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Stołówka jak malowana
Kolejna gminna inwestycja oddana do u¿ytku. Z bud¿etu gminy na jej realizacjê przeznaczono 2,6 mln z³otych

10 lutego 2009 r. minęło dwa i 
pół roku od chwili zamknięcia sta-
rej, małej stołówki i kuchni przy 
szkole w Obrowie. Mała, domowych 
rozmiarów kuchenka opalana wę-
glem już dawno nie spełniała euro-
pejskich standardów i nie nadążała 
za wzrastającymi potrzebami żywie-
niowymi  rozwijającej się szkoły. 10 
lutego br. w obecności wykonawcy, 
Wiktora Sieradzkiego i władz gminy 
na czele z wójtem Andrzejem Wie-
czyńskim, przewodniczącym Ra-
dy Gminy Krzysztofem Michalskim 
w obecności starosty toruńskie-
go Mirosława Graczyka i przewod-
niczącego Rady Powiatu Andrzeja 
Siemianowskiego oraz wielu zapro-
szonych gości m.in. z Kuratorium 
Oświaty, Straży Pożarnej, Policji, 
Banku Spółdzielczego dokonano 
uroczystego otwarcia nowych obiek-
tów. 

Przecięto wstęgę, oddając do użyt-
ku spełniającą europejskie stan-

dardy, nowocześnie wyposażoną 
kuchnię z pełnym zapleczem, du-
żą stołówkę na 80 miejsc, a także 
świetlicę szkolną i w pełni umeblo-
wanych 6 sal lekcyjnych. Całkowi-

ty koszt inwestycji wyniósł 3 mln 
zł. Środki własne gminy stanowiły 
tu niebagatelną kwotę 2,6 mln zł, 
a pozostałą kwotę 400 tys. zł sta-
nowiło dofinansowanie otrzymane 

w ramach Funduszu Wsparcia z bu-
dżetu województwa kujawsko-po-
morskiego. 

Proboszcz obrowskiej parafii ks. 
prof. Tadeusz Lewandowski uro-
czyście poświęcił nowe obiekty. 
Radość wszystkich użytkowników 
szkoły była ogromna. Młodzież gim-
nazjalna i dzieci ze szkoły podsta-
wowej zaprezentowały program 
artystyczny pod wymownym tytu-
łem: ”Dziękujemy”, młodzi artyści 
zaprezentowali piosenki i utwory in-
strumentalne, które przyniosły im 
sukcesy na różnych przeglądach 
i festiwalach. Gospodarze szkoły 
skierowali do władz gminy i radnych 
szczególnie gorące słowa podzięko-
wań za sprawne i skuteczne prze-
prowadzenie inwestycji. 

Uroczystość była także okazją do 
wspólnego spotkania wielu eme-
rytowanych pracowników szkoły, 
snucia wspomnień i planów na przy-
szłość.                        Artur Affelt

Zdrowych i radosnych  
Świąt Wielkiej Nocy
mieszkańcom Gminy

życzą
wójt Andrzej Wieczyński, 

przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Michalski,
Rada Gminy Obrowo

oraz pracownicy
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Uczniowie chwycą za rękę Einsteina
Gimnazjaliœci z Obrowa uczestnicz¹ w niezwyk³ym programie edukacyjnym

Nowoczesny zestaw multimedial-
ny, platforma cyfrowa, wakacje w 
murach Politechniki Gdańskiej czy 
wycieczki edukacyjne dla uczniów 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ob-
rowie - to niektóre z możliwości, 
jakie stwarza program „Za rękę 
z Einsteinem – edycja II”. W jego 
ramach uczniowie ze 180 szkół 
gimnazjalnych z województw po-
morskiego, kujawsko-pomorskiego 
i warmińsko-mazurskiego, wezmą 
udział w dodatkowych zajęciach po-
zalekcyjnych z fizyki, matematyki, 
chemii oraz języka angielskiego. Or-
ganizowane będą również konkur-
sy, wycieczki edukacyjne, zajęcia 
wyrównawcze i rozwijające.

Projekt „Za rękę z Einsteinem – 
edycja II” potrwa od 2 marca 2008 
roku do 30 czerwca 2012 roku. Na 
jego realizację przeznaczono 39 mi-
lionów złotych z Europejskiego Fun-

duszu Społecznego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej oraz z budże-
tu państwa. Celem projektu jest 
rozwijanie umiejętności uczniów 
gimnazjów wiejskich w zakresie 
kompetencji kluczowych z wyżej 
wymienionych przedmiotów oraz z 
technologii informacyjno-komunika-
cyjnych (ICT).

Gimnazja uczestniczące w pro-
jekcie będą miały możliwość prze-
prowadzania ośmiu godzin zajęć 
pozalekcyjnych w tygodniu. Po-
wstaną nowe koła zainteresowań 
z matematyki, fizyki, chemii i ję-
zyka obcego. Możliwe jest wyko-
rzystanie dwóch godzin na zajęcia 
wyrównujące poziom nauczania (z 
dwóch przedmiotów).Nauczyciele 
akademiccy wraz z członkami stu-
denckich kół naukowych raz w roku 
odwiedzą wszystkie szkoły. Ucznio-
wie będą mogli wziąć czynny i bez-

pośredni udział w przeprowadzaniu 
doświadczeń, eksperymentów czy 
pokazów. Podczas wakacji letnich 
oraz ferii zimowych lider projektu 
– Politechnika Gdańska - zorgani-
zuje dla gimnazjalistów zajęcia w 
murach swojej uczelni. W czasie 
zajęć z fizyki, matematyki i chemii 
młodzież szkolna będzie uczestni-
czyć w cyklach wykładów wzbogaco-
nych pokazami oraz samodzielnie 
przeprowadzać doświadczenia w la-
boratoriach uczelni. Na zajęciach z 
języka obcego przeważać będą pa-
nele dyskusyjne, zabawy językowe, 
konwersacje tematyczne. 

Oferowane zajęcia pozalekcyj-
ne i pozaszkolne pozwolą przeka-
zać różnorodne treści programowe 
w celu podniesienia kompetencji 
kluczowych w zakresie projektu, 
wzbogacenia wiedzy ucznia, zain-
teresowania go samodzielnym zdo-
bywaniem wiedzy, jak również w 
szczególnych przypadkach wyrów-
nania różnic edukacyjnych. Istotną 
nowością projektu będzie wykorzy-
stanie internetowej platformy „e-le-
arningowej”, do której dostęp będą 

miały wszystkie szkoły uczestniczą-
ce w projekcie. Połączenie tradycyj-
nych metod nauki z nowoczesnym 
kształceniem na odległość jest wy-
jątkowo efektywnym i atrakcyjnym 
sposobem przekazywania wiedzy. 
Platforma internetowa udostępni 
uczniom i nauczycielom „e-lekcje” 
– interaktywne lekcje internetowe, 
które będą wykorzystywane przez 
nich w czasie trwania projektu. 

Gimnazja otrzymają specjalistycz-
ny zestaw multimedialny do prowa-
dzenia zajęć, a nauczyciele odbędą 
specjalistyczne szkolenie. 

Uczniowie objęci projektem nie 
ponoszą żadnych kosztów. Jeste-
śmy przekonani, że oferta ta zo-
stanie przyjęta z zainteresowaniem 
przez naszą młodzież i rodziców. 

Na koniec należą się szczegól-
ne podziękowania pani Hannie Af-
felt, panu Pawłowi Adamskiemu i 
dyrektorowi Zespołu Szkół w Obro-
wie panu Arturowi Affelt za pomoc, 
wsparcie i zaangażowanie włożone 
w starania o pozyskanie środków 
na realizację tego wyjątkowego pro-
jektu.              Katarzyna Lubowicz

Warto walczyć o tę pomoc
W³adze gminy staraj¹ siê o œrodki unijne

Gmina Obrowo pozyskała środ-
ki z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego na projekt realizowany w 
ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działa-
nie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz 
podnoszenia poziomu aktywności 
zawodowej na obszarach wiejskich. 
Projekt jest właśnie realizowany, a 
zakończy się w czerwcu br. i dotyczy 
kursu na prawo jazdy dla strażaków 
OSP z terenu gminy Obrowo.

Dofinansowanie projektu wynie-
sie 47.609,85 zł i stanowić będzie 
100% całkowitych wydatków kwali-
fikowalnych.

Ponadto gmina Obrowo, od stycz-
nia do września br., wraz z 5 gmi-
nami powiatu toruńskiego (miasto 
Chełmża, gminy: Chełmża, Czerni-
kowo, Lubicz, Łubianka) i 5 powiata-
mi byłego województwa toruńskiego 
(brodnicki, chełmiński, grudziądzki, 
toruński, wąbrzeski) bierze udział 
w projekcie „Nauczyciel uczący się 
– podniesienie kwalifikacji kadr 
systemu oświaty z terenu byłego 
województwa toruńskiego w latach 
2008 i 2009”. 

85 % środków pochodzić będzie z 

Unii Europejskiej – EFS w ramach 
POKL, Priorytet IX, Działanie 9.4. 
Wysoko wykwalifikowane kadry sys-
temu oświaty”, a 15 % z wkładów 
własnych samorządów. Całkowitą 
wartość przedsięwzięcia określo-
no na kwotę 840.000 zł, z czego 
713.000 zł pochodzi z EFS, zaś po-
zostałe 126.000 zł stanowić będą 
środki własne samorządów. Benefi-
cjentem ostatecznym są nauczycie-
le oraz kadra administracyjna szkół 

z terenu Gminy Obrowo. W ra-
mach projektu w odpowiednich kur-
sach uczestniczyć będzie:

1. Podnoszenie efektów kształce-
nia – 6 dyrektorów

2. Ocenianie kształtujące jako no-
woczesna metoda służąca rozwojo-
wi ucznia – 5 nauczycieli

3. Praca z uczniem zdolnym – 6 
nauczycieli

4. Pozyskiwanie funduszy UE dla 
szkół i placówek oświatowych – 6 
dyrektorów

5. Aktywni i kompetentni pracow-
nicy administracji oświatowej – 6 
pracowników

6. Bliżej matematyki – przygoto-
wanie uczniów do obowiązkowego 

egzaminu maturalnego z matema-
tyki w 2010 roku – 1 nauczyciel.

Gmina Obrowo bierze też udział 
w realizacji projektu „Poprawa bez-
pieczeństwa na drogach publicz-
nych poprzez wybudowanie dróg 
rowerowych”. Projekt znajduje się 
na Indykatywnej Liście Projektów 
Kluczowych Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na latach 2007-
-2013 i współfinansowany będzie 
ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Budże-
tu Państwa i środków własnych 
samorządów uczestniczących w 
projekcie. W ramach tej inwestycji 
będzie wybudowanych 100 km dróg 
rowerowych, w tym droga rowero-

wa nr 4: Złotoria-Grabowiec-Silno-
-Dzikowo-Osiek n/Wisłą. Budowa 
ma ścieżki rowerowej ma ruszyć w 
2010 roku.  

Władze gminy złożyły też wnio-
sek o przyznanie pomocy w ramach 
działania 313, 322, 323 „Odno-
wa i rozwój wsi” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 na inwestycję pn. „Remont 
i rozbudowa budynku świetlicy wiej-
skiej w Obrowie”. Nabór wniosków 
zakończył się 2 kwietnia br. Obec-
nie trwa weryfikacja wniosków. 

Czekamy na pomyślne rozstrzy-
gnięcie konkursu.

Urszula Słupczewska
Wojciech Ludkiewicz



3KURIER OBROWA

Co trzecia złotówka na inwestycje
Radni Rady Gminy w Obrowie przyjêli bud¿et gminy na 2009 rok 
Dnia 26 marca 2009 roku Radni 

Rady Gminy w Obrowie uchwalili 
jednogłośnie budżet gminy na br. 
kalendarzowy. 

Plan finansowy gminy, bo takim 
mianem określa się też budżet, 
składa się z dochodów i wydat-
ków budżetowych uszeregowanych 
według działów, rozdziałów i para-
grafów. Na dochody budżetowe, 
składają się środki własne, dota-
cje celowe i subwencje, które łącz-
nie w br. stanowią kwotę 27 138 
283 zł i wzrosły w stosunku do roku 
ubiegłego o ponad 4 mln 370 tys. 
zł. Natomiast wśród wydatków wy-

różniamy: wydatki bieżące i mająt-
kowe, które łącznie stanowią kwotę 
30 940 416 zł i wzrosły w stosun-
ku do roku 2008 o niespełna 6 mln 
400 tys. zł. Deficyt budżetu gminy 
w 2009 roku wynosi niespełna 3 
mln 45 tys. zł, co wobec poziomu 
zadłużenia innych gmin powiatu to-
ruńskiego jest kwotą niewielką. 

Warto podkreślić, że wydatki inwe-
stycyjne w 2009 roku wzrosły o 3,5 
% w stosunku do roku 2008 i sta-
nowią 30% ogółu wydatków budże-
towych, a ich wartość określono na 
kwotę 9 mln 242 tys. zł, czyli o ok. 
1 mln 200 tys. zł więcej.

Radujmy się w Panu!
Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego – tradycja niezapomniana

Przed nami wielkie domowe 
porządki, gotowanie, pieczenie 
ciast, malowanie jajek i przy-
gotowanie święconki. Wszyst-
kie tradycje wielkanocne są 
nam bliskie, ale czy rzeczywi-
ście potrafimy przeżyć te Świę-
ta zgodnie z obyczajem?

Wielkanoc to bardzo radosne 
święta – radujemy się ze zwycię-
stwa Chrystusa nad śmiercią. 
Zmartwychwstanie to najpiękniej-
sza i największa Tajemnica, a zara-
zem najstarsze i największe święto 
chrześcijańskie.

Dobrze, że wciąż udaje się zacho-
wać spokojny i doniosły charakter 
tych dni. Wielkanoc jest mniej hucz-
na, niż święta Bożego Narodzenia. 
Malowanie jaj, śmigus – dyngus, 
rodzinne chodzenie do kościołów 
i modlitwa przy Grobie Chrystusa, 
nadal pozostają w naszej tradycji i 
mają wielkie znaczenie dla wszyst-
kich wierzących. Malując pisanki, 

pamiętamy, że jajka są symbolem 
życia, palma jest pamiątką wjazdu 
Chrystusa do Jerozolimy, a polewa-
nie wodą w świąteczny poniedziałek 
wywodzi się jeszcze z pogańskiej 
tradycji symbolizującej budzącą się 
do życia przyrodę.

Smutnym dniem jest natomiast 
Wielki Piątek, wówczas Chrystus 
umarł na krzyżu, ale chrześcijanie 
wierzą, że On wkrótce wstanie z 
grobu i stanie się cud. Wielka So-
bota to dzień święcenia pokarmów, 
ale przede wszystkim adorowania w 
ciszy Grobu Pańskiego. 

I wreszcie Wigilia Paschalna – 
wyjątkowo długa i uroczysta msza 
święta, ale warto ją przeżyć. W Nie-
dzielę Wielkanocną odbywają się 
poranne rezurekcje z procesją wo-
kół kościoła, a potem siadamy do 
świątecznego stołu by zacząć świę-
towanie i ucztowanie. Można ten 
czas wykorzystać również na roz-
mowy, zwłaszcza z najmłodszymi, o 
tym skąd się wzięły tradycje świą-

Najwyższą pozycję pod względem 
wydatkowania środków zajmują za-
dania z dziedziny infrastruktury wod-
no-kanalizacyjnej. 

W 2009 roku władze gminy kon-
tynuują rozpoczętą w 2008 roku, 
rozbudowę kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami i przepompowniami 
ścieków w miejscowościach Gło-
gowo-Brzozówka i budowę przydo-
mowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy, planują też rozbudo-
wę wodociągu w Dzikowie, a także 
opracowanie dokumentacji tech-
nicznej na m.in. wodociąg w Silnie, 
ujęcie wody Zębowo-Skrzypkowo, 

czy też budowę wodociągu Łążynek 
– Szembekowo - Brzozówka. Łącz-
na kwota powyższych inwestycji wy-
nosi ponad 3 mln 780 tys. zł, czyli 
o ponad 1 mln 700 tys. zł więcej 
niż rok wcześniej, co niewątpliwie 
korzystnie wpłynie na poprawę wa-
runków sanitarnych mieszkańców 
gminy. 

Ważną pozycję na liście wydatków 
stanowią również inwestycje drogo-
we, których wartość w 2009 roku 
uległa nieznacznemu zmniejszeniu, 
jednakże nadal stanowi ona wyraź-
ny udział i niebagatelną kwotę po-
nad 2 mln zł. 

Kursy dla strażaków OSP 
z terenu gm. Obrowo

11 lutego 2009 roku wójt An-
drzej Wieczyński podpisał z dyrek-
torem Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Toruniu (Instytucja Wdrażająca 
Projekt) Adamem Horbulewiczem, 
umowę o dofinansowanie projektu 
kursów na prawo jazdy dla straża-
ków OSP z terenu gminy Obrowo, 
realizowanego w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. 

Projekt będzie wcielany w życie do 
końca czerwca 2009 roku i obejmie 

wyszkolenie 8 strażaków Ochotni-
czej Straży Pożarnej z terenu gm. 
Obrowo. Dofinansowanie projektu 
wyniesie 47.609,85 zł i stanowić 
będzie 100% całkowitych wydatków 
kwalifikowanych. Projekt jest reali-
zowany w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VI, Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne 
na rzecz podnoszenia poziomu ak-
tywności zawodowej na obszarach 
wiejskich.

Powiatowy Zespół Doradztwa 
Rolniczego w Chełmży, 

informuje:
1.O możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 

działania 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od dnia 21 
kwietnia 2009 r. do dnia 28 kwietnia 2009 r. 

2. O możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach 
działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
od dnia 15 kwietnia 2009 r.

3. O możliwości składania wniosków na „Programy rolnośrodowisko-
we” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
-2013 od dnia 15 marca do 15 maja 2009 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać  pod numerem tel. (0  56) 
675 22 60; 0 507 92 80 92

teczne i jak się one zmieniają w 
czasie. Najlepszym pomysłem bę-
dzie również wspólny rodzinny spa-
cer.

Wielkanoc to radość ze zmar-
twychwstania Jezusa i okazanie 
przez nas ogromnej wdzięczności 

za Jego poświęcenie się dla wszyst-
kich ludzi. Dzięki temu, że święta 
nie są tak bardzo skażone komer-
cją, możemy przeżywać je głębiej. 
Możemy się skupić na ich rodzin-
nym, radosnym przeżywaniu.

Wojciech Wajer 
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Odszedł dobry pasterz
W nocy z 25 na 26 stycznia 2009r. Bóg powo³a³ do siebie ks. Jana Anklewicza, proboszcza parafii Osiek n/W.

Ks. Jan Anklewicz, jak każdy 
kapłan z ludu wzięty, miał swo-
je miejsce na ziemi. 

Żył i pracował w diecezji włocław-
skiej. Kiedy przychodził na świat 26 
VIII 1944 r. w Olszynach w Krakow-
skiem, słychać było jeszcze odgło-
sy nalotów bombowych.

Mały Janek Anklewicz urodził się 
na terenie Generalnej Gubernii, 
ale jego rodzina pochodziła z Kre-
sów Wschodnich. Wichry wojny za-
pędziły rodzinę Anklewiczów do 
Skrzypkowa, na terenie parafii Czer-
nikowo. Gospodarstwo poniemiec-
kie w Skrzypkowie, które wskazano 
rodzinie Anklewiczów do zasiedle-
nia, pozostawiało wiele do życze-
nia. Ziemia nie była zmeliorowana, 
przynosiła mizerne plony, a rodzina 
była dość liczna. Brak dostatniego 
ubioru, słabe warunki bytowe spra-
wiły, że matka - Maria zapadała co-
raz bardziej na zdrowiu i w młodym 
wieku umarła. Osierociła czworo 
małych dzieci. Janek miał wtedy 7 
lat... Mamę jednak pamiętał i czę-
sto się za nią modlił. Ojciec po raz 
drugi ożenił się. Na świat przyszło 
pięcioro rodzeństwa. 

Młody Janek Anklewicz chodził do 
szkoły podstawowej w Skrzypkowie. 
Małym chłopcem zainteresował się 
miejscowy kierownik szkoły, któ-
ry postanowił mu pomóc. Skiero-
wał go do liceum w Chełmży, gdzie 
zamieszkał w internacie. Od czasu 
do czasu przyjeżdżał do rodzinne-
go Skrzpkowa. Po uzyskaniu matu-
ry, został przyjęty na wydział fizyki 
UMK w Toruniu. Studiów jednak nie 
ukończył. Powołany do wojska od-
był dwuletnią służbę wojskową, a 
następnie pracował w jednym z to-
ruńskich zakładów. W 1968 r. po-
stanowił wstąpić do włocławskiego 
seminarium duchowego. A były to 
czasy, kiedy taka decyzja wydawa-
ła się szaleństwem. Z głośników ra-
diowych słychać było słowa, że już 
niedługo ten obskurantyzm płynący 
z ciemnogrodu się skończy.

 Mimo to znajdowały się nowe 
powołania. Ks. Jan nie wyobrażał 
sobie życia innego niż w służbie Bo-
żej. W swoim testamencie napisał, 
że idąc do seminarium postanowił 
ofiarować Panu Bogu swoje cierpie-
nie. Dziś już tylko Jemu, Panu Życia 
i Śmierci, wiadomo za kogo ofia-
rował to swoje cierpienie. W okre-
sie seminarium aż dwa razy uległ 
wypadkowi złamania nogi. Dlatego 
święcenia kapłańskie musiał przy-
jąć rok później, w 1975 r. 

W czasie studiów dał się poznać 
jako cichy i pobożny alumn. Jego 
koledzy bardzo wysoko oceniali je-
go życzliwe i gorące serce. Zabiega-
li o jego przyjaźń, szukając życzliwej 
rady, pomocy, towarzystwa.  Prawie 

34 lata temu, dwunastu diakonów, 
wśród których był Jan Anklewicz, 
przyjęło święcenia kapłańskie. Było 
to w niedzielę, 1 VI 1975, o godzi-
nie 16:00. Dzień był taki słoneczny, 
dla innych zapewne cichy, ale dla 
nas – wspomina ks. Józef Dębiński 
-  najpiękniejszy w życiu. W kate-
drze rozpoczęła się liturgia świę-
ceń. Słychać było donośny głos bp. 
Jana Zaręby: Czy przyrzekasz mnie 
i moim następcom cześć i posłu-
szeństwo. Przyrzekam – odpowia-
dał każdy z nas, także Janek. Bóg, 
który rozpoczął w tobie dobre dzieło 
niech je doprowadzi do końca – mó-
wił biskup. A potem były prymicje w 
Czernikowie. Ucałował Janek ojca i 
siostry oraz przyrodnią matkę i przy-
rodnie rodzeństwo. 

I tak rozpoczęło się to dzieło Bo-
że. Ksiądz Jan został skierowany 
do parafii Chlewo (dziś diecezja ka-
liska), potem został przeniesiony 
do parafii Godziesze, k. Kalisza. By-
ły to czasy, kiedy do punktów kate-
chetycznych dojeżdżało się wozem 
konnym. Warunki nauczania reli-
gii były bardzo trudne. Trzeba było 
uczyć w domach prywatnych, w re-
mizach, a niekiedy na rowie. Była 
jednak niedająca wyrazić się ludz-
kim językiem radość z przekazu Sło-
wa Bożego. Ludzie wiedzieli, że w 
tych czasach zakłamania jedyną na-
dzieję daje Kościół. 

Jako człowieka nadzwyczaj spo-
kojnego władza duchowna posyła-
ła ks. Jana do dość wymagających 
proboszczów. Pracował więc ks. 

Jan w: Szadku, Tuliszkowie i w pa-
rafii św. Gotarda w Kaliszu. Tam 
mieszkał przy kaplicy, gdzie warun-
ki mieszkaniowe były trudne. Ale 
nigdy się na to nie skarżył.

Po 13 latach wikariatu, w 1988 r. 
ks. Jan Anklewicz został skierowa-
ny na pierwsze swoje probostwo do 
parafii św. Andrzeja w Woli Pierowej. 
Jest to jedna z najmniejszych parafii 
w diecezji, bo licząca 720 wiernych. 
Po 3 latach pracy w tej parafii zo-
stał przeniesiony również do małej, 
bo liczącej 980 osób parafii NSPJ 
w  Brudnowie. Po 9 latach pobytu w 
tej parafii w 2000 r. został probosz-
czem parafii NSPJ w Osieku n/Wi-
słą. Tu też był proboszczem przez 9 
lat. Na plebanii była z nim jego naj-
młodsza, rodzona siostra Wanda. 
Ksiądz Jan pamiętał też o pozosta-
łej rodzinie. Tej najstarszej siostrze 
Krystynie spod Chojnic i Helenie z 
Torunia. Pamiętał o przyrodnim ro-
dzeństwie: Stanisławie, Maryli, Ka-
tarzynie, Małgorzacie i Jadwidze ze 
Skrzypkowa. Wielkim uczuciem da-
rzył też Leonarda, syna przybranej 
matki Urszuli, który razem z pozo-
stałym rodzeństwem wychowywał 
się w Skrzypkowie.

Jeśli chodzi o  proboszczowską 
pracę ks. Jana w parafii Osiek n/Wi-
słą to należy wspomnieć, że dzięki 
jego wysiłkom i wsparciu parafian w 
2001 r. dokonano ponownego po-
malowania kościoła, a także w tym 
samym roku odnowiono stacje dro-
gi krzyżowej oraz żyrandole i kinkie-
ty na ścianach bocznych świątyni. 

W 2002 r. zakupiono dla kościoła 
nowy obraz Serca Pana Jezusa, któ-
ry znajduje się w ołtarzu głównym. 
Staraniem  ks. proboszcza zostały 
też zakupione w 2003 r. nowe ławki 
do kościoła. W 2007 r. wymieniono 
nagłośnienie, a w 2008 r. wstawio-
no do kościoła nowe okna. 

Ks. Jan był dobrym kapłanem i do-
brym człowiekiem. Jako proboszcz 
miał zawsze czas dla swoich para-
fian. Umiał słuchać i dostrzec to, 
czego inni nie widzieli. Cieszył się 
ze swoich parafian, choć czasem 
żalił się, wspomina ks. Józef Dębiń-
ski, że jego „praca duszpasterska 
nie wydaje niekiedy owoców”.

Ksiądz Jan był zatroskany o swo-
je i wiernych zbawienie. Najtrudniej-
sze sprawy polecał woli Bożej. Miał 
szczególną cześć do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, zapewne dlate-
go z woli Bożej był aż na dwóch pa-
rafiach pod tym wezwaniem. 

Jak wspomina ks. Józef – „w cią-
gu długich lat naszej przyjaźni z Jan-
kiem, mogę powiedzieć, że wiele 
rzeczy udawało mu się zrobić dzię-
ki spokojnej i mrówczej pracy oraz 
bezgranicznemu zawierzeniu woli 
Bożej. Nieraz mówił: Widzisz, mar-
twiłeś się, a nie trzeba było, bo Bóg 
sam to rozwiąże”.

W ostatnich latach ks. Jan zmagał 
się z cukrzycą. Wspominał o odej-
ściu na rentę. Miał jednak jeszcze 
wiele planów, m.in. chciał w maju 

pojechać do Matki Boskiej Bole-
snej w Oborach. Nie zdążył. Teraz 
to Matka Boża wyszła Mu na spo-
tkanie. Niech odpoczywa w pokoju.

W ostatnim pożegnaniu śp. ks. Ja-
na Anklewicza uczestniczyła nie tyl-
ko zasmucona rodzina, ks. biskup 
Wiesław Mering, biskup pomocni-
czy Stanisław  Gębicki, koledzy z 
roku i współbracia w kapłaństwie, 
ale także władze samorządowe, na-
uczyciele, dzieci, strażacy, orkiestry 
dęte, przyjaciele i znajomi z Filhar-
monii Pomorskiej z Bydgoszczy 
oraz liczni wierni parafii Osiek n/
Wisłą, którzy swą obecnością złoży-
li hołd uznania za wielkie serce ks. 
Jana, zawsze otwarte dla każdego 
człowieka i za owocną wieloletnią 
posługę duszpasterską w parafii 
Osiek n/Wisłą. 

Tak jak owce w owczarni nie mo-
gą być długo bez swego pasterza, 
tak też parafia pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Osieku n/Wi-
słą nie zostawiona została samym 
sobie po śmierci ks. Jana. Decyzją 
ks. Biskupa Wiesława Meringa, no-
wym Pasterzem parafii został ks. 
Andrzej Prokopowicz.

W artykule wykorzystano obszer-
ne fragmenty kazania ks. Józefa 
Dębińskiego.
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Warto grać dla innych
Podczas WOSP w Dobrzejewicach zebrano prawie 9 tysiêcy z³otych

Już po raz ósmy Szkoła Podsta-
wowa w Dobrzejewicach wzię-
ła udział w WOŚP, a po raz drugi 
wspierał ją Zespół Szkół Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące 
im. Prymasa Stefana Wyszyńskie-
go. Dzięki zaangażowaniu na-
uczycieli, uczniów, rodziców oraz 
sponsorów, którzy nie żałowa-
li czasu i pieniędzy, zebraliśmy 
8853,52 zł.

XVII Finał WOŚP w Dobrzejewicach 
rozpoczął się o godzinie 11.00. Im-
preza odbywała się w pięknie ude-
korowanej sali gimnastycznej. 
Wolontariuszami byli uczniowie 
szkoły podstawowej i gimnazjum, 
którzy wraz z opiekunami – nauczy-
cielami z pełnym zaangażowaniem 
wiele godzin kwestowali w różnych 
punktach naszej miejscowości.

Na licznie przybyłych gości czekały 
występy uczniów i nauczycieli, kon-
kursy z udziałem rodziców oraz licy-
tacja, którą poprowadzili dyrektorzy 
szkół – Renata Nowakowska i Ja-
nusz Iwański.

Entuzjazm i podziw młodych wi-
dzów (i nie tylko) wzbudził pokaz 
Taekwon-do poprowadzony przez 
trenera - Karola Tańskiego. Miło-
śnicy podwodnych przygód mogli 
zapoznać się ze sprzętem do nur-
kowania prezentowanym przez Bar-
tłomieja Figurskiego.

Jak co roku działała kawiaren-
ka oferująca pyszne wypieki mam 

i babć. Na zgłodniałych czekała gro-
chówka, pieczone kiełbaski i chleb 
ze smalcem.

 Nikt nie spodziewał się, że po-
nad 300 fantów rozejdzie się już po 
pierwszej godzinie „grania”. Opra-
wę muzyczną zapewnił p. Seweryn 
Jaskólski, a całość poprowadzi-
ła p. Noemi Trawińska. Najwięk-
szym hitem programu okazał się 
występ nauczycieli SP w Dobrzeje-

wicach, którzy tym razem popisali 
się swoimi zdolnościami aktorski-
mi w przedstawieniu pt. „Królewna 
Śnieżka”. Przypomnijmy, iż w ubie-
głych latach zaprezentowano „Kop-
ciuszka” oraz jego współczesną 
wersję, a także „Czarownice”. 

Tak duże przedsięwzięcie nie po-
wiodłoby się, gdyby nie ogromna 
pomoc Rady Rodziców, która nie 
szczędziła swych sił i z pełnym od-

daniem włączyła się w przygotowa-
nie imprezy

Wszyscy bawili się świetnie i chęt-
nie wydawali pieniądze, które po-
mogą uratować życie wielu dzieci. 
Udział w WOŚP uwrażliwia innych 
na potrzeby drugiego człowieka. 
Dzięki temu lokalne środowisko po 
raz kolejny udowodniło, że nie jest 
mu obojętny los najmłodszych.

Sylwia Dyrda, Maria Kamińska

Mieszkańcy Dobrzejewic nie żałowali grosza wspierając WOSP

Aktywizujemy i pomagamy
Dzia³alnoœæ GOPS w Obrowie 

Magiczne Ferie 2009
„Magiczne Ferie 2009” skiero-

wane zostały do dzieci w wieku 
szkolnym, z ośrodków wiejskich w 
regionie toruńskim. Powstały z ini-
cjatywy członków AEGEE Toruń, stu-
dentów UMK. Projekt realizowany 
był wspólnie z Regionalnym Ośrod-
kiem Polityki Społecznej w Toruniu, 
a partnerem był Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Obrowie. Je-
go nadrzędnym celem było zorgani-
zowanie interesujących warsztatów 
dla dzieci, które na co dzień nie 
mają możliwości wzięcia udziału w 
tego typu zajęciach. Dzięki temu 
dzieci nie tylko uczyły się, ale też 
spędziły czas w sposób efektywny i 
wartościowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Obrowie informuje, że dzię-
ki bardzo dobrze układającej się 
współpracy z ROPS w Toruniu, 30 
dzieci, wytypowanych przez pracow-
ników socjalnych, w wieku 7-10 lat 
wraz z opiekunami, uczestników 

świetlic szkolnych w Dobrzejewi-
cach, Brzozówce, Obrowie, Łążynie 
II i Osieku n/W zostało zaproszo-
nych do udziału w „MAGICZNYCH  
FERIACH”. Transport zapewnił 
Urząd Gminy. W dniach 16-18 lu-
tego najmłodsi, w sposób bardzo 
atrakcyjny spędzali czas wolny od 
nauki. Program był bardzo bogaty i 
ciekawy – obejmował m.in. zajęcia 
plastyczne, taneczne, informatycz-
ne oraz naukę języka migowego. 
Ponadto, dzieci miały okazję obej-
rzeć seans w toruńskim Planeta-
rium, oraz własnoręcznie lepiły i 
wypiekały pierniki w żywym Mu-
zeum Piernika. Warsztaty odbywały 
się na wydziałach UMK: Sztuk Pięk-
nych, oraz Matematyki i Informaty-
ki. Z relacji dzieci wynika, że był to 
pomysł trafiony, wspomnienia po-
zostaną na całe życie… 

Dystrybucja żywności
GOPS informuje, że jak w latach 

poprzednich, również w 2009 ro-

ku prowadzić będzie we współpra-
cy z PKPS dystrybucję żywności z 
Unii Europejskiej w ramach progra-
mu PEAD – „Dostarczanie żywno-
ści dla najuboższej ludności 2009. 
Zgodnie z przyjętą procedurą żyw-
ność rozprowadzana jest wyłącznie 
wśród klientów korzystających ze 
wsparcia Ośrodka. Magazyn znaj-
duje się przy Urzędzie Gminy, a jej 
dystrybucją zajmują się pracowni-
cy socjalni, którzy na podstawie po-
siadanej dokumentacji wytypowali 
osoby spełniające kryteria.

Realizacja projektu 
wspólnie z „CISTOR”

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej informuje, że planuje w 
2009 roku realizować wspólnie z 
Centrum Integracji Społecznej „CI-
STOR” W Toruniu, projekt sys-
temowy w ramach Priorytetu VII 
Promocja Integracji Społecznej Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
p.n. „Bezrobocie To Nie Dla Nas”. 

Projekt spełnił wszystkie kryteria 
oceny formalnej i oczekuje do oce-
ny merytorycznej w Dziale Nabo-
ru i Promocji EFS. Grupą docelową 
są osoby zameldowane na terenie 
gminy Obrowo, korzystające długo-
trwale z pomocy społecznej, które 
nie pracują i są w wieku aktywności 
zawodowej. Dnia 10 marca b.r. od-
było się pierwsze spotkanie rekru-
tacyjne, na które zaprosiliśmy 40 
osób. 

W spotkaniu udział wzięli rów-
nież przedstawiciele OHP i Mobilne-
go Centrum Informacji Zawodowej, 
którzy przekazali naszym mieszkań-
com ciekawe oferty szkoleń i możli-
wości podjęcia pracy, w tym również 
za granicą. Szkolenia takie miałyby 
za zadanie wzbogacić lub pomóc 
nabyć umiejętności pisania doku-
mentów aplikacyjnych związanych z 
poszukiwaniem pracy i wejściem na 
otwarty rynek pracy. Szczegółowych 
informacji udzielają pracownicy so-
cjalni.                    Jolanta Hajdas
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Bal w przedszkolu w Obrowie
Ksiê¿niczki, rycerze i dzielni wojownicy, czyli…

W ostatni dzień stycznia w Ma-
łym Przedszkolu w Obrowie odbył 
się bal karnawałowy. Dekoracja, 
wystrój sali oraz stroje, w które 
przebrane były dzieci,  w pełni paso-
wały do obchodzonej uroczystości. 
Wszystkie przedszkolaki przyszły w 
przebraniu, gdyż taki bal jest tym, 
co dzieci lubią najbardziej. Uroczy-
stość rozpoczęła się oczywiście od 
prezentacji strojów. To był wspania-
ły pokaz mody karnawałowej.  Tego 
dnia pojawiły się księżniczki, wróż-
ki, rycerze i inni dzielni wojownicy. 
Oprócz zabawy i tańca nauczyciel-

ki zorganizowały konkursy, do któ-
rych zaprosiły nie tylko dzieci, ale 
także i ich rodziców. Nagród nie za-
brakło dla nikogo. W kolorowych 
strojach, przy muzyce, konkursach 
i tańcach, a także przy pysznym je-
dzeniu i w znakomitych nastrojach, 
wszyscy bawili się całe sobotnie 
przedpołudnie. Uśmiech nie znikał 
nawet mimo chwilowego zmęcze-
nia. Wspólna zabawa dostarczy-
ła zarówno dzieciom jak i rodzicom 
wiele radości a wspomnienia na 
długo pozostaną w ich pamięci. 

Monika Zamojska

Maluchy z przedszkola podczas balu bawiły się znakomicie

Oferta pracy dla ratownika!
Urząd Gminy Obrowo 

poszukuje 

RATOWNIKA,
który strzegł będzie plaży 

w Osieku nad Wisłą. 

Ilość wakatów: 2 
Opis oferty: Praca sezonowa 

Bezpłatne zakwaterowanie bezpośrednio przy jeziorze.
Wszelkie informacje oraz podanie o pracę 

proszę składać na adres - również pocztą elektroniczną 

Dane kontaktowe: 
Urząd Gminy Obrowo 

Obrowo 54 
87-126 Obrowo 

obrowo@obrowo.pl 
tel. (056) 678-60-22 

Opis dodatkowy
Minimalne wykształcenie: zawodowe. 

Minimalne doświadczenie:1-2 lata 
Wymagania:Min.18 lat, 

Kurs Ratownik wodny min, 
ukończony kurs pierwszej pomocy.

Umowa zlecenie.

Niech nam rosną 
gwiazdy piłki
Moje boisko ORLIK 2012 bêdzie równie¿ na terenie 
gm. Obrowo

Kolejną ważną inwestycją 
jaką władze gminy będą re-
alizowały w br. jest budowa 
wielofunkcyjnego kompleksu 
sportowego – Moje boisko Or-
lik 2012, które powstanie w 
miejscowości Dobrzejewice. 

Zadanie to będzie w połowie finan-
sowane przez Urząd Marszałkowski 
i Ministerstwo Sportu i Turystyki, a 
pozostała część będzie pochodziła 
ze środków własnych gminy. Koszt 
inwestycji szacuje się na kwotę 1,2 
mln zł. 

Przedmiotem inwestycji jest budo-
wa zespołu boisk i urządzeń spor-
towych wraz z trybunami. Budowa 
ogólnodostępnego, wielofunkcyjne-
go kompleksu sportowego polega 
na budowie 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.

Przewiduje się też oświetlenie bo-
isk i instalację odgromieniową oraz 
ogrodzenie całego kompleksu spor-
towego z uwzględnieniem tzw. pił-
kochwytów. 

Przy planowanym wielofunkcyjnym 
kompleksie będzie wykorzystane 
istniejące zaplecze sanitarno-szat-
niowe, występujące w przylegającej 
do budowanego „Orlika” hali spor-
towej.  

Warto podkreślić, że w miejscowo-
ści Dobrzejewice, ani w jej obrębie 
nie ma tego typu zespołu sportowe-
go, co niewątpliwie poprawi stan 
bazy sportowej w gminie i wzbogaci 
tą miejscowość, a dzieci i młodzież 
oraz osoby dorosłe będą mogły ak-
tywnie spędzać czas na świeżym 
powietrzu nie tylko w weekendy i 
święta, ale także każdego dnia.

MS.

Ogłoszenie
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region 

Południe w ramach realizowanego Programu „Nowe Kompetencje nowe 
możliwości rozwoju pracowników”,  w okresie od maja 2009 r. do koń-
ca stycznia 2010 r. organizuje kurs języka angielskiego poziom średnio 
zaawansowany dla mieszkańców Gminy Obrowo. Kurs obejmuje 130 
godzin, zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 2 godziny od go-
dziny 16:00, przerwa wakacyjna  w miesiącu sierpniu.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie dostępnych na stronie in-
ternetowej dokumentów: deklaracji, oświadczenia o zamieszkaniu,  for-
mularza zgłoszeniowego oraz o przesłanie tych druków do Biura LGD. 
Kontakt również w Urzędzie Gminy, z Panią Marzeną Słupczewską pod nr 
telefonu 056 678 60 22 

Zarząd Stowarzyszenia
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Laurka dla Kopernika
Œwiêto patrona Szko³y Podstawowej w £¹¿ynie II

19 lutego br. przypadła 536 rocz-
nica urodzin Mikołaja Kopernika. 
Dla społeczności szkolnej z Łążyna 
II był to również wyjątkowy dzień. 
Osoba tego genialnego naukowca 
zawsze tu wszystkich fascynowa-
ła, a odkąd w czerwcu 2006 roku 
nadano tutejszej szkole jego imię, 
stał się on prawdziwym wzorem do 
naśladowania.

Urodzinowe święto Mikołaja Ko-
pernika w Szkole Podstawowej w 
Łążynie II odbyło się już 14 lute-
go. Uczniowie z koła historyczne-
go przygotowali z tej okazji montaż 
słowny przypominający postać i 
osiągnięcia tego wielkiego człowie-
ka. Następnie cała społeczność 

uczniowska wraz z nauczycielami, 
stojąc przed portretem swego pa-
trona, odśpiewała hymn szkolny. 

A kiedy pojawił się w szkole sam 
Mikołaj Kopernik (w tę rolę wcieli-
ła się Ewelina Stankiewicz) przyjęto 
go brawami i wręczono mu specjal-
nie przygotowaną na tę uroczystość 
laurkę z podziękowaniami, pod któ-
rymi podpisała się jako pierwsza dy-
rektor Hanna Affelt, a dalej wszyscy 
chętnie składali swoje podpisy, co 
trwało kilka następnych przerw. W 
końcu laurkę umieszczono pod por-
tretem solenizanta, znajdującym 
się w centralnym miejscu szkoły. 

Marzenna Ziółkowska
SP Łążyn II

E-classroom
Gimnazjum w Dobrzejewicach uczestniczy we 
wspólnym projekcie ze szko³ami z Turcji i Chorwacji

Gimnazjum w Dobrzejewicach po 
raz drugi bierze udział w europej-
skim projekcie internetowym EU 
Dialogue Award pod hasłem „E - 
classroom”. Tym razem wiąże się 
to z ogłoszeniem przez Komisję Eu-
ropejską roku 2009 Europejskim 
Rokiem Dialogu Interkulturowego. 

Projekt ma na celu zwiększenie 
zainteresowania wśród młodzie-
ży „dialogiem międzynarodowym” 
podczas zajęć lekcyjnych, uczenie 

się w praktyce oraz użycie języka 
obcego z wykorzystaniem technolo-
gii komunikacyjnych.

W projekcie, oprócz naszego gim-
nazjum, udział biorą: szkoła z Anka-
ry (Turcja) i Podgory (Chorwacja).

Efekty współpracy młodzieży pod-
czas zajęć z języka angielskiego 
można zobaczyć na stronie: eu-dia-
logue.com. Wyniki konkursu będą 
znane w maju. 

A. Ewertowska

W grupie weselej
Œwietlica profilaktyczna dzia³aj¹ca przy Szkole Podstawowej w £¹¿ynie II

Dzieci mieszkające na wsi mają 
ograniczone możliwości atrakcyjne-
go spędzania czasu wolnego. Bra-
kuje miejsc, gdzie mogłyby spotkać 
się z przyjaciółmi, porozmawiać, 
zwierzyć się ze swoich trosk i kło-
potów. Wychodząc naprzeciw tym 
potrzebom, powstała przy Szkole 
Podstawowej w Łążynie II świetlica 
profilaktyczna. 

Działa ona od października 2007 
roku. W zajęciach biorą udział 
głównie uczniowie naszej szko-
ły, ale również okoliczna młodzież. 
Uczestnicy spotkań poznają różne 
formy spędzania czasu. Organizo-
wane są liczne zabawy, dyskoteki, 
konkursy, imprezy okolicznościo-
we, zajęcia sportowe. W ramach 
działalności dydaktycznej świetlica 
umożliwia rozwijanie zainteresowań 
dzieci, a także pomoc w odrabia-
niu lekcji. Korzystając z pracowni 
internetowej, poszukują ciekawych 
informacji w Internecie, przygoto-
wują się do zajęć lekcyjnych, wy-

konują prezentacje multimedialne. 
Prowadzone są również pogadan-
ki o tematyce prozdrowotnej i profi-
laktycznej. Uczniowie oglądają filmy 
edukacyjne, wyszukują informacji w 
Internecie, prasie codziennej i cza-
sopismach, wykonują plakaty. Z 
okazji światowego dnia bez papie-
rosa dzieci przygotowały przedsta-
wienie pt. „Sąd nad papierosem”. 
Swoje umiejętności aktorskie za-
prezentowały podczas imprezy śro-
dowiskowej.

Największym zainteresowaniem 
cieszą się jednak wycieczki, wyjaz-
dy do kina i teatru oraz na basen. 
Należy tu wspomnieć chociażby o 
wycieczce do Warszawy czy wyjeź-
dzie integracyjnym na Barbarkę. 
Częściowo takie wyjazdy są dofi-
nansowywane ze środków Gminnej 
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych. 

Niewątpliwie dużą atrakcją oka-
zały się też ubiegłoroczne wakacje, 
podczas których zorganizowano 

Dzieci ze świetlicy profilaktycznej uczestniczą w wielu intere-
sujących zajęciach edukacyjnych

tzw. półkolonie. Ta nowa forma wy-
poczynku letniego stała się możliwa 
dzięki wsparciu Polskiej Fundacji 
Pomocy Dzieciom „Maciuś”.  Już 
teraz dzieci pytają, czy zbliżające 
się wakacje będą równie ciekawe 

i pełne niespodzianek. Na pewno 
świetlica profilaktyczna podejmie 
starania, aby nie zawieść swoich 
wychowanków. 

Wanda Falkiewicz
SP Łążyn II
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Kapitalne mecze 
szczypiornistek
Sukces dru¿yny z Dobrzejewic w miêdzynarodowej imprezie sportowej

Po wielu przygotowaniach i zabie-
gach finansowych udało się zor-
ganizować w sierpniu 2008 roku 
wyjazd dziewcząt-piłkarek ręcznych 
z Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Florian” w Dobrzejewicach na Eu-
ropejski Festiwal Młodzieżowej Piłki 
Ręcznej do Veszprem na Węgrzech. 
Uczestniczyły w nim 144 zespoły 
dziewcząt i chłopców z 17 państw 
europejskich i azjatyckich. W na-
szej grupie występowało 14 zespo-
łów. Po wielu kapitalnych meczach 
i paru przykrych porażkach drużyna 
z Dobrzejewic zajęła dobre 8 miej-
sce. 

To ogromny sukces naszych dziew-
cząt, bowiem w tej samej grupie wy-
stępowały aż dwie reprezentacje 
krajowe w tej kategorii wiekowej. 
Mecze rozgrywane były w halach 
sportowych, które na co dzień słu-

żą węgierskim pierwszoligowcom i 
rozgrywkom międzynarodowym. 

Młodzi sportowcy z gminy Obrowo 
mieszkali we wspaniale wyposażo-
nym hoteliku w centrum Veszprem. 
Oprócz typowych sportowych za-
jęć, czyli rozgrywanych meczów, 
gospodarze zapewnili wiele rozry-
wek i uroczystych spotkań młodzie-
ży uczestniczącej w tej imprezie. To 
wszystko było możliwe dzięki na-
szym „dobroczyńcom”. Znalazło się 
wielu sponsorów, którzy umożliwili 
ten wyjazd, wśród których serdecz-
ne podziękowania należą się wój-
towi Andrzejowi Wieczyńskiemu, 
Józefowi Jurkiewiczowi, Tomaszowi 
Nocnemu i wielu innym jak również 
wszystkim zaangażowanym rodzi-
com naszych piłkarek. 

Trener UKS „Florian” Dobrzejewice
Leszek Juraszek

Osoby na zdjęciu od lewej: Zuzanna Przewięźlikowska, Trener 
– Leszek Juraszek, Paulina Osenka, Aleksandra Kowalska, Mo-
nika Kamińska, Joanna Olkowska.

Zaproszenie
Dnia 29.05.2009r. w Zespole 

Szkół – Gimnazjum i Liceum im. 
Prymasa Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego w Dobrzejewicach odbę-
dzie się V jubileuszowy Festiwalu 
Twórczości Ludowej im. Edwarda 
Nowaka. 

Do udziału w Festiwalu serdecznie 
zapraszamy - zespoły pieśni i tań-
ca  ludowego, twórców i artystów 
ludowych. Na uczestników będą 

czekały atrakcyjne nagrody, których 
fundatorami od początku FTL są 
Marszałek Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego, Zarząd Powiatu 
Toruńskiego, wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński oraz Rada Ro-
dziców Zespołu Szkół - Przewod-
niczący RR A.Machajewski i Radni 
Rady Gminy Obrowo –W.Kowalski, 
M.Chmielewski, Z.Słupczewski , 
R.Skórski.

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.

Jeżycjada  
w bibliotece
Uczniowie z SP w Osieku nad Wis³¹ mi³oœnikami 
twórczoœci Ma³gorzaty Musierowicz

Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Osieku nad Wisłą została zapro-
szona na spotkanie ze znaną pisar-
ką Małgorzatą Musierowicz, które 
odbyło się 28 listopada 2008 r. w 
Bibliotece Pedagogicznej w Toru-
niu. 

Niestety liczba miejsc była ogra-
niczona. Dzieci, które pojecha-
ły na spotkanie zostały wyłonione 
drogą losowania spośród najbar-
dziej zainteresowanych. W ramach 
przygotowania uczniów do tego 
ważnego wydarzenia, przeprowa-
dzono w szkole lekcje, które miały 
na celu przybliżenie twórczości Mał-
gorzaty Musierowicz i zachęcenie 
do sięgnięcia po jej książki. 

Spotkanie z żyjącym pisarzem jest 
zawsze dobrą okazją do zadania py-
tań dotyczących sposobu tworzenia 
i tego skąd autorka czerpie pomy-
sły, czy jej bohaterowie to posta-
cie całkowicie fikcyjne, czy też mają 
swoje odpowiedniki w rzeczywisto-
ści.

 Na spotkaniach z Małgorzatą Mu-
sierowicz jest zawsze bardzo miło 
i wesoło, gdyż pisarka jest osobą 
niezwykle radosną, dowcipną, 
mającą dystans do siebie i swo-
jej twórczości. Usłyszeliśmy kilka 

anegdot dotyczących procesu two-
rzenia książek i powieści. Ciekawą 
informacją było to, że autorem jed-
nego z pomysłów na rozwój akcji 
w powieści z cyklu ”Jeżycjada” był 
Czesław Miłosz, który chętnie czy-
tał książki Małgorzaty Musierowicz. 

Po spotkaniu każdy uczestnik 
mógł otrzymać autograf, można by-
ło również kupić książki pisarki, któ-
ra jak zwykle zachęcała młodych do 
czytania, czynności dziś mało popu-
larnej. 

Entuzjazm autorki i jej pasja lite-
racka skłania do zadania sobie py-
tania czy nie tracimy zbyt wiele tak 
łatwo rezygnując z czytania. 

Katarzyna Młynarczyk


