenia pan 
mijające dwanaście miesięcy?

- Najlepiej mówią o tym liczby, a z 
nich wynika, że każdy kolejny rok, 
po 2003, jest dla naszej gminy co-
raz lepszy. To efekt tego, że gmina 
wciąż się rozwija. Przybywa miesz-
kańców i rosną wpływy z podatków. 
Wydaje mi się, że na ten sukces 
pracuje również nasze podejście 
nie tylko do mieszkańców i inwesto-
rów, ale do wszystkich, którzy gmi-
ną się interesują. Podejrzewam, że 
za kilkadziesiąt lat rok 2008 uzna-
ny zostanie za okres porządkowania 
ważnej dziedziny funkcjonowania 
społeczeństwa - oświaty. Wydali-
śmy ogromne kwoty na inwestycje 
w oświatę. Nie możemy przecież in-
westować tylko w przedsięwzięcia 
nastawione na generowanie zysku. 
Dzieci są naszą przyszłością. Dba-
jąc o ich przyszłość, robimy to tak 
naprawdę dla nas. Nasza mała oj-
czyzna, gmina Obrowo, będzie po-
trzebowała ludzi wykształconych. 
Ktoś będzie musiał nas kiedyś za-
stąpić, ktoś będzie musiał w sta-
rości nam pomóc. Dzieci dobrze 
ukształtowane w szkole, dają nam 
nadzieję na przyszłość.

- Postulował pan wyrównywanie 
szans dzieci ze szkół gminnych z 
dziećmi ze szkół miejskich. Jak 
daleko jest realizacja tego planu?

- Dziś możemy bez obaw powie-
dzieć, że dzieci z naszych szkół nie 
mają się czego wstydzić. Mam tu na 
myśli nie tylko wyposażenie szkół i 
ich gmachy, ale przede wszystkim 
poziom nauczania. W tym wypad-
ku statystyki też nie kłamią. Wyniki 
osiągane przez absolwentów na-

szych szkół są coraz lepsze i nie za-
leżą one od władz samorządowych, 
ale przede wszystkim od kadry na-
uczycielskiej. 

- Wróćmy do najkosztowniej-
szych inwestycji ubiegłorocznych. 
Z czego cieszy się pan najbar-
dziej? Z kontynuacji budowy sieci 
kanalizacyjnej? Z rozbudowy szko-
ły w Brzozówce?

- Kanalizacja odcinka Głogowo - 
Brzozówka jest bardzo kosztowna i 
wyniesie aż 6 milionów złotych. Ale 
jest to inwestycja potrzebna, która 
przyczyni się do poprawy atrakcyjno-
ści tych miejscowości. Nie zapomi-
najmy też, że rozwiąże to problemy 
związane z ekologią. Nie oszukujmy 
się, że wszyscy mieszkańcy wywo-
zili nieczystości zgodnie z przezna-
czeniem. Opuśćmy na to zasłonę 
milczenia. W chwili, gdy inwestycja 
w sieć kanalizacyjną zakończy się, 
problem ten sam się rozwiąże.

- Skanalizowanie Brzozówki i 
Głogowa, zmieni charakter tych 
miejscowości na jeszcze bardziej 
podmiejski...

- Wielką zaletą gminy Obrowo 
jest jej położenie. I staram się 
ten fakt wykorzystać jak najlepiej. 
Do niedawna byliśmy gminą rolni-
czą, ale wiemy wszyscy jak dziś wy-
gląda praca na roli. Musimy więc 
dostosowywać się do nowych re-
aliów. Najlepszym na to sposo-
bem jest stopniowe uruchamianie 
takich mechanizmów, które zmie-
nią charakter gminy z typowo rol-
niczej w podmiejską. Dzięki temu 
bowiem rosną wpływy własne do 
gminnego budżetu. W rankingach 
statystycznych wśród gmin powia-

tu toruńskiego klasyfikowani jeste-
śmy na coraz wyższych pozycjach. 
To z jednej strony cieszy, a z dru-
giej zobowiązuje. Także perspek-
tywy dochodów budżetowych są 
coraz lepsze. Przyszłoroczny budżet 
według założeń powinien być lep-
szy od tegorocznego. Praktycznie 
wszystkie jego wskaźniki świadczą-
ce o naszym potencjale gospodar-
czym są coraz wyższe. Nie oznacza 
to jednak, że nasza gmina jest na 
tyle silna, że może konkurować z 
najbogatszymi samorządami gmin-
nymi. Nie zapominajmy też, że si-
ła nabywcza w przyszłym roku może 
być niższa. Czeka nas przecież za-
powiadana fala podwyżek. Jestem 
spokojny o naszą przyszłość. Uda-
ło nam się stworzyć w Obrowie at-
mosferę kompromisu, potrafimy ze 
sobą rozmawiać, nawet wtedy, gdy 
się spieramy. Jeśli nadal będzie-
my wspólnie pracować na sukces, 
wszyscy będziemy mogli się z niego 
cieszyć i stać nas będzie na dodat-
kowe inwestycje. Słyszę głosy, że 
przydałby się nam jeszcze basen. 
Zgadzam się i obiecuję, że basen 
będzie, ale jeszcze nie teraz. Musi-
my najpierw skończyć kanalizację, 

która jest kosztowną inwestycją. 

- Jaki będzie następny priorytet 
gminy?

- Z działań zmierzających do pełne-
go uporządkowania oświaty jestem 
prawie zadowolony, inwestycje w 
ochronę środowiska właśnie trwa-
ją. Kolejnym krokiem będą drogi, 
a w zasadzie „upiększanie” miej-
scowości naszej gminy. W tym roku 
udało nam się zrobić sześć kilome-
trów dróg. W przyszłym także bę-
dziemy inwestować w tę dziedzinę 
w miarę możliwości budżetowych. 
Wzniesiemy też naszego Orlika. 
Być może uda się wygospodarować 
pieniądze na jeszcze jedną inwesty-
cję sportową, ale za wcześnie o tym 
mówić. Nie zapominajmy też, że na-
sza aktywność nie kończy się na 
działaniach inwestycyjnych. Będzie-
my wspierać najbardziej potrzebują-
ce i aktywne instytucje społeczne. 
Nie zamierzam zaprzestać pomocy 
dla osób starszych, niepełnospraw-
nych, a także tych, którzy mają pro-
blemy alkoholowe. Są przecież 
wśród nas ludzie, którym trzeba po-
móc. 

- Dziękuję za rozmowę.

Jubileusz 50-lecia małżeństwa
W Urzędzie Gminy Obrowo odby-

ła się niecodzienna uroczystość. 
Wójt Andrzej Wieczyński w imieniu 
Prezydenta Rzeczpospolitej wręczył 
medale i dyplomy za długoletnie po-
życie małżeńskie. 

Janina i Jan Marcinkowscy, którzy 
zawarli małżeństwo 17.10.1956 r. 
doczekali się 5 dzieci i 13 wnucząt. 
Janina i Bolesław Drzewieccy, którzy 
zawarli małżeństwo 29.10.1956 r. 
doczekali się 6 dzieci, 18 wnucząt i 
3 prawnucząt. 

Z kolei Małgorzata i Alojzy Wypi-
jewscy związek małżeński zawar-
li 23.02.1957 r. doczekali się 3 
dzieci, 5 wnucząt, oraz jednej pra-
wnuczki. Państwo Teresa i Bernard 
Jasińscy, ślun wzięli 25.02.1958 r. 
i dziś cieszą się z 4 dzieci (3 sy-
nów i 1 córkę), 9 wnucząt i 2 pra-
wnucząt. 

Marianna i Kazimierz Gerco-
wie, którzy zawarli małżeństwo 
04.06.1958 r. doczekali się 4 dzie-
ci, 8 wnucząt, 2 prawnucząt.
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Kolęda Osiecka w gm. Obrowo
Witajcie wszyscy nasi mili. My z 

kolędą do Was przybyli. Kochani 
radni z wójtem, nauczyciele, dzie-
ci, rodzice, na pewno też wicie, że 
Dzieciątko Jezus się nam narodziło 
w stajence betlejemskiej i w naszej 
małej wiejskiej chatce – dobrzynce. 
Z okolicznych wiosek my tu przyby-
li: Smogorzewca, Łęgu, Sicin, Sta-
jenczynek, Sąsieczna, Osieka i z 
Chrapów nad Wisłą. Życzymy wam 
wiele radości. Jadła na co dzień i 
w stodołach zboża. By pługi wiosną 
w polu błyszczały i zioła na łąkach 
pachniały. By matki tuliły swe dzie-
ci, a ojcom gwiazda betlejemska 
zawsze niech świeci.

Szczęście i zdrowie na to Boże 
Narodzenie, żeby wam się darzyło i 
mnożyło wszystko stworzenie. Aby-
ście mieli tyle koników co w płocie 
sztachecików, a na łące króweczek 
co w lesie sosneczek. Żebyście 
mieli najlepsze na świecie dzieci, 
jak złota góra co się świeci. Swar-
nych chłopców i dziewczęta i bar-
dzo miłe wnuczęta. Abyście mieli 
świnie, wieprzki i prosięta, kury, gę-
si i kurczęta, młode źrebaki i jagnię-
ta. W stodole na powale i w dole, 
w każdej izbie i komorze i na polu i 
w oborze, dużo zboża i bobu. Niech 
Bóg zachowa was od głodu. W każ-

Wszystkich ludzi na obrowsko-
-dobrzyńskiej ziemi dziś bożymi ła-
skami obdarować chcemy. Bośmy 
wszyscy bracia, bo jedna matka 
nas zrodziła, jedna matka nas ży-
wi, nam jedna mogiła. Nieraz do-
bre i złe dole wspólnieśmy cierpieli, 
więc niechaj waśń domowa nigdy 
nas nie rozdzieli. Ziarno niezgody, 
które szatan w serca sieje, jak ką-
kol w pszenicy niech zginie, zmar-
nieje! A my kochanej dobrej matki 
syny, z miłością w sercu spieszy-
my do dzieciny. A Dzieciątko wśród 
barci widząc miłość, zgodę da nam 
wszystkim na co dzień radość i po-
godę.
Żegnajcie zatem nasi mili
Nie zwlekajcie ani chwili
Aniołowie grają, śpiewają
Chwałę Pana ogłaszają
Na niebiosach i na ziemi
Pokój ludziom w Palestynie – 

Świętej Ziemi
Kolędników wysłuchajcie
Prośby i życzenia spełniajcie
Z Jezuskiem was zostawiamy
W dalszą drogę wyruszamy
Do kolejnych chat
By nowina Mała Dziecina
Poszła w świat

Opracował Michał Kokot

Kolędnicy z Osieka nad Wisłą wyśpiewują przytoczony powy-
żej  tekst w drodze do kolejnego domu.

dym kątku po dziesiątku, a w kie-
szeni po tysiączku. Nie zabraknie w 
studni wody, a w małżeństwie mi-

łości i zgody. Abyście się tak mie-
li zawsze zdrowi i weseli jak w nie-
bie anieli. 

„BÓG SIĘ RODZI…”
Święta Bożego Narodzenia to 

radość z tego, że Bóg wkroczył 
w dzieje ludzkości, że „Słowo 
Ciałem się stało”. Przeżywaniu 
tajemnicy zejścia Boga w ludz-
ki świat towarzyszy nam wiele 
symboli i obrzędów, które mają   
pomóc odkryć istotę Tajemni-
cy Wcielenia.

CHOINKA  -  jest symbolem „drze-
wa rajskiego”  a jednocześnie żywe 
zielone drzewko symbolizuje Chry-
stusa, który jest źródłem wszelkie-
go życia.  Drzewko przyozdobione 
świecami symbolizuje Chrystusa 
„światłość świata”.  Warto o tym 
pamiętać strojąc świąteczne drzew-
ko. Zwyczaj ubierania choinki do-
tarł do nas z terenów niemieckich. 
Ważne były ozdoby choinkowe, po-
nieważ nadawano im symbolicz-
ny sens. I tak na szczycie drzewka 
zawieszano gwiazdę symbolizują-
cą gwiazdę betlejemską, w zawie-
szonych jabłkach widziano echo 
biblijnego owocu zerwanego przez 
Adama i Ewę, papierowe łańcuchy 
oznaczały grzechowe zniewolenie a 
w okresie rozbiorów i niewoli także 
były symbolem zniewolenia politycz-
nego.

WIECZERZA WIGILIJNA -  we-

dług starodawnego zwyczaju po 
zachodzie słońca, zgodnie z prak-
tyką dawnych chrześcijan spożywa 
się obiad postny, złożony z kilku-
nastu tradycyjnych potraw. Posiłek 
ten   ma charakter religijny i bardzo 
uroczysty. Rozpoczyna go stary zwy-
czaj czytania fragmentu Ewangelii 
św. Łukasza o narodzeniu Chrystu-
sa i wspólna modlitwa rodziny, któ-
rej przewodniczy ojciec rodziny. 
Najważniejszym wydarzeniem wie-
czoru wigilijnego jest dzielenie się 
opłatkiem. Obrzęd ten następu-
je po modlitwie i złożeniu sobie ży-
czeń, a więc na samym początku 
wieczerzy wigilijnej, gdy ukaże się 
pierwsza gwiazda na niebie. Dzie-
lenie się opłatkiem oznacza wza-
jemne poświęcenie się jednych dla 
drugich i uczy, że ostatni nawet ka-
wałek chleba należy dzielić z inny-
mi, zbliża oddalonych, skłóconych 
ze sobą, łączy także  umarłych z ży-
wym. Znany jest także zwyczaj po-
zostawiania wolnego miejsca przy 
stole wigilijnym, które jest przezna-
czone dla przygodnego gościa. Wol-
ne miejsce może oznaczać także 
członka rodziny, który już zmarł lub 
pamięć o wszystkich zmarłych z ro-
dziny.

Zachowany jest w Polsce zwyczaj 
wkładania siana pod obrus na stół, 

przy którym spożywana jest wiecze-
rza wigilijna. Przypomina ono ubó-
stwo groty betlejemskiej i Maryi, 
która złożyła narodzonego Chrystu-
sa na sianie w żłobie.

PREZENTY GWIAZDKOWE – 
praktyka obdarowywania się pre-
zentami związana była pierwotnie z 
kultem św. Mikołaja, biskupa Miry, 
wielkiego jałmużnika żyjącego w IV 
wieku. Jego hojność, troska o bied-
nych, stały się symbolem i uosobie-
niem miłości każdego człowieka. 
Dzisiejsza tradycję wręczania świą-
tecznych prezentów zawdzięczamy 
Marcinowi Lutrowi, który doma-
gał się , aby protestanci zaniechali 
zwyczaju „św. Mikołaja”, a prezenty 
dawali swoim dzieciom jako dar sa-
mego Dzieciątka Jezus. W tradycji 
katolickiej te dwie tradycje są nieja-
ko połączone – symboliczny św. Mi-
kołaj w wigilię Bożego Narodzenia 
przynosi prezenty.

KOLĘDY – to pieśni religijne, zwią-
zane tematycznie z narodzinami 
Chrystusa. Najstarsza polska kolę-
da „Zdrów bądź królu anielski” po-
chodzi z 1424  r., choć sam termin 
kolęda utrwalił się dopiero w XVII w. 
Od kolęd należy odróżnić pastorałki 
i piosenki o tematyce związanej ze 
świętami Bożego narodzenia.

KOLĘDA – to w tradycji katolickiej 
wizyta duszpasterska w domach 
wiernych, odbywana przez kapła-
na miejscowej parafii w okresie 
po Bożym Narodzeniu. Zwyczaj ten 
narodził się z myśli, że Bóg posłał 
swego Syna do ludzi. Kapłan przy-
chodzi do swoich parafian w imię 
Chrystusa. W miarę możliwości na 
czas wizyty wszyscy domownicy po-
winni być w domu. Przyjęło się, ze 
na stole przykrytym białym obru-
sem stawiamy krzyż, wodę świę-
coną i zapalone świece. Kapłana 
oczekują rodziny w atmosferze re-
ligijnego skupienia.

KOLĘDNICY -  to przebierańcy, 
którzy w okresie bożonarodzenio-
wym chodzą po wsiach od domu do 
domu z życzeniami pomyślności w 
Nowym Roku. Charakterystycznymi 
postaciami w grupach kolędniczych 
są: pasterze, Trzej królowie, Dziad, 
Baba, Żyd, Cyganka, muzykanci. 
Życzenia składane są  wierszem al-
bo kolędą. Płata się przy tym figle, 
recytuje zabawne rymowanki. W 
zamian za życzenia, gospodarze ob-
darowują przebierańców świątecz-
nymi smakołykami lub wykupują się 
drobnymi datkami.

Niech przeżywanie świąt Bożego 
Narodzenia pomoże nam na nowo 
odkryć, że Bóg tak nas umiłował, że 
posłał swojego Syna i w Nim stali-
śmy się Jego przybranymi dziećmi, 
a dla siebie braćmi i siostrami.

Ks. Tadeusz Lewandowski 
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Jubileusz „Domu Kombatanta” w Dobrzejewicach

Zrozumieć potrzebujących
Dom Pomocy Społecznej 

„Dom Kombatanta” w Do-
brzejewicach obchodzi swoje 
dziesięciolecie. Był to okres 
wytężonej pracy związanej z 
organizacją Domu, doborem 
kadry, utrzymaniem, następ-
nie reorganizacją i osiągnię-
ciem określonego przepisami 
standardu usług świadczonych 
naszym mieszkańcom. Dziś 
nie tylko władze gminy mogą 
szczycić się naszymi osiągnie-
ciami.

Dom utworzony został 9 listopa-
da 1998r. zarządzeniem wojewody 
toruńskiego. W związku z reformą 
administracyjną kraju, w styczniu 
1999r., stał się jednostką organi-
zacyjną Starostwa Powiatowego w 
Toruniu. Dom jednak był jeszcze in-
westycją w toku, chociaż zamiesz-
kiwało już w nim kilkanaście osób. 
Zarząd i Rada Powiatu Toruńskie-
go rozumiały problematykę pomocy 
społecznej i opieki nad ludźmi star-
szymi. Dzięki temu inwestycję za-
kończono. 

W 2005 r. Zarząd i Rada Powiatu 
kolejnej kadencji wyrazili zgodę na 
reorganizację Domu. W obiekcie w 
Dobrzejewicach zwiększono liczbę 

miejsc do 62, natomiast w Osieku 
nad Wisłą utworzony został pierw-
szy w powiecie toruńskim Środowi-
skowy Dom Samopomocy. Jest to 
dzienny ośrodek wsparcia dla osób 
niepełnosprawnych od 18 roku ży-
cia finansowany z budżetu wojewo-
dy.

Natomiast w dziesiątym roku funk-
cjonowania Dom Pomocy Społecz-
nej osiągnął wymagany standard i 
jako pierwszy w powiecie toruńskim 
25 stycznia 2008 r. uzyskał od wo-
jewody Kujawsko – Pomorskiego 
zezwolenie na prowadzenie Domu 
na czas nieokreślony.

Podstawowym zadaniem „Domu 
Kombatanta” jest niesienie pomocy 
osobom starszym, niepełnospraw-
nym, wymagającym całodobo-
wej opieki oraz wszechstronnego 
wsparcia. Bardzo ważnym elemen-
tem naszej pracy jest aktywizacja 
mieszkańców DPS jak i uczestni-
ków ŚDS oraz integracja ze środo-
wiskiem lokalnym. W tym zakresie 
ściśle współpracujemy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Obrowie, szkołami oraz organizacja-
mi pozarządowymi z terenu gminy, 
za co pragnę wszystkim serdecznie  
podziękować, ponieważ wspólnymi 
siłami obejmujemy coraz większe 
rzesze społeczności występujące 

już nawet poza obręb gminy Obro-
wo. Wspólne imprezy integracyjne, 
kulturalne i sportowo-rekreacyjne, 
wyjazdy do sanktuariów, a także in-
ne, dają  wszystkim uczestnikom 
wiele radości, uśmiechu, zapo-
mnienia o troskach, bólu i często 
samotności, a nam pomagającym 
zawodowo i społecznie przypomi-
nają o wrażliwości na drugiego czło-
wieka i pokorze wobec istnienia.

Szczególne podziękowania kieruję 
do wójta i Rady Gminy, którzy wy-

jątkowo dobrze rozumieją potrzeby 
osób niepełnosprawnych, wspiera-
ją wszelkie działania na ich rzecz, 
co przenosi się na wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy i ułatwia 
nam załatwianie wszelkich spraw 
urzędowych mieszkańców jak i Do-
mu.

Należy wspomnieć również o 
tym, iż Dom Pomocy Społecznej 
„Dom Kombatanta” w Dobrzejewi-
cach jest sporym zakładem pracy. 
W 2008 roku zatrudnione były 33 
osoby zamieszkałe na terenie gmi-
ny Obrowo, 13 osób z Torunia, 4 z 
Czernikowa i 3 z Lubicza. Dom jest 
również miejscem odbywania staży 
i praktyk zawodowych. Wspieramy 
również w jakiś sposób okolicz-
ny handel, transport, itp., itd. Jak 
widać z istnienia Domu Pomocy 
Społecznej „Dom Kombatanta” w 
Dobrzejewicach płyną  „same ko-
rzyści” …

Na zakończenie pragnę podzię-
kować MIESZKAŃCOM DOMU, 
UCZESTNIKOM  ŚDS  ZA TO, ŻE Z 
NAMI SĄ - ICH  RODZINOM, ŻE Z 
NAMI WSPÓŁPRACUJĄ - PRACOW-
NIKOM ZA ICH OFIARNĄ PRACĘ 
ORAZ WSZYSTKIM  LUDZIOM DO-
BREJ WOLI,  KTÓRZY NAS WSPIE-
RAJĄ.

DYREKTOR  
DPS „DOM KOMBATANTA” 

W DOBRZEJEWICACH
MARIA WOLSKA

Uczestnicy zajęć terapeutyczno-wychowawczych w Środowiskowym Domu Samopomocy w 
Osieku nad Wisłą dzięki pracownikom „Domu Kombatanta” znajdują radość życia

FOT. ARCHIWUM

KWARTALNIK  
„KURIER OBROWA”

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

tel./fax (056) 678 60 22
e-mail: obrowo@obrowo.pl
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Marzena Słupczewska
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Poraz kolejny 25 listopada w Szkole Podstawowej w £¹¿ynie II obchodzono Œwiatowy Dzieñ Pluszowego 
Misia. 

Pluszowy przyjaciel
Komu jako dzieci powierzaliśmy 

najwięcej sekretów? Kto suszył 
wszystkie łzy? Kto był najcierpliw-
szym słuchaczem i najwytrwalszym 
towarzyszem zabaw? Oczywiście – 
Pluszowy Miś! 25 listopada wszyst-
kie Misie, Miśki, Misiuńcie na całym 
świecie obchodzą swoje święto. W 
naszej szkole, eleganckie, świe-
żo wyprane spotkały się na wspól-
nej zabawie i na „małym co nieco”. 
Przybyły razem ze swoimi właścicie-
lami, dziećmi z przedszkola, zerówki 
oraz klas I- III. W tym roku szczegól-
nie ciepło mówiliśmy o dalekim ku-
zynie z Peru- Misiu Paddingtonie, 
który obchodził razem z nami swoje 
pięćdziesiąte urodziny. Dzieci znały 
go doskonale z książeczek i filmów 
animowanych. Wysłuchały jego hi-
storii, narysowały śliczne portrety i 
zjadły jego ulubiony przysmak - ka-
napkę z marmoladą. Zabawa, jak 
zwykle, trwała za krótko.  Za rok, o 
tej samej porze, nasze misie znowu 
odwiedzą szkołę w Łążynie by spo-
tkać się z dziećmi  i swoimi pluszo-
wymi znajomymi.

Cecylia Michalska 
nauczycielka  

nauczania zintegrowanego 
w SP w Łążynie II

Pragnê z³o¿yæ Wam ¿yczenia  
w dniu Œwiêtego Narodzenia....

Świąteczne przesłanie
„Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,

by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój

a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,

by spokojna przerwa ukoiła złość
by sylwester zapewnił szampańską zabawę,

a kolędowych śpiewów nie było dość.”

Składanie sobie życzeń świątecznych i noworocznych to tradycja. 
Jest to wyraz szacunku i pamięci. Zwyczaj to piękny, głęboko zako-
rzeniony w naszych szkołach, parafiach, gminie. Wigilie szkolne, kla-
sowe, spotkania ludzi samotnych czy też od trzech lat organizowane  
wigilie gminne są wyrazem łączności ludzi. Dziś coraz rzadziej pisze-
my tradycyjne kartki. Zostały one wyparte przez SMS-y, e-maile, czy 
też po prostu  życzenia telefoniczne. Jesteśmy pokoleniem ludzi wciąż 
pędzących i zabieganych. Czy to znak naszych czasów? 

Porzucając codzienny pośpiech pragnę złożyć na łamach Kuriera 
najserdeczniejsze życzenia świąteczne wszystkim ludziom dobrego 
serca. Nie sposób tu wymieć wszystkich. Są to władze gminy, rad-
ni, pracownicy GOPS-u, pracownicy Urzędu Gminy, wszyscy rodzice, 
uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi i zaprzyjaźnieni dyrektorzy 
szkół, współpracownicy i wszyscy czytelnicy Kuriera. 

Niech te nadchodzące święta będą dla wszystkich czasem spokoju, 
wypoczynku i wszelkiego dobra. Abyśmy dla siebie nawzajem byli peł-
ni życzliwości i zrozumienia. 

Niech  każdy z nas odkryje, że życie jest darem, niech się nim za-
chwyci i zechce pomóc innym. Niech Nowy Rok 2009 przyniesie ze so-
bą szczęście i pomyślność.

Hanna Affelt
Dyrektor SP Łążyn II

Prymusi z naszej gminy otrzymali stypendia od 
instytucji samorz¹dowych i rz¹dowych

Szkolna praca, 
też popłaca

Dzięki pilnej pracy i nauce, ucznio-
wie szkół gminnych mają możliwość 
uzyskania wsparcia finansowego, 
które można potraktować jako na-
grodę. Instytucje samorządowe, 
a także państwowe o szczeblu 
ogólnopolskim, najzdolniejszym 
uczniom fundują stypendia. W tym 
roku kilkoro uczniów z Zespołu 
Szkół w Dobrzejewicach otrzymało 
takie właśnie wyróżnienia.

1. Emilia Kamińska uczennica 
klasy III LO otrzymała po raz dru-
gi  stypendium Prezesa Rady Mini-
strów na rok szkolny 2008/2009 
w kwocie 258 zł miesięcznie - za 
średnią  5,13.

2. Stypendia Marszałka Wojewódz-
twa w kwocie 300 zł miesięcznie 
otrzymali następujący uczniowie:  
Sylwia Bałos kl. III LO - średnia 

4,85
Katarzyna Mejger kl. III LO – śred-

nia 4,85
Karol Piątkowski kl. II LO – śred-

nia 5,00

3. Stypendium w ramach progra-
mu PO KL „Zdolni na start” otrzy-
mała uczennica kl. I d Gimnazjum 
Małgosia Mytlewska średnia 5,67 
/z kl.VI/

Nauczycielem prowadzącym roz-
wój uczennicy jest p.Alicja Buzuk 
wychowawca klasy , która za osią-
gnięcia sportowe uczniów Gimna-
zjum w Dobrzejewicach nagrodzona 
została nagrodą Marszałka Woje-
wództwa .

Zachęcamy uczniów do osiąga-
nia jak najlepszych wyników w kon-
kursach i zawodach oraz wysokich 
średnich w zachowaniu i naucza-
niu, bo to się opłaci.

 Dumni jesteśmy również z naszej 
usportowionej młodzieży. Drużyna 
piłki ręcznej chłopców Gimnazjum 
w Dobrzejewicach na zawodach w 
Chełmży zdobyła mistrzostwo  Po-
wiatu Toruńskiego pokonując m.in. 
drużyny Chełmży i Brąchnowa  i 
awansowała do finału wojewódzkie-
go w Brodnicy. Gratulujemy!
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Dzieci z Obrowa szukaj¹ artystycznych inspiracji na wyk³adach i warsztatach plastycznych . 

Zabawa ze sztuką
Dzieci rozpoczynające naukę 

w szkole są chłonne wiedzy, do-
świadczeń i dlatego uczniowie klas 
pierwszych Szkoły Podstawowej w 
Obrowie w ciągu najbliższych trzech 
lat będą brali udział w cyklicznych 
zajęciach muzealnych oraz zaję-
ciach artystycznych. Pierwsze z nich 
prowadzone przez Muzeum Okrę-
gowe w Toruniu, w oparciu o zbio-
ry muzealne i konkretne eksponaty 
mają na celu dostarczenie wiado-
mości na temat dziedzictwa kultu-
rowego naszego regionu i poznanie 
historii sztuki. Warsztatowa forma 
zajęć ma wzmacniać indywidualne 
przeżycia podczas kontaktu z przed-
miotem muzealnym oraz zachęcić 
do rozwijania własnej twórczości. 
Zajęcia dają możliwość przeżycia 
procesu twórczego, podobnego do 
tego, w wyniku którego powstały 
dzieła znajdujące się w muzeum.

Wyrazem własnej aktywności  
twórczej są prace plastyczne po-
wstałe podczas zajęć oraz na 
warsztatach w Fundacji Piękniej-

szego Świata w Skłudzewie, gdzie 
dzieci poznają nowe techniki pla-
styczne, rozbudzają wyobraźnię  i 
tworzą własne dzieła. Efektem dzia-
łań rozwijających sferę twórczą są 
liczne wystawy w klasie i w szkole. 
Cennym doświadczeniem dla dzieci 
jest możliwość prezentowania swo-
jej twórczości w galerii ,,Nad Wisłą” 
w Toruniu. Pierwsza wystawa w To-
runiu miała miejsce 31 maja 2008 
roku. Zostało na niej zaprezentowa-
ne ok. 150 prac m. in.. grafiki, ry-
sunki, prace malarskie oraz rzeźby. 
Kolejne wystawy przed nami. Pozo-
staje więc życzyć - dzieciom wielu 
ciekawych i twórczych pomysłów, 
które zwłaszcza w zimowo-wiosen-
nym okresie są bardzo liczne, albo-
wiem piękno białego, puszystego  
śniegu i wiosenne przebudzenie się 
przyrody powoduje, że mam w so-
bie więcej pozytywnej energii, która 
przekłada się w naszym przypadku 
na twórcze prace. 

Jolanta Gliwa i Marta Swatko
ZS w Obrowie

Przedszkole przy szkole Podstawowej w £¹¿ynie II 
sprawdza siê!

Dom dziecięcych marzeń
Dzieci korzystające z przedszkola 

są bardzo zadowolone. Przyjemnie 
spędzają czas pod opieką wycho-
wawców. Pomieszczenia, w których 
przebywają, są kolorowe, nastraja-
ją do wspólnej zabawy. Dzieci ma-
ją zapewnioną nie tylko opiekę, ale 
także cały wachlarz atrakcji i zajęć 
edukacyjno–wychowawczych roz-
wijających wszystkie aktywności 
dziecka (językową, matematyczną, 
ruchową, muzyczną, plastyczną, 
ekologiczną, społeczno – emocjo-
nalną, techniczną, komunikacyjną). 

W przedszkolu zatrudniony jest 
logopeda i dzieci z wadą wymowy 
znajdują tu specjalistyczną i bez-
płatną opiekę. Prowadzone są 
też zajęcia z języka angielskiego. 
Ostatnio dzieci dzięki wsparciu wój-

ta Andrzeja Wieczyńskiego uczest-
niczyły w bezpłatnej wycieczce do 
ogrodu zoobotanicznego, w czasie 
której obcując ze zwierzętami po-
znały ich zwyczaje związane z zimą. 
W grudniu planowana jest wyciecz-
ka do teatru lalkowego. Tak więc 
preferowane są formy nauczania 
nie tylko w pomieszczeniach przed-
szkolnych.

Celem i głównym zadaniem przed-
szkola jest stworzenie miejsca wy-
jątkowego, w którym każde dziecko 
będzie czuło się bezpiecznie i bę-
dzie cieszyło się, że zostało przed-
szkolakiem. Dzieci, ich uśmiech i 
dobro są nam szczególnie bliskie.

Hanna Kłosowska
SP Łążyn II

Brzozówka - miejsce przyjazne poezji

Gminny Konkurs Recytatorski 
poezji ks. Jana Twardowskiego

Już po raz drugi uczniowie wszyst-
kich szkół podstawowych z naszej 
gminy zmagali się z poezją, a wła-
ściwie należałoby powiedzieć, że 
pięknie ją deklamowali.  

Etap gminny konkursu odbył się 
25 listopada br. w Zespole Szkół w 
Brzozówce, gdzie przybyli uczniowie 
wraz z nauczycielami i dyrektorami 
szkół. Patronat nad konkursem ob-
jął  wójt Gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński. 

Na początku goście wysłuchali 
pięknych piosenek przygotowanych 
przez szkolny chór oraz biografii ks. 
Jana Twardowskiego, którego to 
poezję uczestnicy konkursu recy-
towali. Po wysłuchaniu wszystkich 
wierszy, komisja wyłoniła zwycięz-
ców: 
- w kategorii uczniów klas I-III

I miejsce - Bartek Woje z SP w Do-
brzejewicach,

II miejsce - Zuzanna Jankierska z 
ZS w Brzozówce,

III miejsce - Barbara Ćwiklińska z  
ZS w Osieku n/Wisłą

- w kategorii uczniów klas IV-VI
I miejsce - Marta Grzelak z SP w 

Dobrzejewicach
II miejsce - Sylwia Cieszkowska z 

SP w Łążynie
III miejsce - Paulina Piernik z ZS w 

Brzozówce.
- w kategorii szkół
I miejsce - SP w Dobrzejewicach,
II miejsce - ZS w Brzozówce,
III miejsce - ZS w Obrowie
Wszyscy uczestnicy konkursu 

otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
statuetki, ufundowane przez wójta.

Wokalne talenty siêgaj¹ po nagrody na Zamku 
Bierzg³owskim

Konkurs Piosenki Patriotycznej
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w Brzozówce brała udział w V 

edycji Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej na Zamku 
Bierzgłowskim o Puchar Wójta Gminy Łubianka. Muzyczne spotkanie 
odbyło się  8 listopada 2008. W naszym zespole reprezentacyjnym 
wystąpili : Paulina Rumińska klasa VI, Filip Krzemieniecki klasa VI, 
Natalia Szczypińska klasa IV oraz Eryk Klyszcz klasa IV.

Zespół zaprezentował piosenkę zatytułowaną „ Żeby wojnom” i w ka-
tegorii klas IV-VI  zdobył I miejsce oraz Puchar Wójta Gminy Łubianka

Zespół przygotowała Teresa Noworacka.
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Krótkie dzieje 
Św. Mikołaja

Szóstego grudnia obchodzimy Mikołajki-święto upamiętniające śmierć 
biskupa Miry. Święty Mikołaj przyjaciel i patron wszystkich dzieci, urodził 
się w Licji ok.r.280 ne. (region dzisiejszej Turcji). Już, jako mały chłopiec 
wyróżniał się pobożnością i wrażliwością na krzywdę innych.

Po śmierci rodziców cały odziedziczony majątek rozdał biednym i po-
trzebującym. Wybrany przez mieszkańców miasta Miry na biskupa, resz-
tę życia poświęcił pomocy wiernym.

Jak głosi legenda dary podsuwał dyskretnie i anonimowo, stąd trady-
cja podkładania prezentów. Szóstego grudnia wczesnym rankiem, kiedy 
jeszcze wszystkie dzieci śpią, Św. Mikołaj zagląda przez okno do domu. 
Gdy zobaczy w nim czyste i poustawiane buty, wkłada do nich drobne po-
darunki (słodycze lub zabawki), natomiast, gdy buty są brudne i porozrzu-
cane, można w nich znaleźć np.. zgniłego ziemniaka…….

Jacek Melerski

Święty Mikołaj odwiedza jednak nie tylko dzieci. Czasem 
uśmiecha się również do władz samorządowych

Rekolekcje, wspólne warsztaty oraz próby jase³kowe – dzieci i m³odzie¿ z naszej gminy przygotowuj¹ siê 
do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. 

„Święta – wspaniały to czas”
Rok liturgiczny w Kościele kończy 

się uroczystością Chrystusa Króla 
Wszechświata. Tuż po tej uroczy-
stości do zwyczajów ludowych nale-
ży świętowanie „Andrzejek”. Stare 
przysłowie  ludowe mówi: „Na świę-
tego Andrzeja dziewczęcych wróżb 
nadzieja”, dlatego w tym dniu, by 
tradycji stało się zadość dziewczę-
ta, leją wosk i wróżą sobie bardziej 
dla zabawy niżeli poznania własnej 
przyszłości. Zabawy się kończą  i 
rozpoczyna się adwent.

Słowo „adwentus” znaczy „przyj-
ście”, a więc jest to czas oczeki-
wania na przyjście Zbawiciela. Trwa 
4 tygodnie i bezpośrednio przygo-
towuje nas na Boże Narodzenie. 
Sprzyjają temu organizowane w pa-

rafiach rekolekcje adwentowe po-
łączone z naukami stanowymi i 
możliwością skorzystania z sakra-
mentu pokuty. W naszej parafii jest 
to czas wyjątkowy, gdyż u progu ad-
wentu obchodzony jest odpust pa-
rafialny Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. W tym 
dniu  dzieci mogą świętować pod-
czas uroczystej Mszy Świętej od-
pustowej. Oddając cześć Maryi 
Niepokalanej, mogą brać z Niej 
przykład posłuszeństwa, pokory i 
miłości względem Boga - Stwórcy. 
Adwent to również liczne uczestnic-
two dzieci i młodzieży szkolnej w ro-
ratach.

Zarówno w szkole, jak i na zaję-
ciach pozalekcyjnych, dzieci przy-

gotowują się na Boże Narodzenie. 
Własnoręcznie wykonują ozdoby 
choinkowe i dekoracje klas, a także 
kartki świąteczne. Trwają przygoto-
wania strojów i próby jasełek. Zwy-
czajem stało się, iż w ostatnim dniu 
nauki przed świętami Bożego Naro-
dzenia cała społeczność szkolna 
uczestniczy we wspólnej „wigilii”. 
Dzielimy się opłatkiem, śpiewamy 
kolędy, a potem udajemy się do ko-
ścioła parafialnego. Tam w scenerii 
stajenki i atmosferze Bożego Na-
rodzenia artyści przedstawiają ja-
sełka opowiadające o narodzinach 
Zbawiciela. Przeżywając święta w 
gronie rodzinnym uczestniczymy w 
pasterce.

Na nowo przeżywamy przyjście, 

objawienie się Jezusa, Syna Boże-
go, Zbawiciela Świata. Po powrocie 
do szkoły, w święto Trzech Króli, 
mali artyści  po raz drugi wystawiają 
jasełka dla całej społeczności para-
fii. Cieszą się one dużym zaintere-
sowaniem, a dowodem na to jest 
kościół  wypełniony w tym dniu po 
brzegi.

Choć świat pędzi coraz szybciej, 
każdemu z nas potrzebny jest mo-
ment wytchnienia, zastanowienia, 
refleksji. Najlepszym ku temu cza-
sem jest adwent. Przeżywanie, w 
gronie rodziny i przyjaciół, wydarzeń 
choć tak odległych to nadal tak bli-
skich dla każdego z nas.

nauczycielka Religi SP Łążyn II
Dorota Migdalska

Pracownicy socjalni z Ob-
rowa nie zapominają o naj-
bardziej potrzebujących. 
Pomagają im przez ca-

ły rok, a kiedy nadchodzą 
święta Bożego Narodzenia, 
przygotowują dla nich świą-
teczną, uroczystą kolację. 
W ubiegłym roku cieszyła 

się ona niezwykłym zainte-
resowaniem. Nikt nie czuł 
się samotny, ani odrzucony. 
Udało się stworzyć prawie 
rodzinną atmosferę, co wi-
dać na fotografii z ubiegło-
rocznych świąt.
W tym roku również pracow-

nicy GOPS i wolontariusze 
PKPS w Obrowie przygoto- 
wują podobne spotkanie 
świąteczne, które odbędzie 
się 22 grudnia 2008 r.
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Steyer dla strażaków 
z Kawęczyna

W dniu 29.11.2008 r. o godz. 16:00 w Kawęczynie odbyło się uroczy-
ste poświęcenie i przekazanie przez władze gminy samochodu pożarni-
czego STEYR 790. Poświęcenia dokonali ks. prof. Tadeusz Lewandowski 
proboszcz parafii Obrowo, ks. Mirosław Lament proboszcz parafii Łą-
żyn II. Zasłużonym strażakom Prezes OSP Janusz Lewandowski i Naczel-
nik Kazimierz Bogdalski wręczyli podziękowania za długoletnią społeczną 
pracę. W uroczystości udział wzięli także przedstawiciele władz gminy 
wraz z przewodniczącym i radnymi. Z ramienia Komendy Miejskiej PSP 
w Toruniu życzenia złożył bryg. Adam Robaczewski, dowódca JRG nr 3 w 
Toruniu oraz Bogdan Utrata, dyrektor firmy „Prometeusz” z Chełmna, od 
którego nabyto w/w pojazd.

Po części oficjalnej zaproszeni goście oraz sympatycy OSP wzięli udział 
we wspólnej uroczystej kolacji. 

Kochani 
Czytelnicy i Autorzy!

Serdecznie dziękuję za życzenia, 
rady i gotowość współpracy przy 
tworzeniu naszej gminnej gazety, 
która niebawem będzie obchodziła 
swoje pierwsze urodziny. 
To specjalne - świąteczne  

wydanie „Kuriera Obrowa”  
jest naszym zdaniem  
małym upominkiem pod choinkę 
dla Państwa.  
Wraz z całą redakcją życzymy 
mieszkańcom gminy  
zdrowych, wesołych  
i rodzinnych  
świąt Bożego Narodzenia.

Redaktor Naczelna
Marzena Słupczewska

Kierowca OSP Kawęczyn - Sławomir Lewandowski.

Andrzejkowa tradycja okazj¹ do zabawy nie tylko dla 
dziewczyn

„Na św. Andrzeja  
z wróżby nadzieja”

Bardzo wiele świąt i tradycji ma 
swoje źródła w czasach przed naro-
dzeniem Chrystusa. Jednym z nich 
są Andrzejki, które kiedyś były świę-
tem tylko panien, a z czasem stały 
się zabawą koedukacyjną. 

Andrzejki obchodzone są w całej 
Europie w wigilię Dnia Świętego An-
drzeja, czyli 29 listopada. Z tej oka-
zji w szkołach, lokalach i w domach 
odbywają się wspólne zabawy, któ-
rych głównym punktem programu 
są wróżby. 

Tego dnia chłopcy i dziewczęta le-
ją wosk przez klucz na zimną wodę 
by poznać przyszłość, a także usta-
wiają buty, liczą kołki w płocie, rzu-
cają za siebie obierkami od jabłek 
itp. Wszystko po to, by odkryć kar-

ty przyszłości i przekonać się któ-
ra z dziewczyn wyjedzie pierwsza za 
mąż i za kogo.  

Warto wspomnieć, że Andrzejki 
przywędrowały do Polski ze Szko-
cji, gdzie są świętem bankowym, 
czczonym bardzo hucznie. Przy-
puszcza się również, że andrzejko-
we wróżby brały swój początek ze 
starożytnej Grecji. Według teorii 
kult św. Andrzeja i tradycja wróżb 
miłosnych wywodzi się ze staroger-
mańskich wierzeń związanych z bo-
giem miłości, płodności i bogactw 
– Freyrze. Wróżbom miłosnym to-
warzyszy początek adwentu, który 
w br. rozpoczął się w niedzielę 30 
listopada i potrwa do Świąt Bożego 
Narodzenia. 

M³ode poetki z Brzozówki odnosz¹ sukcesy

Wojewódzki 
Konkurs Literacki

8 listopada zostaliśmy zaproszeni na wręczenie nagrody i wyróżnie-
nia dla uczennic klasy IV a Zespołu Szkół w Brzozówce za udział w Woje-
wódzkim Konkursie Literackim za napisanie wierszy pt. „POLSKA – MOJA 
OJCZYZNA”:

- Paulina Piątkowska zdobyła III miejsce,
- Patrycja Wawrzon otrzymała wyróżnienie

Uczennice z dyplomami i nagrodami rzeczowymi wraz ze swoją 
nauczycielką, Barbarą Mońko-Juraszek


