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 »Realizacja FunduszU Sołeckiego w 2015 roku«

Sołectwo Dąbie-Leśnianki - wiata
 Sołectwo Dobiesławice

- stół ping-ponga Sołectwo Glinno Wielkie - namioty

Sołectwo Glinno Wielkie - termosy Sołectwo Wybranowo - kosiarka

Sołectwo Liszkowo - nagłośnienie

Sołectwo Liszkowo - komputer

Sołectwo Wybranowo - piłkarzyki

Sołectwo Liszkowo - plac zabaw

Sołectwo Jaszczółtowo - grill

Sołectwo Rojewo - siłownia

Sołectwo Rojewo - siłownia Sołectwo Rojewo - siłownia

Sołectwo Topola - lampa

Sołectwo Osiek Wielki - altana

Sołectwo Mierogoniewice 
-lodówka



Informacja z VII SeSjI rady GmIny rojewo
Na wspomnianej sesji Rada Gminy Rojewo podjęła 
następujące uchwały:

- zmieniającą uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok.
 Zmiany wprowadzone do budżetu na 
podstawie tej uchwały spowodowały 
zwiększenie dochodów i wydatków o 
kwotę 38.596,99 zł. Deficyt budżetowy 
zaplanowany w kwocie 1.170.077,00 zł 
pozostał bez zmian.
- zmieniającą uchwałę Nr III/9/2014 Rady 
Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Rojewo na lata 2015-2026.
Wprowadzane zmiany uchwał spowodowane są 
koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 
2015 i lat następnych.
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Rojewo za rok 2014.
Wójt corocznie do 31-go marca  przedkłada Radzie 
Gminy Rojewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Bydgoszczy sprawozdanie finansowe z wykonania 
budżetu.
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rojewo 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.
Organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego nie później niż  do 30 czerwca roku 
następującego po roku budżetowym podejmuje 
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium.
- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Jezuicka Struga.
W związku z zainteresowaniem kupnem nieruchomości 
w Jezuickiej Strudze, Gmina Rojewo postanowiła 
przeznaczyć do sprzedaży w tej wsi działkę oznaczoną 
numerem 67/1.
-w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
położonej w miejscowości Topola.
W związku z zainteresowaniem kupnem nieruchomości 
w Topoli, Gmina Rojewo postanowiła przeznaczyć do 
sprzedaży w tej wsi działkę oznaczoną numerem 13/5.
- w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej 
własności lokalu i zniesienia współwłasności 
nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości 
Zawiszyn gm. Rojewo. 
Do Wójta Gminy wpłynął wniosek o zniesienie 
współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w 
miejscowości Zawiszyn. Zgodnie z przepisami o własności 
lokali nie można żądać zniesienia współwłasności 
wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Dlatego 
konieczne jest zniesienia odrębnej własności lokalu nr 4.

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Rojewo w 2015 r.”
Rada Gminy zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt określa 
corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

- w sprawie zatwierdzenia taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 
odprowadzenie ścieków na terenie Gminy 
Rojewo.
Ceny określone w taryfie zostały 
skalkulowane na podstawie niezbędnych 
kosztów potrzebnych do świadczenia usług 
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 
zmian warunków ekonomicznych, wielkości 

usług. Opracowane kalkulacje zapewniają uzyskanie 
niezbędnych warunków koniecznych do pokrycia 
bieżącej eksploatacji, a także wydatków związanych z 
odtwarzaniem systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. 
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rojewo 
dotyczącej wyłudzania przez niego publicznych pieniędzy 
z delegacji służbowych.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z 
dokumentami dotyczącymi sposobu delegowania 
pracownika w podróż służbową, rozliczania kosztów 
podróży służbowej, oraz wysłuchali wyjaśnień Wójta w 
tej sprawie i uznali skargę za bezzasadną.
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rojewo 
dotyczącej poświadczenia nieprawdy w umowach na 
remonty dróg i wypłacanie pieniędzy za niewykonane 
roboty budowlane.
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z 
dokumentami dotyczącymi równania dróg w gminie i 
wyrównaniu boiska w Wybranowie. Wysłuchali wyjaśnień 
przedsiębiorcy wykonującego te usługi oraz wyjaśnień 
Wójta  i uznali skargę za bezzasadną.
- w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Gminy 
Rojewo.
Zmiany w Statucie Gminy Rojewo mają uwzględnić 
wymogi wynikające z nowelizacji ustaw oraz uwag 
zgłaszanych przez radnych i komisje.
- w sprawie powołanie zespołu do spraw opiniowania 
kandydatów na  ławników Sądu Rejonowego w 
Inowrocławiu.
Prawo o ustroju sądów powszechnych nakłada obowiązek 
dokonania wyboru ławników przez rady gmin. Wybór 
ławników musi być poprzedzony powołaniem zespołu, 
który przeprowadzi stosowną procedurę w tym zakresie.           

Informację sporządziła: Magdalena Pijanowska
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 Na terenie województwa 
k u j a w s k o - p o m o r s k i e g o ,                    
w ramach projektu Infostrada 
Pomorza i Kujaw, budowana 
jest sieć przeznaczona dla 
społeczności samorządowej 
oraz administracji publicznej.  
Inwestycja prowadzona 
przez Kujawsko Pomorską 
Sieć Informacyjną Sp. z o.o. 
obejmuje budowę infrastruktury 
umożliwiającej dostęp radiowy 
do sieci w technologii LTE wraz 
z dostępem do Internetu  na 
obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego.  W ten sposób   
tworzymy dla Jednostek 
Samorządu Terytorialnego 
możliwość wyrównywania szans 
dla grup społecznych zagrożonych 
wykluczeniem   i rozwoju  
społeczeństwa cyfrowego na 

poziomie europejskim. Budowana infrastruktura jest 
związana z projektami: 
e-edukacja, e-zdrowie, e-administracja państwowa. 
Z wybudowanej sieci będą korzystać jednostki Straży 
Pożarnej, Ratownictwa Medycznego i Zarządzania 
Kryzysowego. 
 Pozwoli to w przyszłości na zwiększenie zasięgu 
ich łączności, szybkości reakcji, a przede wszystkim wzrost 
bezpieczeństwa w regionie. Budowany w Rojewie obiekt 
znajduje się na działce, której właścicielem jest Gmina 
Rojewo. Informacje o inwestycji pojawiły się w Biuletynie 
Informacji Publicznej, prasie lokalnej oraz na tablicy 
ogłoszeń w Gminie. 
 Stacje bazowe to wieże o konstrukcji 
strunobetonowej z zainstalowanym systemem antenowym 

oraz okablowaniem.  Inwestycja jest  prowadzona zgodnie 
z projektem i obowiązującymi przepisami. W trakcie 
projektowania stacji bazowych zobowiązani byliśmy 
do otrzymania szeregu pozwoleń i uzgodnień oraz 
spełnienia wielu przepisów. Posiadamy pozwolenie na 
budowę oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej 
sieci szerokopasmowej. Z ramienia K-PSI inwestycję 
nadzoruje inspektor nadzoru. Maszt  jest zabezpieczony 
instalacją odgromową oraz oświetleniem przeszkodowym. 
Urządzenia montowane na wieżach posiadają homologację 
i pracują na koncesjonowanych częstotliwościach  
przyznanych przez Urząd  Komunikacji Elektronicznej dla 
województwa. Zainstalowane anteny są o niskiej mocy i 
nie mają wpływu na środowisko i ludzi przebywających w 
odległości poza zasięgiem 2,5 metra. Najbliższe budynki 
mieszkalne znajdują się w odległości 80-100 m. 
 Inspektorat Ochrony Środowiska wydał 
pozytywną opinię  o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla tego przedsięwzięcia. Wykorzystywane częstotliwości 
nie są szkodliwe i nie stanowią żadnego niebezpieczeństwa 
dla zdrowia i życia. Na co dzień stykamy się z całym 
zakresem częstotliwości pola elektromagnetycznego. 
Należy zauważyć, że poza stałym polem magnetycznym 
Ziemi, wokół nas mamy wiele innych źródeł pola 
elektromagnetycznego np. linie energetyczne, piece 
indukcyjne, nadajniki radiowe i telewizyjne. Wysokość 
oraz układ masztów nadawczych i ich konstrukcje są 
projektowane w taki sposób, aby emitowane przez nie 
promieniowanie nie przekraczało wartości dopuszczalnych 
dla osób postronnych, mogących się znaleźć w obszarze ich 
działania. W aspekcie społecznym przedsięwzięcie będzie 
powodować zmiany pozytywne, zmierzające do stworzenia 
warunków dla rozwoju społecznego i wysokiej jakości 
życia.
Podsumowując, inwestycja ma służyć mieszkańcom 
gminy i dokładamy wszelkich starań, aby nie była ona dla 
nikogo uciążliwa.

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Sebastian Żurowski

    STACJA BAZOWA W ROJEWIE

 Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie 
informuje o rozpoczęciu naboru wniosków o udzielenie 
stypendium dla studentów rozpoczynających naukę w 
szkołach wyższych w roku akademickim 2015/2016. O 
przyznanie stypendium mogą ubiegać się osoby, które 
na stale zamieszkują na terenie Gminy Rojewo, nie 
przekroczyły 25 roku życia oraz dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego Rozporządzeniem Rady Ministrów w 
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 Wnioskodawcy ponadto muszą być laureatami 
bądź finalistami konkursów przedmiotowych lub 
sportowych, co najmniej na szczeblu wojewódzkim oraz 
uzyskali przynajmniej średnią ocen 4,0 lub 60% możliwych 
punktów z egzaminów maturalnych bądź osiągnęli wysokie 
wyniki w nauce, o średniej ocen 4,25 lub 65% możliwych 
punktów z egzaminów maturalnych. Wzór wniosku można 
pobrać na stronie internetowej szoikrojewo.biposwiata.pl 
oraz w biurze Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury 
w Rojewie.  Wnioski wraz z załącznikami należy składać w 
terminie do 11 września 2015 roku.
                                                                                

  Informację przesłał kierownik
 SZOiK Piotr Sobociński



ROJEWSKIE KGW SMACZNIE GO-
TUJE I NAGRODY OTRZYMUJE 

 Kujawskie nowalijki, czyli jak żyć długo, 
zdrowo i szczęśliwie. Pod takim hasłem 
odbył się w dniu 12 lipca kolejny raz 
festyn pod Mysią Wieżą. Królowała 
gęsina pod wszelakimi postaciami. 

Wśród atrakcji były potrawy, ale też degustacje i 
konkursy z nagrodami. Panie z naszego Koła, podobnie 
jak w ubiegłych latach, reprezentowały naszą gminę w 
Kruszwicy.
W konkursie „Nowalijkowa przystawka, pierogi, 
surówka, kompot oraz deser” komisja wysoko oceniła 
nowalijkową przystawkę, przyznając Naszemu KGW 
I-szą nagrodę za roladę ze schabu nadziewanego 
liściem jarmużu z mielonym mięsem i młodymi 

warzywami. W kategorii pierogi również Rojewo 
otrzymało I nagrodę. Były to pierogi szpinakowe z 
nadzieniem z brokuła z czosnkiem polane sklarowanym 
masłem. W konkursie brało udział 17 kół gospodyń 
z terenu Powiatu Inowrocławskiego. Naszą gminę 
reprezentowało również KGW Mierogoniewice. 

 Miesiąc  wcześniej, a dokładnie  13 czerwca 
w Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Chabsku 
odbył się po raz XIV festyn "CHLEBEM I 
MIODEM". Pani Alicja Jakubowska i pani Barbara 
Gołębiewska, reprezentujące naszą gminę, wzięły 
udział w indywidualnych  konkursach na Bukiet 
kwiatów polnych i chleb domowy na zakwasie. W 
obydwu konkursach zdobyły wyróżnienia i nagrody.    
Informacje do gazety przekazała Przewodnicząca 
KGW Rojewo,  Alicja Jakubowska.                                 

 Okres wiosenno-letni, aż po wczesną 
jesień jest czasem wzmożonych działań członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet.  Panie 
aktywnie reprezentują i promują poszczególne 
Koła, wsie i całą naszą gminę także poza jej 
granicami, biorąc udział w organizowanych 
konkursach, przeglądach, festynach i imprezach. 
Pomimo tego, że jest to również okres 

wzmożonych prac w gospodarstwach, znajdują one czas na dodatkowe działania, więc tym bardziej wyrażamy 
im naszą wdzięczność i uznanie. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękujemy wszystkim paniom  z KGW 
za ich zaangażowanie, gratulujemy osiągniętych dotychczas sukcesów i życzymy dalszych.

 W dniu 04.08.2015 r. Stowarzyszenie 
Gminna Rada Kobiet zorganizowała wyjazd do 
Centrum Edukacji i Promocji Regionu na Kaszubach. 
Centrum położone jest w malowniczej miejscowości 
Szymbark, która jest miejscem nietuzinkowym                                                   
i magicznym, położonym w samym sercu Kaszub, u 

stóp największego wzniesienia 
na Pomorzu – góry Wieżycy. 
 Uczestnicy wycieczki w  
towarzystwie przewodnika mieli 
możliwość  zwiedzić unikalne w 

skali świata obiekty, a są to m. in.: Najdłuższa Deska 
Świata, stół i fotel Noblisty, Bunkier TOW "Gryf 
Pomorski", Dom Sybiraka z łagrem, Browar Kaszubska 
Korona czy Największy Koncertujący Fortepian 
Świata. Jedną z najbardziej charakterystycznych 
atrakcji znajdującą się w CEPR jest "Dom do Góry 
Nogami", cieszący się ogromną popularnością wśród 
turystów, którzy na własnej skórze mogą odczuć 
efekty zawirowań błędnika. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom  za wspólnie spędzony czas i dobry 
nastrój, jaki panował w trakcie wycieczki.

Agnieszka Miszczyk 
i Kamila Ojrzanowska

WYCIECZKA PAŃ ZE STOWA-
RZYSZENIA DO SZYMBARKU



 Po raz trzeci Gminna 
Biblioteka Publiczna wzięła udział 
w ogólnopolskiej akcji, w której 
bibliotekarze, czytelnicy i miłośnicy 
książek oraz rowerów, przejeżdżając 
przez miasto lub okolicę, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić czas 
w gronie osób o podobnych pasjach.  
Grupa czytelników, miłośników 
wycieczek, 13 czerwca wyruszyła 
rowerami z Rojewa do Liszkowa. 
Wspólnie z grupą rowerzystów 
z Inowrocławia mieliśmy okazję 
zwiedzić najstarszy zabytek – kościół 
św. Anny. 
 Kolejny etap jazdy to 
powrót do biblioteki, w której goście 
zwiedzili wystawę „Haft kujawski, 
kaszubski, borowiacki, richelieu”. Z 
tajnikami charakterystycznego dla 
naszego regionu haftu kujawskiego 
zapoznawała uczestników twórca 
ludowy, pani Krystyna Czarnota. 
Czytelnicy, przeglądając księgozbiór, 
pytali o budżet biblioteki na zakup 
książek i wyposażenie biblioteki.  
Interesowali się również działalnością 
kulturalną instytucji.
 Dla chętnych umieszczony 
był kącik wymiany książek. 

Zainteresowaniem cieszyła się również 
plansza do zdjęć w stroju Kujawianki. 
Dalsza trasa wiodła do świetlicy 
wiejskiej w Liszkowicach. Przywitała 
nas pani sołtys, Krystyna Dziedzic 
Dombek zapraszając na przygotowany 
poczęstunek. Posileni uczestnicy 
rajdu resztę czasu spędzili piknikując 
w cieniu rozłożystego drzewa obok 
świetlicy. Zaproszony długoletni 
sołtys, pan Jan Kinal opowiadał, jak 
to żyło się w pierwszych latach po 
wojnie, kiedy rodzina przybyła na te 
tereny. 
Z ogromnym zainteresowaniem 
słuchaliśmy o trudach życia w tych 
latach, kiedy nie było jeszcze prądu, 
samochodów,  a o drogach asfaltowych 
nikt nawet nie marzył. Za to w 
ludziach był optymizm  i przekonanie, 
że będzie lepiej.  W obecnych czasach 
wszystko to już mamy- ciągnął swą 
opowieść nestor,  ale jaka przyszłość 
czeka młodych?  Z lekcji historii, 
którą  podzielił się z nami pan Jan 
płynęła życiowa mądrość, poparta 
wieloletnim doświadczeniem.  I 
tak, nadszedł czas odjazdu. Każdy 
uczestnik otrzymał na pamiątkę 
rajdu zestaw promujący gminę 

Rojewo. Pożegnaliśmy mieszkańców,  
wdzięczni za  ich kujawską gościnność  
zgodnie z przysłowiem „Czym chata 
bogata, tym rada”. Będziemy ciepło 
wspominać  naszą wizytę w świetlicy 
w Liszkowicach. Tą drogą składamy 
głęboki ukłon szanowanemu sołtysowi, 
honorowemu mieszkańcowi naszej 
gminy, panu Janowi Kinalowi. Słowa 
wdzięczności kierujemy do obecnej 
sołtys pani Krystyny Dziedzic-
Dombek i wszystkich, którzy przyjęli 
z ogromną gościnnością uczestników 
rajdu. 
 Żegnaliśmy się w 
przekonaniu, że w przyszłym roku 
zobaczymy się podczas Rajdu 
Odjazdowy Bibliotekarz w gronie 
osób,  które spotkaliśmy i dołączą 
do nas kolejni miłośnicy książek, 
rowerów oraz miłośnicy Kujaw. 
 Podziwiany przez uczestników 
malowniczy kujawski krajobraz 
uwieczniony został na zdjęciach, które 
znajdują się m.in. na stronie Biblioteki 
Miejskiej w Inowrocławiu, Klubu 
Rowerowego Kujawiak i Ino-online

Zdjęcia na stronie  nr 11

W dniu 9 lipca dzieci z Akademii 
Przedszkolaka w Rojewie były na 

spacerze z panią Wróżką. Maluszki przeszły 
lipową aleją. Miały okazję posłuchać i zobaczyć, 
jak pracowite pszczoły zbierają pyłki z kwiatów. 
Przyjrzały się też, jak wyglądają i pachną kwiaty 
tych drzew. Dalej trasa wycieczki wiodła do 
biblioteki, gdzie dzieci posłuchały bajki o 
Pszczółce Mai i obejrzały wersję filmową ze 
wspomnianą pszczółką w roli głównej. 
 Miały również przygotowane ilustracje 
związane z tematem zajęć, które chętnie 
malowały. Kolejną niespodzianką była plansza pszczółki, przy której 
dzieci chętnie pozowały do zdjęć. Na koniec uczestnicy spotkania 
smakowali wafelki z miodem akacjowym z tegorocznych zbiorów, 
przywiezionym dla małych gości przez panią pszczelarkę. 

Zdjęcia na stronie nr 11

 

Dnia 10 
października 2015r. 

na zaproszenie 
Stowarzyszenia 
Gminna Rada 

Kobiet, do 
Rojewa przyjedzie 

Pan Krzysztof Respondek. 

Odwiedzi nas śląski satyryk, występujący 
od lat w kabarecie „Rak”, aktor grający 
m.in. w serialu „Barwy Szczęścia”. 
Organizatorzy zapewniają sporą dawkę 
humoru, która na długo pozostanie 
w pamięci. Bilety będą dostępne u 
przewodniczących KGW i sołtysów.                                                

Zapraszamy!                                                                                                                               

PRZEDSZKOLAKI NA WYCIECZCE Z PANIĄ WRÓŻKĄ KRZYSZTOF RESPONDEK
W ROJEWIE



Możemy obserwować coraz więcej jednośladów na drogach 
naszej gminy. Na szosie wojewódzkiej, czy też powiatowej 
można spotkać także kolarzy w pełnym wyposażeniu t.j. w 
specjalnym stroju, sportowych butach, kasku i rękawiczkach. 
Szczególnie w soboty i niedziele jadą nie tylko pojedynczo, ale i 
kilkuosobowymi grupami.  Również wśród naszych mieszkańców 
nie brakuje amatorów tego aktywnego wypoczynku. Jeżdżą całe 
rodziny, starsi i młodsi. Pani Urszula Piasecka od kilkunastu lat 
codziennie pokonuje drogą asfaltową, ale i polnymi drogami 
nawet do dwudziestu kilku kilometrów. Podczas tych wypraw 
zdarzają się ciekawe spotkania – na przykład z sarnami, czy 
boćkami, które potrafią przebiegać czy przefrunąć przed samym 
rowerem. Jak twierdzi P. Urszula: „Po pięćdziesiątce trzeba 
szczególnie dbać o zdrowie, a jazda rowerem to przecież samo 
zdrowie.  A zapach kwitnących roślin, śpiew ptaków na polach i 
obrzeżach Puszczy Bydgoskiej to  niezapomniane widoki". Pan 
Sergiusz Kaźmierski  też już od lat jeździ rowerem. Codziennie 
do pracy pokonuje 20 km. Oprócz tego często wyprawia się w 
teren, bo lubi obserwować i fotografować przyrodę. Ruch na 
świeżym powietrzu to świetny wypoczynek po pracy i sposób 
na odstresowanie się. Tak twierdzi Pani Iwona Woźniak. Często 
razem z mężem i dwójką synów popołudnia spędzają na dwóch 
kółkach. Młodszy syn  od dwóch lat już samodzielnie podąża 

za rodziną. Ulubiona trasa rodziny prowadzi na północne 
krańce naszej gminy. Pani Iwona zapytana o  najciekawszą 
przygodę podczas podróży opowiedziała, jak  leśnymi drużkami  
niespodziewanie wyjechali pod Toruniem. 
Mieszkańcy lubiący ten sposób wypoczywania podkreślają, że 
łączą przyjemne z pożytecznym.  Obserwują przyrodę i dbają 
o zdrowie. To co bardzo martwi,  a wręcz chwilami przeraża 
to coraz większy ruch na szosie wojewódzkiej prowadzącej do 
Złotnik Kujawskich i powiatowej w kierunku Inowrocławia. 
Podczas godzinnej, spokojnej jazdy na rowerze bez większego 
wysiłku spalamy około 500 kalorii. Jeżdżąc systematycznie, 
poprawiamy kondycję, zrzucamy zbędne kilogramy i dbamy o 
ładną sylwetkę. W czasie półgodzinnej jazdy spalamy energię z 
komórek tłuszczowych. Przy czym reguluje się poziom cukru we 
krwi. Przejażdżki trzy lub cztery razy w tygodniu przyczyniają 
się do obniżenia złego cholesterolu i podwyższenia dobrego. 
Jednostajny i równy wysiłek powoduje, iż zwiększa się pojemność 
płuc, krew jest dotleniona i lepiej pracuje serce. Wzmacniamy 
swoją odporność na zmęczenie i  bez wątpienia poprawia się 
ogólna kondycja organizmu. W dodatku jazda na rowerze to 
możliwość obcowania z naturą, wyciszenia się i odprężenia.
Jednak wybierając się w drogę musimy pamiętać, aby rower był 
sprawny i posiadał właściwe oświetlenie.  I abyśmy byli widoczni, 
obowiązkowo zakładamy kamizelki odblaskowe.

                              
 

Liczba pożarów lasów w tym roku 
jest większa niż w poprzednim 
o niemal 40 procent. Tego lata 
wyjątkowo często palą się też pola 
uprawne. W całej Polsce od czerwca 
strażacy musieli je gasić ponad 7 
tysięcy razy. Poniżej przedstawiamy 
informację i jednocześnie apel.

 Już początkiem sierpnia interweniowaliśmy 
w zwalczaniu pożarów lasu i zboża na pniu. To typowe 
pożary w czasie letnich upałów. Wilgotność poszycia 
i upraw gwałtownie maleje i zboża oraz lasy stają się 
bardzo łatwo zapalne. Jednak trzeba pamiętać, że 
bezpośrednia przyczyna pożaru to nie niska wilgotność 
spalanego materiału, a źródło zewnętrzne. Tak więc znów 
w większości przypadków to wina człowieka. Na polach 
źródłem pożarów są przeważnie niesprawne kombajny czy 
inne maszyny i ciągniki, które iskrzą z rur wydechowych 
lub zapalają słomę od rozgrzanych do czerwoności 
trących o siebie części. Na terenach leśnych to także 
człowiek - czasami niefrasobliwie a czasami złośliwie 
zaprószy ogień. Pożary zbóż i lasów przynoszą wielkie 
straty materialne i ekologiczne. Są też bardzo trudne i 
niebezpieczne w gaszeniu ze względu na ich intensywność 
i trudności manewrowania wozami gaśniczymi. Bądźmy 
więc czujni! W każdym przypadku będzie mniej strat i 
ofiar im wcześniej zauważymy pożar i zawiadomimy straż 
pożarną. 
     Informacji udzielił Andrzej Walczak

LETNIA GORĄCZKA POŻAROWA Karta Dużej roDziny w Gminie 
rojewo ma się Dobrze!
  Ogólnopolska Karta Dużej 
Rodziny to system zniżek dla rodzin 
wielodzietnych. Liczba instytucji i 
firm, które oferują zniżki rodzinom 
systematycznie się powiększa. Miejsca oferujące zniżki są 
opatrzone logo „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz 
zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie 
www.rodzina.gov.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie realizujący 
ogólnopolski KDR zauważa wyraźny wzrost zainteresowania tą 
formą pomocy dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Rodzice bądź 
opiekunowie coraz częściej uświadamiają sobie, że niektóre zniżki 
udzielane przez partnerów Programu są znaczące i sięgają nawet  
kilkudziesięciu procent! Zniżki na przejazdy kolejowe, opusty 
w branży komórkowej, tańsze paliwo, czy niższe ubezpieczenie 
OC to tylko niektóre z możliwości jakie daje posiadanie Karty.  
Dziś wiemy, że Karta Dużej Rodziny to nie odrealniony od 
rzeczywistości twór, lecz program zauważalnie wpływający na 
funkcjonowanie dużych rodzin w życiu codziennym. A ma to 
swoje odzwierciedlenie w statystykach. Dotychczas w Gminie 
Rojewo z programu dla rodzin wielodzietnych skorzystało 19 
rodzin liczących łącznie 105 osób! A będzie ich na pewno dużo 
więcej. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 
roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 
25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania 
orzeczenia o niepełnosprawności. Imienne karty z numerem 
PESEL wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. 
Przypominamy, że wniosek o wydanie karty można pobrać ze 
strony https://rodzina.gov.pl/ lub odebrać w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Rojewie w pokoju nr 24 (parter). Tutaj 
też wszyscy zainteresowani uzyskają szczegółowe informacje o 
Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny.

Informację przesłała referent Mariola Ratajczyk



Cykl zajęć dla dzieci rozpoczęło 7 lipca spotkanie 
o pszczołach. Poprowadziła je pani Róża 
Śliwa-Wojtkowiak.
 Pani pszczelarka przywiozła prawdziwy „domek” dla 
pszczół i sprzęt niezbędny do miodobrania.  Witając dzieci 
w stroju pszczelarza, wyjaśniła, że odzież ochronna przy 
pracy na pasiece ma przede wszystkim chronić pszczelarza 
przed pożądleniem. Jest to kombinezon ze specjalnego 
tworzywa i kapelusz z siatką. Pani Róża zaprezentowała 
akcesoria pszczelarskie, a wśród nich podkurzacz (przyrząd 
do odymiania pszczół), z którego wąskim strumieniem 
wydobywał się dym. Jego zapach pozostał jeszcze długo w 
bibliotece. Podczas spotkania dzieci miały okazję obejrzeć 
z bliska ul, dotknąć i posmakować zebrany przez pszczoły 
pyłek kwiatowy, który jak zauważyły dzieci przypominał 
już trochę miód. Z ula pani Róża wyjęła jeden plaster. 
Każdy uczestnik spotkania mógł przekonać się, jaki 
smaczny wypływał z niego nektar.  Dzieci dowiedziały 
się także, co to jest pierzga i poznały jej przydatności w 
leczeniu dolegliwości oskrzelowych i schorzeniach dróg 
oddechowych. Najmłodsi wiedzą też, że  kit pszczeli 
pszczoły używają do wypełniania wszelkich nieszczelności i 

otworów w ulu. W medycynie naturalnej jest także cennym 
antybiotykiem. Z kolei mleczko pszczele, którym karmiona 
jest królowa matka, przez wielu nazywane jest eliksirem 
młodości, ponieważ pomaga dłużej zachować młodość i 
urodę. A tajemniczo brzmiąca nazwa propolis to lek, na 
bazie wytworu pszczół, który ma zastosowanie między 
innymi w leczeniu grypy i zaziębień. Uczestnicy spotkania 
poznali wiele ciekawostek. Na przykład, jak pszczoła 
powiadamia inne o znalezieniu kwiatów, z których można 
zbierać pyłek. Dla wszystkich niezwykłym przeżyciem 
były narodziny dwóch pszczółek w trakcie zajęć. Dzieci 
obejrzały także krótki film o pszczołach. Pociechy wiedzą 
również, że w warunkach naturalnych pszczoły miodne 
osiedlają się w dziuplach drzew. Takie „ule” to barcie. Na 
koniec zajęć przygotowany był słodki poczęstunek. Dzieci 
smakowały miód akacjowy z tegorocznych zbiorów, który 
przywiozła pszczelarka. Zajęcia były bardzo interesujące 
i będziemy wdzięczni, jeśli Pani Róża zgodzi się dalej 
wprowadzać dzieci młodsze i starsze w świat pracowitych 
pszczół. 

Zdjęcia str. 12

„PRACOWITE PSZCZÓŁKI”

 Kolejne zajęcia miały miejsce 13 lipca. Podczas 
warsztatów dzieci bawiły się masą plastyczną ciasto – plasto. 
Warsztaty poprowadziła pani Karolina Wojciechowska 
wraz z koleżanką. Na początku dzieci poznały podstawowe 
kolory i zasady ich łączenia, aby uzyskać inne barwy.
 Te informacje przydały się do tworzenia prostych 
prac takich jak kolorowe kwiatki. Z kolei panie prowadzące 
zajęcia opowiedziały najmłodszym, co jeszcze można 
robić z masy plastycznej. Zaprezentowały między innymi 
postacie z bajek i zwierzęta. Uczestnicy próbowali swoich 
sił, wykonując dowolne figurki. Były myszki, zajączki i różne 
inne zwierzaki, ale były także wymyślone stworki, które 
podpowiadała dziecięca fantazja. Wszyscy świetnie się 
bawili. Dzieci uwielbiają zabawy, w których mogą tworzyć, 
a masa ciasto - plasto sprawdza się doskonale. Potwierdza 
to również prowadząca zajęcia - pani Karolina. Interesując 
się ciekawymi produktami na rynku papierniczym, 
postanowiła wprowadzić dział kreatywny z produktami 
rozwijającymi wyobraźnię i zdolności manualne w swoim 
sklepie papierniczym połączonym z punktem ksero na ul. 
Szerokiej 2 w Inowrocławiu. Szczególnie zainteresowała ją 
masa plastyczna ciasto – plasto, jako materiał do zajęć z 
dziećmi powyżej 4 roku życia. 
 Masa jest miękka, łatwa w modelowaniu, 
niebrudząca, elastyczna, zasychająca pod wpływem 
powietrza, a po zaschnięciu jest bardzo lekka. Wspomaga 
rozwój dziecka, szczególnie rozwija małą motorykę: 

szczypanie, turlanie, wałkowanie, formowanie, co 
jest świetnym przygotowaniem do pisania (rozwój 
odpowiednich mięśni dłoni oraz ćwiczenie skupienia). 
Lepienie ciasto-plasto to również dobra okazja do 
zagospodarowania wolnego czasu i wspólnej zabawy 
rodziców z dziećmi. A ponieważ sama lubi prace 
plastyczne, stąd pomysł na warsztaty z ciasto-plasto dla 
dzieci. Pani Karolina przeprowadziła już takie spotkania 
w 4 przedszkolach w Inowrocławiu. Jako firma usługowa 
stale poszerza dział kreatywny, np. o kolorowe papiery do 
wycinania: holograficzne, brokatowe, metalizowane, kredki 
mające właściwości pasteli i farb wodnych; bezpieczne 
flamastry dla 2-latków;  tzw. „farby puchnące”, czyli 
farby zwiększające swoją objętość pod wpływem wysokiej 
temperatury.

  Dodajmy, że z masy tej można tworzyć między 
innymi magnesy na lodówki czy też breloczki. A to 
doskonałe zajęcie dla dzieci starszych i tych osób, które 
chciałyby zasilić budżet domowy.

 Pani Karolina poprowadzi również mini 
warsztaty przy stoisku biblioteczo-sołeckim podczas 
dożynek gminnych. Dzieci wraz z opiekunami serdecznie 
zapraszamy na rodzinne zajęcia.

Zdjęcia na stronie nr 12

Z a j ę c i a  z  c i a s t o  -  p l a s t o



 W A K A C J E  W  Ś W I E T L I C A C H 

Dnia 07.07.2015r. w świetlicy Dobiesławice 
odbył się piknik dla dzieci "POWITANIE 
WAKACJI". W programie zabaw 
przygotowano dla dzieci dmuchaną zjeżdżalnię, 
trampolinę oraz konkursy. Był też grill oraz 
słodki poczęstunek. Dzieci chętnie brały 
udział w zawodach sportowych. W zabawie 
uczestniczyli także mieszkańcy Gminy Rojewo. 
Impreza cieszyła się dużą frekwencją.      
                                          

 Informację przygotowała Agata Nowicka

 Pierwszy miesiąc wakacji w świetlicy w Liszkowie upłynął 
z wieloma atrakcyjnymi formami zajęć. Dzieci wykonywały prace 
z makaronu, papieru i malowały farbami. Bawiły się na placu 
zabaw, w skład którego wchodzą dwie huśtawki, zjeżdżalnia, 
piaskownica i ławeczka. Urządzenia zakupione zostały z 
funduszy sołeckich. Uczestnicy zajęć bawili się także w małego 
kucharza, przygotowując desery owocowe i gofry. Korzystali 
z organizowanych wycieczek do miejscowego parku, w którym 
znajdują się pomniki przyrody (akacje, lipy i dęby). Dzieci miały 
też zorganizowane wycieczki rowerowe do sąsiednich świetlic, 
gdzie brały udział w zajęciach integracyjnych oraz do biblioteki 
w Rojewie, gdzie uczestniczyły w spotkaniu pt. „Pracowite 
pszczółki”. Razem z dziećmi z innych świetlic najmłodsi byli na 
basenie i na wycieczce w Malborku. Tą drogą wraz z uczestnikami 
zajęć serdecznie dziękujemy przewodniczącej KGW, pani Annie 
Markiewce za przeznaczenie kwoty na zakup gofrownicy.               

         Informację przygotowała Barbara Małolepsza                                                                                                          
 Od dnia 6 lipca w świetlicy w Rojewie 
odbywają się zajęcia wakacyjne dla dzieci. 
Podczas warsztatów kulinarnych najmłodsi 
własnoręcznie przygotowali smaczne 
gofry według własnych przepisów. Jedni 
z bitą śmietaną i brzoskwiniami, a inni z 
cukrem pudrem. Wśród różnorodnych zajęć 
prowadzonych w świetlicy odbywają się także 
zajęcia plastyczne, manualne oraz sportowe. 
Grupa uczestników zajęć brała również 
udział w spotkaniach organizowanych przez 
bibliotekę. 

                                                   Informację 
przygotowała Monika Grabska

W czasie wakacji w świetlicach wiejskich w Topoli i 
Wybranowie jest wesoło i gwarnie. Dzieci bardzo chętnie 
uczęszczają na zajęcia. Biorą czynny udział w pracach 
manualnych, grach i zabawach. Oprócz zajęć plastycznych i 
sportowych są również zajęcia kulinarne. Z pomocą opiekuna 
świetlicy dzieci robią pyszne gofry, frytki, tosty oraz koktajle 
bananowe. Do tej pory miały okazję wyjechać na wycieczkę 
do Malborka i na basen oraz rowerami do innych świetlic 
 i na spotkanie do biblioteki.

Informację przygotowała Dorota Rucińska

Do b i s ł a w i c e L i s z k o w o

R o j e w o

T o p o l a  i  W y b r a n o W o

  ZABAWA W TEATRZYK

Dnia 20 lipca gościliśmy panią Magdalenę Rewers. Tym 
razem tematem zajęć, które poprowadziła animatorka, 

była zabawa w teatrzyk kukiełkowy. Dzieci własnoręcznie 
przygotowywały postacie z bajek. Malowały, a następnie 
wycinały Czerwonego Kapturka, babcię, leśniczego i wilka, 
Kubusia Puchatka i jego przyjaciół oraz innych bohaterów 
znanych utworów literatury dziecięcej. Posłużyły  do 
tego między innymi darowane przez panią prowadzącą 
spotkanie rozmaite materiały. Wykonane z tektury kukiełki, 
zaopatrzone w patyczki  były gotowe do występu. Przed 
tym jednak, aby lepiej odegrać role, posłuchaliśmy jeszcze 
raz znanych bajek w wykonaniu pani Magdaleny. Gotowi 
do występu mali aktorzy starali się dokładnie odegrać 
role. Podczas, gdy jedna grupa wcieliła się w bohaterów 
bajki, inne dzieci zasiadły na widowni. Obejrzeliśmy dwa 
przedstawienia oraz zabawę, w której wzięły udział dzieci 
z balonikami. Zadanie, które było nie lada wyzwaniem, 
miało na celu między innymi motywowanie dzieci do 
samodzielnych działań, doskonalenie pamięci, rozwijanie 

wyobraźni i zainteresowań zabawami teatralnymi. Z 
pewnością jeszcze nie raz powtórzymy zabawę w teatrzyk.

 Po tak pracowitych zajęciach domowe ciasto 
drożdżowe przygotowane przez panią współpracującą z 
biblioteką smakowało wyśmienicie. 
 W imieniu organizatorek i uczestników zajęć 
dziękujemy Paniom za przeprowadzenie zajęć, które 
nie tylko uatrakcyjniły dzieciom wakacje, ale także - jak 
słusznie zauważyli rodzice - wzbogaciły ich wiedzę i  po 
powrocie pełne wrażeń dzieliły się nią z domownikami.       



ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ

PRZEDSZKOLAKI NA WYCIECZCE Z PANIĄ WRÓŻKĄ



 WAKACYJNE ZAJĘCIA W BIBLIOTECE

 WAKACJE W ŚWIETLICACH


