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Nowy komendant 
policji 

Dłużej żyjemy, 
bo więzi budujemy

10-lecie Wisły 
Osiek
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„Za oknem biało się zrobiło, 
Na niebie gwiazdka lśni, 
W domu choinka, ciepło, miło, 
A w sercu płomyk się tli”. 

W tych dniach świątecznych, wyjątkowych, 
Życzymy wewnętrznego spokoju i szczęśliwych chwil.

A Nowy 2013 Rok niech przyniesie 
Państwu dużo zdrowia, pomyślności i sukcesów 
w życiu prywatnym i zawodowym

Wójt Gminy Obrowo 
Andrzej Wieczyński wraz 
z pracownikami 
oraz Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Michalski z radnymi 

15 grudnia 2012 r. ode-
brano i oddano do użyt-
kowania zmodernizo-
waną drogę dojazdową 
do gruntów rolnych w 
technologii nawierzchni 
tłuczniowej z powierzch-
niowym utrwaleniem 
emulsją i grysami na dłu-
gości 1,1 km w miejsco-
wości Łążyn II.  Łączny 
koszt inwestycji wyniósł 
ponad 362 tys. zł, z czego 
80 tys. zł pochodziło ze 
środków Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego.  
 Do pierwszych opa-
dów śniegu trwały także 
roboty na tzw. drogach 
oświatowych, czyli tych 
umożliwiających dojazd 
dzieci do szkół. Drogi: w 
Łążynie i Łążynku, w Zę-
bowie –Miliszewy, w Osie-
ku (w kierunku cmentarza 
i na Pleszewiec), w Silnie 
(w kierunku Harcówki) 
uzyskały nową podbu-
dowę, kolejne warstwy 
nawierzchni będą uzupeł-
niane wiosną. Wiosną też  
będzie zmieniana pod-
budowa drogi w Obro-
wie na ul Sadowej, drogi  
w Szembekowie i ul. Mo-
drzewiowej w Brzozówce. 
Łącznie zostanie zmoder-
nizowanych 10 km dróg 
gminnych za ponad 2,7 
tys. zł.
 Drogi gminne wyma-
gają remontów i napraw, 
a także widzimy potrzebę 
budowy dróg na nowo po-
wstałych osiedlach dom-
ków jednorodzinnych, 
dlatego też w miarę moż-
liwości finansowych będą 
sukcesywnie remontowa-
ne kolejne odcinki dróg i 
budowane nowe – podkre-
śla wójt Andrzej Wieczyń-
ski.

Kolejna
nowa 
droga

Świąteczne ozdoby wykonały dzieci z Przedszkola w Skrzypkowie przy pomocy rodziców i opiekunów
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Od 15 listopada 2012 roku 
nowym szefem komisariatu 
w Lubiczu jest nadkomisarz 
mgr Ireneusz Lewandowski, 
który zastąpił na tym sta-
nowisku  podinsp. mgr Zbi-
gniewa Świąteckiego. 
 Nowy komendant rozpo-
czął służbę w policji w 1996 
roku. W 2000 roku ukończył 
studia zawodowe w Wyższej 
Szkole Policji w Szczytnie i 
pełnił służbę na wyższych sta-
nowiskach sekcji kryminal-
nej i dochodzeniowo-śledczej 
toruńskich komisariatów. W 
2004 roku został przeniesiony 
do Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Bydgoszczy, gdzie do 
chwili objęcia nowego stano-
wiska, pracował na stanowi-

sku specjalisty zespołu docho-
dzeniowo-śledczego do walki 
z przestępczością przeciwko 
życiu i zdrowiu.
 Zmiany nastąpiły również 
na stanowisku zastępcy ko-
mendanta Komisariatu Policji  
w Lubiczu. Obowiązki te 
pełnić będzie teraz aspirant 
sztabowy Marian Gajewski, 
dotychczasowy kierownik re-
feratu kryminalnego tej jed-
nostki. 

 Komisariat Policji w Lubi-
czu mieści się przy ul. Pade-
rewskiego 3, 87-162 Lubicz.
Dyżurny przyjmuje zgłosze-
nia całodobowo pod nr tel. 
56 641-28-30 fax. 56 641-28-
34.

Zmiana warty 
w komisariacie w Lubiczu

Pluszowe misie są ulubieńca-
mi wszystkich dzieci i od po-
nad 100 lat towarzyszą im na 
całym świecie. Dodają otuchy, 
pocieszają i są niezbędną przy-
tulanką przy zasypianiu. Au-
torzy książek dla dzieci piszą o 
misiach opowiadania, powieści 
i wiersze.
 Ta jedna z najpopularniej-
szych zabawek, obchodzi swoje 
święto 25 listopada. W naszej 
szkole Światowy Dzień Pluszo-
wego Misia świętowaliśmy 26 
listopada. Tego dnia dzieci z 
przedszkola, oddziału zerowego 

i klas I-III przyniosły do szkoły 
swojego ukochanego pluszaka.
 Dzieci poznały historię po-
wstania pluszowego misia oraz 
zapoznały się z różnymi posta-
ciami misiów. Musiały również 
ułożyć puzzle, które utworzyły 
najbardziej znanego wszystkim 
dzieciom misia - Kubusia Pu-
chatka. 
 Najprzyjemniejsze jednak 
było podsumowanie Święta.
Każde dziecko otrzymało „małe 
słodkie co nieco”, czyli to, co mi-
sie lubią najbardziej.

Monika Zamojska

Światowy Dzień Pluszowego Misia

Społeczność szkolna Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Obro-
wie oraz Obrowskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Edu-
kacji, Kultury i Sportu „Nasza 
Szkoła” serdecznie zapraszają 
mieszkańców Gminy Obrowo 
na akcje charytatywną zorga-
nizowaną w ramach 21. Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. 
 W tym roku gramy pod ha-
słem: „Dla ratowania życia dzie-
ci i godnej opieki medycznej 
seniorów”. Impreza odbędzie 
się 13 stycznia 2013 r. o godzi-
nie 15:00 w sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół w Obrowie. W 

programie występy artystyczne 
dzieci i młodzieży, licytacja prac 
różnych znanych i mniej znanych 
artystów, gadżetów WOŚP, poda-
runków od ludzi dobrej woli  oraz 
wiele innych atrakcji. 
Serdecznie zapraszamy!

Szef Sztabu 
Przemysław Piotrowski

Jednocześnie zwracamy się z 
prośbą do osób chcących się za-
angażować i włączyć w organi-
zację imprezy w formie darowi-
zny lub sponsoringu o kontakt 
pod nr tel. (056) 674 70 30 lub 
608 379 962.

WOSP  czeka na Was!

21 listopada obchodzony był 
Dzień Pracownika Socjalnego. 
Jest to święto  wszystkich pra-
cowników pomocy społecznej. 
 Na ręce pani Anny Domań-
skiej Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Obrowie, składamy wyrazy 
uznania oraz podziękowania 
dla wszystkich pracowników 
socjalnych za zaangażowanie w 
niełatwą pracę na rzecz drugiego 
człowieka.

 Życzymy wiary we własne 
możliwości i twórczego zaanga-
żowania w realizację Waszych 
codziennych zadań, które zwięk-
szają poczucie bezpieczeństwa 
socjalnego najuboższych i naj-
bardziej potrzebujących wspar-
cia mieszkańców Gminy Obro-
wo.

Wójt Andrzej Wieczyński wraz z 
urzędnikami

Dzień Pracownika Socjalnego
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Cykl dotyczący cie-
kawych osobowości 
Gminy Obrowo zaczę-
liśmy od pani Teresy 
Wasilewskiej, 95-let-
niej mieszkanki Kuź-
nik. We wrześniowym 
wydaniu poznaliśmy 
stuletniego miesz-
kańca Obrowa – pana 
Stanisława Rygielskie-
go, a teraz poznamy 
98-letnią mieszkankę 
Zębowa.
 Pani Marianna 
Wiercioch, bo o niej 
mowa, urodziła się 
8 czerwca 1914 roku  
w Cioczy w woj. Lubel-
skim. Wychowała się 
w rodzinie wielodziet-
nej. Miała trzech braci 
i cztery siostry, obec-
nie żyją dwie siostry - 
Czesława i najmłodsza 
Zdzisława. Jako dziecko 
przybyła na teren Gmi-
ny Obrowo, gdzie wraz 
z rodzicami i rodzeń-
stwem zamieszkała w 
Kawęczynie. W 1934 
roku, w wieku 20 lat, 
wyszła za mąż za star-

szego od siebie o 20 lat 
pana Władysława, któ-
ry był wdowcem. Pań-
stwo Wiercioch wraz z 
dwójką synów - dzieć-
mi pana Władysława 
z pierwszego małżeń-
stwa, zamieszkali w Zę-
bowie. Prowadzili tam 
wspólnie gospodarstwo 
rolne, a pan Władysław 
pracował dodatkowo 
w pobliskim lesie jako 
gajowy. Jak podkreśla 
pani Ewa – córka pani 
Marianny i Władysła-
wa, „rodzice ciężko 
pracowali, żeby godnie 
żyć i utrzymać rodzi-
nę, która na początku 
była czteroosobowa, a 
z czasem dziesięciooso-
bowa”. Pani Marianna 
urodziła bowiem sze-
ścioro dzieci, czwórkę 
synów: Jerzego, Jana, 
Grzegorza i Ryszarda 
oraz dwie córki Roma-
nę i Zdzisławę, na którą 
niemalże wszyscy mó-
wią Ewa. 
Z chwilą pojawiania się 

na świecie po-
tomstwa, po-
jawiały się nie 
tylko nowe 
obowiązki, ale 
też radość i 
poczucie speł-
nienia. Pani 
Marianna to 
p r a c o w i t a 
kobieta, ko-
chająca dzieci 
zarówno, te 
dla których 
stała się dru-
gą mamą, jak 
i swoje wła-
sne. W 1975 
roku zmarł 
pan Włady-
sław. Małżon-
kowie Wier-
cioch przeżyli 
wspólnie 41 
lat. 
 P a n i 
M a r i a n n a 
W i e r c i o c h 

jest obecnie jedną z 
najstarszych kobiet 
w gminie Obrowo. Z 
racji wieku nie jest w 
stanie opowiedzieć 
wszystkiego co przeży-
ła i doświadczyła przez 
niemalże 100 lat, ale 
jak podkreśla rodzina 
„mama i tata stworzyli 
nam piękną rodzinę z 
tradycjami. Jak w każ-
dej rodzinie, były i są 
różne zawirowania, ale 
takie jest życie”. „Pa-
miętam, jak babcia po-
wtarzała mi, kiedy coś 
mi nie wychodziło, że 
życie trzeba brać takim 
jakie jest i cieszyć się z 
każdej chwili” – doda-
je Agnieszka – jedna z 
dwudziestu jeden wnu-
cząt, których doczeka-
ła pani Marianna. Na 
świat przyszedł też nie-
dawno trzydziesty piąty 
prawnuczek pani Wier-
cioch.
 Nie łatwa praca w 
polu, w ogrodzie, a 
także trud wychowa-
nia gromadki dzieci, 
to zadania, do których 
państwo Marianna i 
Władysław przykładali 
wielką wagę i wykony-
wali najlepiej jak umie-
li, ciesząc się jedno-
cześnie z każdej chwili 
wspólnego życia. 
 Pani Marianna od 
dziecka lubiła i lubi 
robótki ręczne. Kie-
dyś wyszywała, szy-
dełkowała i haftowała 
serwety i serwetki w 
mgnieniu oka. Dziś już 
nasza jubilatka nie wy-
szywa, bo wzrok już nie 
ten, ale podziwia swoje 
małe dzieła, które leżą 
na ławach i meblach w 
domu. Pani Ewa wspo-
mina też rękawiczki, 
szaliki, skarpetki ro-
bione na drutach, które 
były podziwiane przez 
koleżanki i kolegów, 
a te cuda wychodzi-

ły spod zręcznych rąk 
naszej mamy – dodaje. 
Pani Marianna umie też 
szyć na maszynie. Jej 
zręczne ręce i twórcza 
wyobraźnia pozwalały 
tworzyć niepowtarzal-
ne spódnice i sukienki 
dla córek i wnuczek, 
spodnie dla chłopaków, 
które były potrzebne 
zwłaszcza w czasach 
PRL-u, kiedy nie moż-
na było niczego kupić w 
sklepach, tak jak teraz.
 Zręczne dłonie pani 
Marianny przygotowy-
wały pyszne potrawy i 
ciasta, czy też tradycyj-
ny, staropolski chleb na 
zakwasie. „Chleb mama 
wypiekała w specjal-
nym kaflowym piecu 
kilka razy w tygodniu. 
Jego niepowtarzalny za-
pach, który roznosił się 
po całym domu i nie-
samowity smak czuję 
do dziś” – wyznaje pani 
Ewa.

 Jak widać, pani Ma-
rianna to typowa żona, 
matka, babcia i prabab-
cia. Zmaga się z cierpie-
niem i chorobami, które 
nie pozwalają jej już na 
wiele rzeczy, zmieniła 
przyzwyczajenia i tryb 
życia, wymaga opieki 
rodziny, ale pozostaje 
dobrą i skromną kobie-
tą, dającą nam wszyst-
kim przykład do na-
śladowania. Życie jest 
cennym darem danym 
od Boga i trzeba cieszyć 
się z każdej chwili do 
samego końca. 
 Dziękujemy za miłe 
wspomnienia. Życzymy 
dużo zdrowia i przeży-
cia jeszcze wielu lat we-
dług wypróbowanego 
stylu w zaciszu ciepła 
domowego ogniska.

Marzena Słupczewska

Skarby Osobowości
Kolejna odsłona cyklu Kuriera Obrowa - tym razem wspominamy 
wraz z Marianną Wiercioch
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Dnia 1 grudnia 2012r. w 
Szkole Podstawowej w Brzo-
zówce odbył się I Turniej 
Tańca Towarzyskiego „O Pu-
char Wójta Gminy Obrowo” 
zorganizowany przez TKS 
„Dance & Dance” z Torunia. 
 Patronem turnieju był wójt 
Andrzej Wieczyński. W tur-
nieju brało udział 98 solistek i 
70 par z okręgu województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 Tancerze z Bydgoszczy, Ino-
wrocławia, Chełmży, Grudzią-
dza, Nakła i Torunia rywalizo-
wali na poziomie rekreacja, w 
kategoriach wiekowych od 7 
do 13 lat i klasach tanecznych 
H, G, F. Tancerzy oceniani byli 
przez profesjonalnych sędziów 
z Bydgoszczy i Torunia. 
 Specjalne zaproszenie na 

pokazy taneczne przyjęli Mi-
strzowie Okręgu Kujawsko-
-Pomorskiego w tańcach 
standardowych i latynoame-
rykańskich.

 Wszyscy tancerze biorą-
cy udział w turnieju zosta-
li nagrodzeni dyplomami i 
nagrodami. Młodsza grupa 
taneczna otrzymała medale 

(niezależnie od zajętego miej-
sca). Starsza grupa walczyła o 
złoty medal i statuetkę. 
 W kategorii wiekowej 12-
13 lat i klasie tanecznej G zwy-
ciężyła dziewczynka ze Szkoły 
Podstawowej w Brzozówce: 
Julia Tomczak z partnerem Ja-
kubem Przywieczerskim.
 Impreza udała się znako-
micie. Mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku odbędzie się 
II Turniej Tańca Towarzyskie-
go „O Puchar Wójta Gminy 
Obrowo”.
 Turniej Tańca sponsoro-
wany był przez wiele firm z 
terenu gminy Obrowo i oko-
lic Torunia. Za okazaną po-
moc serdecznie wszystkim 
dziękujemy.

Jolanta Tomczak

Pierwszy Turniej Tańca Towarzyskiego

Listopadowe dni są bardzo 
krótkie. A jeśli jeszcze nie 
pada śnieg, to wszechogar-
niająca szarość trwa od rana 
do wieczora.
 By jakoś ożywić tę ponu-
rość, rozweselić smutne po-
południa i skrócić czas ocze-
kiwania na święta Bożego 
Narodzenia, uczniowie naszej 
szkoły zorganizowli andrzej-
ki. Dzieci szukały w różnych 
źródłach tradycyjnych wróżb, 
a potem przebrane za wrózki, 
czarodziejki i magów przepo-
wiadały przyszłość. I choć nie 
dotyczyło to, tak jak kiedyś 
zamążpójścia, emocje sięgały 
zenitu, a zabawy było co nie 
miara. Oprócz powszechnie 
znanych wróżb z wędrującymi 
do progu butami, przekłuwa-
niem serca, były też te rzadziej 
używane np. wróżba nume-
ryczna. Podaję ją w całości, bo 
sprawdza się nie tylko na an-
drzejkach.
 Każdy na podstawie daty 
swoich urodzin (dnia) usta-
la jaka cyfra ( od 1do 9) jest 
mu przypisana. I tak urodzeni 
np. 12 dodają 1 do 2, cyfrą im 
przypisaną jest 3, natomiast 
urodzeni np. 29 dodają 2do 9, 
a potem jeszcze 1 do 1 - przy-
pisana im cyfra to 2.
 A oto cechy przypisywane 
poszczególnym cyfrom:

1 - ambitny, pewny siebie,wy-
trwały w dążęniu do celu, uro-
dzony wódz, godny zaufania
2 - łagodny i wrażliwy, ma 
wiele fantazji, uzdolniony ar-
tystycznie, bywa przewrażli-
wiony
3- dynamiczny i godny zaufa-
nia, bardzo ambitny, odpowie-
dzialny za to co mówi i robi
4 - uparty i sentymentalny, 
chętnie płynie pod prąd, ma 
duże poczucie sprawiedliwo-
ści, gwałtowny, ale wierny w 
przyjaźni
5 - pogodny, impulsywny, ży-
wotny i inteligentny, bezbłęnie 
ocenia ludzi, szybko zawiera 
przyjaźnie
6 - serdeczny, spokojny i towa-
rzyski, wspaniałomyślny, nad-
miernie angażuje się w pro-
blem innych
7 - romantyczny, niespokojny 
duch ze skłonnością do filo-
zofowania, tęskni do wielkich 
przygód i dalekich podróży
8 - zamknięty w sobie, często 
niedoceniany, łatwo kapituluje 
wobec trudności
9 - niezależny i pełen pasji, na-
tura wojownicza, niebojąca się 
konfliktów, skłonny do lekko-
myślności.
 Ile w tym prawdy? Cóż 
oceńcie sami,” jakie z Was Nu-
mery”. 

Elzbieta Zbąska

Andrzejki w Łążynie - 
czyli nieco numerologii

U progu XXI wieku jesteśmy 
światkami coraz to więk-
szych aktów przemocy wo-
bec drugiego człowieka. 
 Niepokojący jest fakt, że 
zjawisko to dotyka również 
rodzinę, osoby najbardziej 
sobie bliskie. Dotychczasowe 
badania dowodzą, że w wielu 
polskich rodzinach dochodzi 
do różnych form przemocy. 
Aby wyjść naprzeciw ofiarom 
przemocy zostały powołane 
Zespoły Interdyscyplinar-
ne, działające przy Gminach, 
składające się z różnych osób 
i instytucji, które mogą mieć 
wpływ na poprawę trudnej 
sytuacji życiowej oraz pomóc 
osobom doznającym przemo-
cy. 
 Zespół Interdyscyplinar-
ny składa się z: pracowników 
GOPS-u, służby zdrowia, 
policji, sądów (kuratorzy), 
komisji ds. rozwiązywania 
problemów alkoholowych jak 
również oświaty (pedagodzy). 
Podejmuje on działalność in-
formacyjną i edukacyjną dla 
społeczności lokalnej. Szkoła 
jako jedna ze składowych czę-
ści zespołu zobowiązana jest  
do reagowania na wszelkiego 
rodzaju akty przemocy jak 

również prowadzenia działań 
profilaktycznych. Aby zwięk-
szyć poczucie bezpieczeństwa 
ofiar przemocy oraz wiedzę 
dotyczącą tego problemu, 
aby skutecznie działać i aby 
sprawcy nie czuli się bezkarni 
i odczuwali nad sobą kontro-
lę Zespół Szkół w Osieku nad 
Wisłą zorganizował spotka-
nie dla wszystkich rodziców 
zarówno dzieci z przedszkola 
jak i ze szkoły dotyczące tego 
zjawiska. 
 Zaproszona została pani 
Anna Domańska – kierow-
nik GOPS w Obrowie, która 
poinformowała w jaki kon-
kretny sposób można pomóc 
sobie lub innym (sąsiadom, 
rodzinie, znajomym) w sytu-
acji kiedy ktoś spotyka się z 
aktami przemocy. Apelowa-
ła o wrażliwość na to co się 
dzieje wokół nas. Zachęcała, 
aby podejmować działania, 
bo tylko w ten sposób można 
temu zjawisku się przeciwsta-
wić. Rodzice otrzymali ulotkę 
informacyjną, która zawiera 
wszystkie niezbędne informa-
cje związane z przemocą.

Beata Rumińska - Ćwik

Jesteś świadkiem 
przemocy? Reaguj!
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Pod takim hasłem rusza projekt, 
którego liderem jest działające 
na terenie Powiatu Toruńskiego 
Stowarzyszenie Heath is trendy. 
Celem projektu jest integracja 
wewnątrz i międzypokolenio-
wa,  poprawa jakości i poziomu 
życia osób starszych oraz zago-
spodarowanie potencjału osób 
starszych poprzez aktywność 
społeczną tych osób. Projekt 
pozwoli również zagospodaro-
wać czas wolny młodych ludzi, 
wykształci postawy prospołecz-
ne, a także zwiększy świado-
mość zdrowotną. Projekt ma 
charakter powiatowy i realizo-
wany będzie na obszarze 9 gmin 
(Chełmża, Czernikowo, Lubicz, 
Łubianka, Łysomice, Obrowo, 
Wielka Nieszawka, Zławieś 
Wielka) i miasta Chełmża.
 W każdej gminie zostali wy-
łonieni liderzy, których zada-
niem jest stworzenie dwóch grup 
składających się z co najmniej 10 
seniorów (są to osoby w wieku 
60+) i  10 juniorów (młodzież do 

18 roku życia). Zadaniem grup 
od stycznia do końca maja 2013 
r. będzie szkolenie się nawza-
jem w różnych dziedzinach pod 
okiem profesjonalistów, m.in. p. 
Teresy Stępień-Nowickiej (aktor-
ki teatralnej i telewizyjnej) oraz 
trenerów tańca ze szkoły tańca 
Jagielski Dance Project (chore-
ograf You Can Dance). Seniorzy 
nauczą juniorów tradycyjnych 
tańców, sztuki gotowania, śpie-
wu, natomiast juniorzy uczyć 
będą starsze pokolenie obsługi 
komputera i Internetu, a także 
spróbują przekazać wiedzę na te-
mat tańca nowoczesnego i zajęć 
sportowych. 
 Zmagania grup zakończy tur-
niej gmin, który odbędzie się 1 
czerwca 2013 r. Gmina, która wy-
gra, otrzyma tytuł gminy przyja-
znej seniorom, a zwycięska dru-
żyna wyjedzie na wycieczkę do 
Tropical Island w Niemczech.
 Na terenie Gminy Obrowo 
koordynację działań przyjął na 
siebie Gminny Ośrodek Kultury 

oraz Obrowskie Stowarzysze-
nie na Rzecz Rozwoju Edukacji 
Kultury i Sportu „Nasza szkoła”. 
W gronie wolontariuszy, którzy 
przyjęli role liderów znaleźli się: 
p. Daniela Prochera, p. Nina Cy-
mer-Paluszkiewicz, p. Grzegorz 
Filut, p. Magdalena Motyka oraz 
p. Przemysław Piotrowski.

 

Jeżeli uważacie Państwo, że ten 
projekt jest właśnie dla Was, pro-
simy o kontakt z wybraną jed-
nostką: GOK w Obrowie, tel. 
(056) 678-60-22 wew. 145,  Sto-
warzyszeniem „Nasza Szkoła”, 
tel. 608379962 lub osobiście z 
wybranym liderem. 

Dłużej żyjemy, bo więzi budujemy

Dobiega końca realizacja 
kolejnej edycji projektu sys-
temowego pn. „Bezrobocie 
– To Nie Dla Nas” 2012, re-
alizowanego  przez GOPS 
w Obrowie, w ramach Prio-
rytetu VII. Promocja inte-
gracji społecznej, Działania 
7.1. Rozwój i upowszech-
nianie aktywnej integracji, 
poddziałania 7.1.1. Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez ośrodki po-
mocy społecznej. 
 7 grudnia 2012 r. odbyło się 
uroczyste seminarium podsu-
mowujące realizację projektu, 
w którym wzięło udział 32 
uczestników oraz zaproszeni 
goście.
 Konferencję otworzyła 
Anna Domańska – koordyna-
tor projektu, która przywitała 
przybyłych gości i posumowa-
ła realizację projektu, przed-
stawiając przeprowadzone 
działania środowiskowe. W 
ramach realizacji projektu pra-
cownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Obro-
wie  zorganizowali dla uczest-

ników działania o charakterze 
integracyjnym, edukacyjnym i 
kulturalnym (wyjście do kina, 
teatru, spotkanie integracyj-
ne).
 Wykonawcą większości 
zadań projektu był CISTOR 
Stowarzyszenie Partnerstwo 
Społeczne w Toruniu. Opie-
kun uczestników naszego 
projektu przedstawił prezen-
tację multimedialną z jego 
przebiegu. W ramach projektu 
nasi podopieczni uczestniczyli  

w szkoleniach społecznych i 
zawodowych.
 Na uroczystej konferencji 
uczestnicy projektu przyjęli 
gratulacje, certyfikaty ukoń-
czenia szkoleń i drobne upo-
minki. Podzielili się także 
swoimi wrażeniami z uczest-
nictwa w projekcie.
 Warto podkreślić, że w 
okresie 4 lat realizacji projektu 
wzięło w nim udział 102 oso-
by.

Aleksandra Zdrojewska

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

WIGILIA 2012
 Dnia 19 grudnia 2012 r., zgodnie z 
wieloletnią tradycją, w świetlicy przy 
Urzędzie Gminy odbyła się uroczysta 
Wieczerza Wigilijna dla osób samot-
nych i bezdomnych – mieszkańców 
Gminy Obrowo.
 Podopiecznym życzenia złożył 
Wójt Gminy Obrowo Andrzej Wie-
czyński, proboszcz miejscowej Parafii 
oraz pracownicy GOPS.
 Podczas spotkania podzieliliśmy 
się opłatkiem i uczestniczyliśmy we 
wspólnym kolędowaniu. Spotkanie 
umilił występ dzieci z Zespołu Mu-
zycznego pod kierunkiem pana Grze-
gorza Filuta.
 

Zbiórka żywności 
 W związku ze zbliżającymi się 
Świętami Bożego Narodzenia Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ob-
rowie zorganizował zbiórkę żywności 
dla najbardziej potrzebujących miesz-
kańców naszej gminy. 
 W tym celu w sklepach spożyw-
czych na terenie gminy Obrowo zo-
stały wyznaczone miejsca, gdzie każdy 
z nas mógł podzielić się żywnością. 

Żywność dla osób po-
trzebujących w ramach 

współpracy GOPS i 
PKPS

W ramach programu PEAD w 2012 
r. Polski Komitet Pomocy Społecznej 
w Obrowie przy współpracy z GOPS 
objął pomocą ponad 1400 osób z te-
renu Gminy Obrowo. Rozdyspono-
wano 51 ton artykułów spożywczych, 
takich jak: mąka, kasza, makaron, ryż, 
herbatniki, koncentrat pomidorowy, 
groszek z marchewką, dżem, olej, ser, 
mleko, masło, mielonka wieprzowa, 
cukier i klopsiki w sosie.
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Artyści Galerii Rusz z 
warsztatami  w Obrowie
W dniach 19 i 22 października 
uczniowie klasy 2B Gimnazjum 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła 
II w Obrowie wzięli udział w 
niepowtarzalnych warsztatach. 
Warsztaty bilbordowe, bo o 
nich tu mowa, zorganizowane 
zostały przez Fundację Rusz 
przy wsparciu Fundacji Banku 
Zachodniego WBK z programu 
grantowego „Bank Ambitnej 
Młodzieży”.
 Powstały one w odpowiedzi 
na potrzebę swobodnego wypo-
wiadania się młodych ludzi w 
przestrzeni publicznej. W trakcie 
zajęć prowadzonych przez Joannę 
Górską i Rafała Góralskiego, duet 

toruńskich artystów z Galerii 
Rusz, dzieci uzyskały wiedzę na 
temat komunikatów wizualnych i 
psychologii reklamy, a także two-
rzyły prace, które są wyrazem ich 
spojrzenia na rzeczywistość, są 
komunikatami, którymi ucznio-
wie szkoły chcą podzielić się z 
resztą społeczeństwa. Wybrane, 
najlepsze prace młodzieży zo-
stały wyeksponowane w dniach 
12-18 listopada 2012 na słupach 
ogłoszeniowych w obrębie Stare-
go Miasta w Toruniu. Mieszkań-
cy gminy Obrowo najlepsze pięć 
prac mogą podziwiać na bane-
rze zamieszczonym na szkolnym 
ogrodzeniu.

Dni od 15 do 19 październi-
ka były dla naszej placówki - 
Szkoły Podstawowej w Brzo-
zówce - czasem szczególnym, 
ponieważ wtedy to odwie-
dzili nas goście z międzyna-
rodowej organizacji zrze-
szającej studentów AIESEC. 
Dzięki staraniom dyrekcji 
mogliśmy być jedyną szkołą 
w gminie, którą odwiedziła 
trójka młodych studentów ze 
świata.
 Główną misją organizacji 
AIESEC jest poszerzanie świa-
domości kulturowej na ca-
łym świecie oraz poznawanie 
nowych krajów, ich tradycji i 
historii. Dzięki świetnej orga-
nizacji szkolnego koordynato-
ra projektu, pani Sylwii Hafka 
oraz gościnności nauczycieli 
- pana Wojciecha Adamia-
ka oraz pani Magdy Kozak, 
uczniowie mogli poznać kul-
turę i obyczaje takich krajów 
jak: Brazylia, Indie i Rumu-
nia. Studenci z tych krajów, 
Melissa Vittoria (Brazylia), 
Yash Mann (Indie) oraz Mara 
Naum (Rumunia) poznawa-
li najpiękniejsze miejsca oraz 
tradycje naszego regionu. Za 
sprawą tego, że studenci przez 
tydzień mieszkali u trojga na-
uczycieli naszej szkoły, byli w 
stanie poznać nasze życie co-
dzienne, zwyczaje i obowiązki. 
Swoje ojczyste kraje przedsta-
wili NAM barwnymi prezen-
tacjami i lekcjami pokazowy-
mi. Uczniom naszej szkoły 
bardzo przypadły do gustu ta-
kie zajęcia, a większość z nich 
była zachwycona i zdumiona 
oglądając zdjęcia, słuchając 
muzyki i ucząc się podsta-
wowych zwrotów w ojczy-
stych językach naszych gości. 
Zarówno starsi, jak i młodsi 
uczniowie z zainteresowaniem 
słuchali opowiadań studentów 
o ich krajach. Okazało się, że 
język obcy nie stanowił zbyt 

dużej przeszkody w porozu-
miewaniu się. Studenci ko-
munikowali się z uczniami w 
języku angielskim, dzięki cze-
mu uczniowie mogli aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach zada-
jąc pytania.
 Jednak nie samą nauką żyje 
człowiek. Po przeprowadzo-
nych lekcjach goście mogli 
poznawać uroki naszego re-
gionu i nie tylko. Poza licz-
nymi wizytami na toruńskiej 
starówce - wizyta w Muzeum 
Piernika, Planetarium, na 
wieży ratuszowej, studenci 
odwiedzili także Barbarkę, Są-
sieczno, Gdańsk, Poznań oraz 
Kraków. Melissa, Mara oraz 
Yash obserwowali jak pracu-
ją nauczyciele i uczniowie w 
polskiej szkole, jak bawią się 
przedszkolaki, uczestniczyli w 
uroczystościach z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej oraz 
Święta Szkoły. Ich udziałem 
były lekcje, spotkania, kon-
kursy, imprezy okolicznościo-
we. 
 Na pożegnanie i w podzię-
kowaniu za gościnę przygoto-
wali pyszną kolację składającą 
się z tradycyjnych rumuńskich 
i brazylijskich dań uświetnio-
nych indyjskimi przekąskami.
 Niestety, wszystko, co do-
bre szybko się kończy i wkrót-
ce nasi sympatyczni goście 
musieli wracać. Rozstanie 
było długie i trudne, ponieważ 
Melissa, Mara i Yash bardzo 
polubili Polskę, a w szczegól-
ności nasz region i rodziny, u 
których mieszkali. Na dworcu 
głównym w Toruniu nie oby-
ło się bez łez rozstania. Na 
szczęście są telefony i Internet, 
dzięki czemu możemy być w 
stałym kontakcie ze swoimi 
nowymi przyjaciółmi. 

M. Oparkowska – Kozak
Współpraca:

Sylwia Hafka Wojciech Adamiak

Studenci AIESEC 
w SP w Brzozówce
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Łzy szczęścia towarzyszyły 
Ewelinie i Kamilowi Zieliń-
skim w kwietniu 2008 roku. 
Od lat oczekiwali na dziec-
ko. Urodziły im się trojaczki. 
Najszczęśliwszy dzień w życiu 
miał jednak przerodzić się w 
codzienną walkę o zdrowie 
Filipka, który zachorował już 
6 dni po urodzeniu. 
 Martyna, Kacper i Filip 
to bardzo pogodne i radosne 
dzieci. Różnicę widać jednak 
gołym okiem. Niespełna 5-let-
ni Filipek nie może sam utrzy-
mać głowy, nie raczkuje, nawet 
nie pełza. O swoich dolegliwo-
ściach nie może opowiedzieć, 
nie może się wyżalić... Rodzice 
każdego dnia toczą heroiczną 
walkę o zdrowie dziecka. Re-
habilitacja jest jednak niezwy-
kle żmudna, a efekty często 
trudno zauważalne. 
 - Filip bardzo ciężko za-
chorował w szóstej dobie po 
urodzeniu – mówi Ewelina 
Zielińska, mieszkanka gminy 
Obrowo. – Do bardzo wyso-
kiego poziomu wzrosła biliru-
bina. Wdała się infekcja uogól-
niona, posocznica, która po 
kolei niszczyła cały organizm. 
Po blisko trzymiesięcznej wal-
ce o życie i bardzo ciężkiej 

operacji jelit nasz syn wrócił 
do domu.
 Dziecko żyje, ale potrzebuje 
nieustannej opieki drugiej oso-
by. Rodzice ze łzami w oczach 
mówią o codziennej rehabi-
litacji i postępach, które robi 
ich ukochany syn. Tym razem 
jednak nie są to tylko łzy szczę-
ścia. 
 Finansowanie leczenia Fili-
pa jest niezwykle kosztowne. 
Państwo Zielińscy postanowili 
zwrócić się do nas o pomoc, 
gdyż sami nie dają finansowo 
rady. 

 - Poza porażeniem mózgo-
wym nasz syn ma głęboki obu-
stronny niedosłuch – mówi 
matka chłopca. – Cały czas jest 
rehabilitowany i uczestnicy w 
zajęciach z różnymi specjali-
stami: pedagogiem, logopedą, 
rehabilitantem i psychologiem. 
Potrzebuje nieustannej opieki 
neurologa, chirurga, gastrolo-
ga i laryngologa. Turnusy re-
habilitacyjne, w których musi 
uczestniczyć, są niezwykle 
drogie. Koszt jednego wynosi 
około 5 tysięcy złotych.
 Chłopiec musi wyjeżdżać 

przynajmniej pięć razy w roku. 
Skolioza, z którą się zmaga, 
to kolejne wydatki. Specjali-
styczny kombinezon, który 
pomógłby utrzymywać odpo-
wiednią pozycję ciała i spowal-
niałby postęp choroby, kosz-
tuje 3 tysiące. Wydatków na 
różnego rodzaju leki i zabiegi 
nikt już nawet nie jest w stanie 
policzyć.
 Redakcja Poza Toruń i Ku-
riera Obrowa zwraca się do 
Państwa z prośbą o pomoc 
Filipowi Zielińskiemu. Każ-
da wpłata na konto może być 
promykiem nadziei. Nie ma 
przecież niż cenniejszego na 
świecie niż uśmiech naszych 
pociech. 

Tomasz Więcławski, 
Poza Toruń

Niedowład spastyczny czterokończynowy

Każdy, kto chce pomóc 
Filipkowi, może wpłacać 

pieniądze na konto:

60 1020 5011 0000 
9302 0104 7059

W imieniu dziecka i jego 
rodziców - dziękujemy

12 października 2012 r. w 
Galerii Sztuki „U Chopina” 
mieszczącej się w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Kultury 
w Obrowie odbyła się autor-
ska wystawa malarstwa Pa-
trycji Bezrudczyk, o pseudo-
nimie artystycznym PatiBeri.
Patrycja Bezrudczyk urodziła 
się i wychowała w Toruniu, 
gdzie zdobywała wykształce-
nie pedagogiczne i muzycz-
ne. Od kilku lat nadwiślańska 
miejscowość Osiek n/Wisłą 
stała się dla młodej artyst-
ki, jej męża i dzieci nie tyl-
ko miejscem zamieszkania, 
ale także enklawą twórczą, 
umożliwiającą jej rozwój ar-
tystyczny. Działania społecz-
no – kulturalne, którymi się 
zajmuje Patrycja Bezrudczyk, 
wpływają natomiast na roz-
wój środowiska lokalnego, w 
którym żyje i tworzy, stając 

się swoistą perełką Osieka 
n/W, a tym samym gminy 
Obrowo. 
Nasza „osiecka perełka” zaj-
muje się malarstwem od 2006 
roku. Talent zapewne odzie-

dziczyła w genach. Jak pod-
kreśla Michał Kokot, ojciec 
Patrycji – „córka najczęściej 
wykonuje prace na zlecenie, 
ale także tworzy własne kom-
pozycje, które powstawały i 

powstają pod wpływem jej 
emocji, w których się znaj-
duje, a także - stanu ducha, 
który dojrzewa wraz z nią i 
życiowymi doświadczeniami, 
którym stawia czoła”. 
Prace PatiBeri powstają naj-
częściej na płótnie, dykcie lub 
desce (ikony) i przedstawiają 
m. in. piękne, różnobarwne 
kwiaty, rośliny, drzewa, ale 
też portrety i krajobrazy. 
Autorska wystawa malarstwa 
Patrycji Bezrudczyk już w 
pierwszym dniu cieszyła się 
dużym zainteresowaniem 
zwiedzających. Prace młodej 
artystki można było podzi-
wiać do końca listopada br. w 
godzinach pracy Gminnego 
Ośrodka Kultury w Obro-
wie. 

 Marzena Słupczewska

Przyroda widziana okiem młodej 
malarki z Osieka n/Wisłą
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14 listopada 2012 w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Brzozówce odbył się  
II Gminny Festiwal Pieśni Pa-
triotycznej 
 Celem festiwalu jest popula-
ryzowanie wśród dzieci i mło-
dzieży pieśni patriotycznych, 
rozwijanie wrażliwości arty-
stycznej, kultywowanie tradycji, 
budzenie uczuć patriotycznych 
i szacunku do przeszłości naro-
dowej. 
 W Festiwalu wzięło udział 11 
zespołów ze szkół naszej gminy. 
Łącznie wystąpiło 84 wykonaw-
ców. Uczniowie rywalizowali w 
dwóch kategoriach: klas I-III i 
IV-VI. Dzieci zaprezentowały 
się w różnorodnym repertuarze, 
każdy wytęp był wzbogacony 
pięknymi strojami i ciekawą 
choreografią. Konkurs przebie-
gał w atmosferze miłej zabawy. 
Wysoki i wyrównany poziom 
występów był dla jurorów nie 
lada wyzwaniem.Różnice w 

wynikach pomiędzy zespołami 
były niewielkie, czasem 1 punk-
towe. Dlatego wszystkim należą 
się gratulacje i wyrazy uznania.
W kategorii klas I-III:        
•	  I miejsce  zespół z Brzo-

zówki („ Piechota”) 
•	 II miejsce zespół z Łążyna-

(„Wojenko..”),
•	 III miejsce zespół z 

Dobrzejewic („Pałacyk 
Michla”),

•	 w kategorii klas IV-VI :     
 I miejsce zespół z Osieka  
(„Opowiedz nam Ojczy-
zno”),

•	 II miejsce  zespół z Brzo-
zówki ( „Żeby wojnom”) 
III miejsce zespół z Do-
brzejewic  („Legiony”).

 W tym roku po raz pierwszy 
ustanowiono nagrodę publicz-
ności, otrzymał ją zespół z Do-
brzejewic za wykonanie pieśni 
„Legiony”. Nagrodę publiczno-
ści w postaci radiomagnetofonu 
ufundował wójt gminy pan An-
drzej Wieczyński.
 Festiwal uświetnili swoimi 
występami uczniowie gimna-
zjów w Obrowie i Dobrzejewi-
cach.
 Serdecznie dziękuję wszyst-
kim opiekunom za przygotowa-
nie uczniów do festiwalu, dzię-
kuję sponsorom, dzięki którym 
mogliśmy zorganizować po-
częstunek, zakupić puchary dla 
zwycięzców oraz drobne upo-
minki dla wszystkich uczestni-
ków. Zapraszam do udziału za 
rok.                  
Organizator: Teresa Noworacka

„Tu wszędzie jest Moja Ojczyzna”

23 listopada pożegnaliśmy 
się z „Projektem cooltural-
nym”, który realizowaliśmy 
od kwietnia 2012 r. dzięki 
wsparciu finansowemu Staro-
stwa Powiatowego w Toruniu i 
Urzędu Gminy w Obrowie.
 Nic więc dziwnego, że uro-
czystość zaszczycili swą obec-
nością liczni goście: starosta 
toruński p. Mirosław Graczyk, 
radny powiatu p. Mirosław 
Nawrotek, kierownik referatu 
organizacyjno-oświatowego 
UG Obrowo i jednocześnie 
redaktor naczelna „Kuriera 
Obrowa” p. Marzena Słup-
czewska, radni gminy Obrowo 
- p. Zygmunt Dębowski i p. 
Wiesław Popławski, przewod-
nicząca Rady Rodziców Gim-
nazjum p. Aleksandra Celmer. 
Oczywiście byli także nauczy-
ciele Zespołu Szkół z dyrekcją: 
p. Arturem Affeltem i p. Jo-
lantą Siewior. Licznie stawili 
się także uczestnicy projektu - 
młodzież naszego gimnazjum. 
Tego popołudnia wnętrze sto-
łówki szkolnej zdominował 
Toruń i jego magia. Podsumo-
waniu projektu towarzyszyło 
bowiem otwarcie pokonkur-
sowej wystawy fotografii „Ma-
giczny Toruń”. 

 Jury w składzie: p. J. Szwe-
da, p. M. Trawińska, p. A. Af-
felt, p. P. Piotrowski wyłoniło 
zwycięzców: I miejsce - Ola 
Trzpiot, II - Ewelina Wierz-
bowska, III - Patrycja Muraw-
ka.  
 Zebrani obejrzeli prezenta-
cję multimedialną podsumo-
wującą projekt i dwa wyjaz-
dy do Torunia i Grębocina, a 
także film pt. „Przeżyjmy to 
jeszcze raz”, utrzymany w sty-
listyce kina niemego. Ważnym 
punktem popołudnia „cooltu-
ralnego” był finał quizu histo-
rycznego „Co Ty wiesz o Toru-
niu”, w którym wzięła udział 
piątka uczniów. Zwycięstwo 
przypadło Kamili Krupińskiej, 
drugie miejsce zajęła Ewelina 
Wierzbowska, a trzecie - Daria 
Pilewska. 
 Projekt można uznać za 
przedsięwzięcie bardzo udane. 
Zrealizowano wszystkie zapla-
nowane cele, przede wszyst-
kim poszerzanie horyzontów 
uczniów i odczarowanie insty-
tucji muzealnych, które wbrew 
obiegowym opiniom są fascy-
nujące i jednocześnie bardzo 
nowoczesne. Uczestnicy pro-
jektu wspaniale poradzili so-
bie w przestrzeni toruńskiej 

starówki, biorąc udział w grze 
miejskiej pt. „Coolturalni od-
krywcy”.
 Na koniec uroczystości głos 
zabrali goście, którzy pogratu-
lowali pomysłu i wyraził na-
dzieję na dalszą współpracę. 
Uroczyste podsumowanie 
zakończono wręczeniem po-
dziękowań dla osób szcze-
gólnie zaangażowanym w 
pomoc organizatorom, tj. p. 
Mirosławowi Graczykowi, p. 
Mirosławowi Nawrotowi, p. 
Andrzejowi Wieczyńskiemu, 

p. Mirosławie Kłosińskiej, p. 
Jolancie Siewior oraz p. Artu-
rowi Affelt.
 W imieniu własnym, Za-
rządu Stowarzyszenia oraz 
Dyrekcji Szkoły serdecznie 
dziękujemy wszystkim, którzy 
w jakikolwiek sposób włączyli 
się w realizację zadań projek-
tu. 

Jolanta Szweda, 
Przemysław Piotrowski

Pozostały wrażenia i miłe wspomnienia
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Dnia 18 października 2012 r. o 
godz.17.00 w hali Szkoły Pod-
stawowej w Brzozówce odbyła 
się WIECZORNICA z Patro-
nem – Januszem Korczakiem. 
 Spotkanie przedszkolaków, 
uczniów, ich rodziców, nauczy-
cieli i zaproszonych gości – za-
szczycili nas swoją obecnością Z. 
Słupczewski – radny Gminy Ob-
rowo, B. Hornicki – przedstawi-
ciel Nadleśnictwa Dobrzejewice 
oraz G. Karpik – przedstawiciel 
Koła Łowieckiego „Ostoja”, było 
podsumowaniem całorocznych 
działań, związanych z obcho-
dami Roku Janusza Korczaka, a 
celem ich było upowszechnienie 
wartości i idei głoszonych przez 
tego wspaniałego człowieka i 
przyjaciela dzieci. Uczniowie m. 

in.: poznawali biografię Patrona, 
przypominali przysługujące im 
prawa i uczyli się z nich korzystać, 
uczyli się samorządności tworząc 
Rzeczpospolitą Dziecięcą, biorąc 
udział w wyborach jako wyborcy 
i aktywni kandydaci do Rządu, 
czytali teksty J. Korczaka.
 Podczas uroczystości ucznio-
wie prezentowali scenki, których 
inspiracją był występ Teatru 
Szkolnego – „Łajeby” z Poznania. 
Przedstawione prawa to: Dziecko 
ma prawo do wychowania przez 
oboje rodziców, Dziecko ma pra-
wo do ochrony przed ciężką pra-
cą i wyzyskiem, Dziecko ma pra-
wo do miłości, do ochrony przed 
krzywdą i przemocą, Prawo do 
nauki, do zabawy, do rozwijania 
swoich zainteresowań i talentów, 

Dziecko ma prawo do życia w po-
koju i poczuciu bezpieczeństwa, 
Prawo do swoich praw. Po każdej 
scence dzieci składały symbolicz-
ną skargę do Skrzynki Skarg. Pre-
zentowanym prawom towarzy-
szyła prezentacja multimedialna, 
występy chóru szkolnego oraz 
absolwentki Pauliny Rumińskiej. 
Podczas występów na twarzach 
widzów można było zauważyć 
wzruszenie, łzy, zadumę nad 
dzieckiem i przysługującymi mu 
prawami. Dokonaliśmy również 
podsumowania konkursów pla-
stycznych i literackich skierowa-
nych do uczniów i ich rodzin. 
Rozdano liczne nagrody. Po czę-
ści oficjalnej gości zaproszono do 
obejrzenia prac plastycznych wy-
konanych w różnych technikach 
nt. Praw Dziecka oraz portrety 
Patrona, które wystawione zo-
stały na posterach w holu szkoły 
oraz na słodki poczęstunek przy-
gotowany przez pracowników 
szkoły. Usłyszeliśmy wiele miłych 
słów uznania dla naszej pracy. 
 Rozchodziliśmy się wszyscy w 
podniosłym nastroju wierząc, że 
osoba Patrona Janusza Korczaka 
zobowiązuje nas wszystkich do 
szczególnej troski oraz dbania o 
to, by nasza szkoła była każdemu 
przyjazna, pomocna i życzliwa.
Dziękuję wszystkim pracow-
nikom pedagogicznym i nie-
pedagogicznym za trud i za-
angażowanie w przygotowanie 
Wieczornicy z Patronem.
                                                                                                             

Anna Koźlikowska
Dyrektor 

Zespołu Szkół w Brzozówce

Mamy prawo być sobą

 W tegorocznej edycji kon-
kursu „Ziemia Dobrzyńska 
– Moja Mała Ojczyzna” orga-
nizowanego przez Stowarzysze-
nie Ziemi Dobrzyńskiej brało 
udział 52 uczniów z 14 szkół z 
regionu. Finał konkursu odbył 
się 7.11.2012 r. w SP w Czerni-
kowie. 
 Konkurs zakończył się du-
żym sukcesem dla uczniów Ze-
społu Szkół im. Jana Pawła II  
w Obrowie. Drużyna ta po raz 
drugi z rzędu zajęła I miejsce w 
klasyfikacji zespołowej. Ponadto 
uczennica Ewelina Wierzbowska 
zajęła I miejsce, a  Karolina Koń-
czalska II miejsce - w kategorii 
indywidualnej. 
 Szkoła Podstawowa w Do-
brzejewicach zajęła w konkursie 
II miejsce w kategorii drużyno-
wej. Największym znawcą i miło-
śnikiem „małej ojczyzny” okazał 
się Jakub Jurkiewicz, który zdo-
był w klasyfikacji indywidualnej 
I miejsce.
 Zespół Szkół z Osieka nad 
Wisłą, który po raz pierwszy 
brał udział w tegorocznej edycji 
konkursu - zajął zaszczytne III 
miejsce w kategorii drużyno-
wej. Zespół z Osieka nad Wisłą 
reprezentowała Martyna Arent, 
Dominika Buławska, Zuzanna 
Wojciechowska. 
 Celem konkursu było upo-
wszechnienie wiedzy o regionie 
a tematyka pytań konkursowych 
obejmowała historię regionu, 
zabytki, słynne postacie, herby 
miejscowości, herby szlacheckie 
rodów dobrzyńskich i miejsca 
kultu religijnego.
 Uczniów przygotowywali 
nauczyciele historii – Danuta 
Szwed-Salejko, Maciej Bandrow-
ski.

Ziemia 
Dobrzyńska 
to ich pasja

Z okazji obchodów Roku Ja-
nusza Korczaka Szkoła Pod-
stawowa w Dobrzejewicach 
włączyła się do promocji 
„Króla Dzieci” oraz propago-
wania jego idei i myśli wycho-
wawczych.
       Najmłodsi uczniowie wzię-
li udział w konkursie plastycz-
nym na najpiękniejszy por-
tret pisarza oraz ilustrację do 
książki pt. „Król Maciuś I”. Na 
lekcjach dzieci obejrzały pre-
zentację multimedialną doty-
czącą życia Janusza Korczaka.
Uczniowie, pod kierunkiem 
nauczycieli, przygotowali ga-
zetki ścienne poświęcone pro-
mocji postaci „Starego Dokto-
ra”.
Odbył się również apel, po-
święcony Januszowi Korcza-
kowi. Zorganizowała go pani 

Sylwia Dyrda.
      Na początku pani Agniesz-
ka Kacprowicz zaprezento-
wała widzom pokaz slajdów 
dotyczący życiorysu Janusza 
Korczaka. Nasz bohater bar-
dzo kochał dzieci i dla nich 
zbudował „Dom Sierot” w 
Warszawie. Sam zbierał bez-
domne dzieci z ulicy, ubierał 
je, mył, karmił i zapewniał 
dach nad głową. Po prezentacji 
uczniowie klasy Va przedsta-
wili montaż poetyki dotyczący 
„Króla Dzieci” i jego twórczo-
ści. Następnie dzieci z klasy IIa 
zaśpiewały piękną piosenkę o 
możliwościach małego czło-
wieka. Na zakończenie apelu 
pani dyrektor podziękowała 
za śliczne przestawienie oraz 
za odpowiednie zachowanie 
widzów.

     Ten apel był bardzo poucza-
jący i odbywał się w poważ-
nej atmosferze. Inscenizacja 
ogromnie mi się podobała, a 
piosenka na koniec wzbudziła 

we mnie pozytywne emocje 
– relacjonuje Krzysztof Smo-
liński – uczeń SP w Dobrzeje-
wicach.

Obchody Roku Janusza Korczaka
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„Michał, proszę, napisz kilka 
słów z okazji naszego jubile-
uszu”. Tymi słowy zwrócił się 
do mnie prezes klubu, inicjator 
jego powstania, znany artysta 
rzeźbiarz Krzysztof Balewski. 
Wręczył mi opasłą kronikę, 
wsiadł do swego „audika” i od-
jechał, by pokierować kolejnym 
treningiem swego zespołu, do 
hali w osieckiej szkole podsta-
wowej. No cóż, znam tychże 
chłopaków niemal od dziecka. 
Jako tzw. potocznie „belfer” 
wielu z nich uczyłem na lek-
cjach i w Stowarzyszeniu Kul-
tury Ludowej rozmaitości. Jacy 
dziś są? Zapewne sprawni fi-
zycznie, energiczni w pracy, od-
ważni, dzielni strażacy – ochot-
nicy – społecznicy, dowcipni, 
tryskający humorem i przyjaź-
nią wobec siebie. Niektórzy z 
nich założyli już rodziny. 
 Oj, czy nie przesadzam z tą 
laurką? A co na to kronika? „Bez-
piecznie” będzie do niej zajrzeć i 
przytoczyć nieco tekstów obra-
zujących zdarzenia, fakty mi-
nionego czasu i wskrzesić wspo-
mnienia z klubowej działalności.
- „... rozpoczęliśmy w 2003 
roku... dwa lata ciężkiej treningo-
wej „harówy”.”
- „... pierwszy dyplom dla druży-
ny to 6 miejsce w lidze halowej 
piłki nożnej ogniw LZS gminy 
Obrowo w sezonie 2003/2004.”
- „... w roku 2005 I miejsce w XVI 
Noworocznym Turnieju gm. Ob-
rowo w halowej piłce seniorów w 
Dobrzejewicach.”
 Mijały dni, miesiące, a w nich 
przemijały nagrody, niekiedy i 
przykre klęski i radosne chwile 
jak ta, kiedy drużyna „Wisły” w 

2010 roku, w kolejnym Nowo-
rocznym Turnieju otrzymała 
dyplom gratulacyjny za kolejne 
I miejsce z podpisami wójta An-
drzeja Wieczyńskiego i Gminne-
go Koordynatora Sportu Dariu-
sza Machajewskiego. Radość tym 
większa, bowiem Dariusz Sewe-
ryn z drużyny został królem strzel-
ców w zawodach powiatowych. 
 Na stronie 43 kroniki widnie-
ją podziękowania: „... dla klubu 
„Wisła” Osiek za prace włożone 
w uporządkowanie cmentarza 
ewangelickiego w miejscowości 
Łęg – Osiek (22.X.2011)” oraz 
„... podziękowanie drużynie pił-
karskiej za pomoc Pawełkowi (...) 
walczącemu z nowotworem zło-
śliwym raka” (dzisiaj Pawełek gra 
w piłkę).
 Nie rzadko znajdujemy i taki 
akapit: „... zwracamy się o pomoc 
finansową na zakup sprzętu spor-

towego, wynajem sali, pokrycie 
wyjazdów na mecze piłkarskie 
(...) celem klubu jest zachwycenie 
młodzieży uprawianiem sportu, 
wpajanie im samodyscypliny w 
dochodzeniu do celu własną pra-
cą” (s.51).
 Z protokołu zebrania walne-
go: „dziękujemy wójtowi gminy, 
zarządowi powiatu toruńskiego, 
Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Osieku za stroje sportowe, obu-
wie, piłki, za autobus do miejsco-
wości Gąsawa oraz sponsorom: 
Barbarze i Krzysztofowi Rumiń-
skim, Sławkowi Rumińskiemu, 
Maciejowi Wiśniewskiemu, fir-
mom: „Eltor”, „Renovatio” i wie-
lu innym.
 Drużyna z nad Wisły jakich 
wiele w gminie Obrowo, Ziemi 
Dobrzyńskiej czy w wojewódz-
twie.  Raduje swą grą, ambicją i 
wolą zwycięstwa wielu osieckich 

kibiców. Mieszkańcy pięknego 
Osieka z proboszczem i sołtysem 
darzą swoją drużynę sympatią i 
serdecznością. Atmosfera w klu-
bie, jego błękitny herb świecą 
blaskiem wzajemnego zrozumie-
nia i gorliwej treningowej pracy 
podobnie jak w FC Barcelonie 
czy Realu Madryt. 
 Z okazji jubileuszu życzymy 
drużynie dalszych sukcesów, zero 
wszelakich kontuzji, zdrowia w 
życiu osobistym i rodzinnym a 
nadewszystko, upragnionego od 
lat boiska do piłki nożnej, bowiem 
jego brak w południowej części 
gminy – Osieku nas zasmuca.
 Oto oni, zwykli na codzień i 
niezwykli w trakcie meczu piłka-
rze: Tomasz Wieczyński, Radek 
Balewski, Michaś Balewski, Ka-
rol Kwiatkowski, Kamil Seweryn, 
Przemek Cąbrowski, Arek Ka-
miński, Piotr Bordewicz, Rafał 
Jaskuła, Darek Seweryn, Maciej 
Żurek, Radek Murawski, Tomek 
Sieniawski, Kamil Kania, Ma-
teusz Kurkowski, Karol Krause, 
Przemek Zaworski, Michał Ba-
lewski, Mateusz Kamiński, Piotr 
Kubacki, Mariusz Maćkiewicz, 
Maciek Inczewski, Łukasz Ba-
lewski, Krzysztof Balewski.
Michał Kokot

10-lecie Klubu Sportowego „Wisła” Osiek

UKS „Feniks Obrowo” powstał 
w lipcu 2012 roku z inicjatywy 
rodziców przy współpracy z na-
uczycielem wychowania fizycz-
nego z Obrowa Panem Jackiem 
Makowskim oraz nauczycielką 
tańca i pedagogiem Panią Beatą 
Knitter-Śliwińską.
 Naszym głównym celem jest 
stworzenie dzieciom miejsca, 
gdzie mogłyby uprawiać swoje 
wymarzone dyscypliny sportowe. 
Organizujemy różnorodne zaję-
cia sportowo-rekreacyjne.
 W Szkółce Piłkarskiej trenują 
chłopcy w dwóch grupach wie-
kowych 6-9 lati 10-12 lat uczą się 
gry w piłkę nożną, ćwiczą równo-
wagę i koordynację ruchową, ale 
także bawią się i miło spędzają 
czas wolny z rówieśnikami.

 Do Szkółki Tanecznej uczęsz-
czają zarówno dziewczynki jak i 
chłopcy już od 6 roku życia, uczą 
się i rozwijają swoje talenty ta-
neczne, którymi potem mogą po-
chwalić się przed publicznością, 
na licznych imprezach w których 
biorą czynny udział.
 Obecnie na zajęcia uczęszcza 
ponad 50 młodych piłkarzy oraz 
ponad 30 młodych tancerzy.
 Nasz Klub promując zdrowy 
tryb życia oferuje także zajęcia 
dla rodziców i sympatyków klu-
bu, którzy pragną zadbać o swoją 
kondycję i dobre samopoczucie. 
Dwa razy w tygodniu spotyka się 
grupa pań na zajęciach Step-ae-
robiku. Zaplanowaliśmy także w 
grudniu zrealizowanie  mini kur-
su tańca dla młodzieży oraz Pań i 

Panów, będzie to SALSA – solo i 
ZUMBA – jest to oferta jak naj-
bardziej godna polecenia szcze-
gólnie przed Sylwestrem i karna-
wałem. Od stycznia naszą ofertę 
wzbogacą także zajęcia z bardzo 
popularnej obecnie Zumby czyli 
połączenia  aerobiku z tańcem w 
rytmie LATINO.
 UKS „FENIKS OBROWO” 
pragnie organizować nie tylko 
regularne treningi dla dzieci i 
młodzieży, ale także chcemy za-
pewnić naszym podopiecznym 
udział w imprezach integracyjno-
-rekreacyjnych. Przygotowaliśmy 
dla dzieci imprezę „Mikołajki na 
sportowo” z UKS Feniks Obrowo, 
podczas której dzieci miały oka-
zję do współzawodnictwa spor-
towego, ale także do wspólnej za-

bawy z Mikołajem i Rodzicami. 
Jest to bardzo ważne, aby dzieci 
mogły podzielić się swoją pasją z 
najbliższymi,  którzy będą im ki-
bicować.
 Nasze spotkania treningowe 
odbywają się w dwóch salach 
sportowych w Zespole Szkół w 
Obrowie, jedna z sal jest wypo-
sażona w lustra. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni Dyrekcji szkoły Panu 
Arturowi Affelt za umożliwienie 
nam korzystania z bazy lokalowej 
szkoły i wielkiego wsparcia jakie 
okazuje naszemu Klubowi.
 Szczegółowe informacje znaj-
dziecie Państwo na naszej stronie 
www.feniksobrowo.pl
Agnieszka Ott

Rozwijamy pasje młodych ludzi


