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JAK BAWIĄ  SIĘ DZIECI ZE SZKOŁY 
FILIALNEJ W ŚCIBORZU  PODCZAS 
KARNAWAŁU!         

Wielkanocne specjały 
naszych mieszkanek     

ZMIANA WE WŁADZACH OSP     

 Joanna Bartel w Rojewie         
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s. 5 s. 9
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Drodzy Państwo
Z okazji zbliżających się Św. Wielkanocnych składamy serdeczne życzenia, aby 
w czas Świąt Wielkiej Nocy w Waszych sercach, rodzinach i domach zagościła 
radość i spokój. Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie 
duchowe napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i 
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz 
Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo

ŚWIĘTOWALI PIĘKNE 
JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE STR.NR 9
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I n f o r m a c j a  z  X V   S e S j I  r a d y  G m I n y  r o j e w o
 Informacja z XV  Sesji 
Rady Gminy Rojewo, która odbyła 
się w dniu 11 lutego  2016 r.
Podczas obrad XV Sesji Rady Gminy 
w dniu 11 lutego 2016 r. Rada Gminy 
Rojewo podjęła następujące uchwały:
Uchwała Nr XV/84/2016  w spra-
wie wstępnego stanowiska o utwo-
rzeniu wspólnie z innymi gminami 
związku metropolitalnego.
 Ustawa z dnia 9 października 
2015 r. o związkach metropolitalnych 
przewiduje możliwość utworzenia związku metropolitalne-
go na wniosek Rady Gminy położonej w granicach obszaru 
metropolitalnego. W związku z przedstawioną przez przed-
stawiciela miasta Bydgoszczy koncepcją wystąpienia przez 
Radę Miasta Bydgoszczy do Rady Ministrów RP z wnio-
skiem o utworzenie związku metropolitalnego, zachodzi po-
trzeba wyrażenia wstępnego stanowiska przez Radę Gminy 
Rojewo o przystąpieniu do takiego związku. 
Miasto Bydgoszcz jako największe miasto w Województwie 
Kujawsko-Pomorskim, spełniające jednocześnie ustawowe 
wymogi do utworzenia wraz z innymi gminami związku 
metropolitalnego zamierza wspólnie z tymi gminami wnio-
skować o utworzenie takiego związku, z zakresem działa-
nia obejmującym zadania określone w ustawie  o związkach 
metropolitalnych. Ostateczna opinia zostanie wyrażona 
przez Radę Gminy Rojewo po przeprowadzeniu konsultacji 
z mieszkańcami gminy.
Uchwała Nr XV/85/2016 w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji z mieszkańcami Gminy Rojewo celem uzy-
skania opinii o utworzeniu wspólnie z innymi gmina-
mi związku metropolitalnego.
 W związku z rozpoczęciem prac przygotowaw-
czych przez miasto Bydgoszcz, mających na celu utworzenie 
wraz z innymi gminami takiego związku, zachodzi potrzeba 
wyrażenia wstępnego i ostatecznego stanowiska przez Radę 
Gminy Rojewo o przystąpieniu do związku. Ostateczne 
stanowisko Rady Gminy Rojewo zostanie wyrażone po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W celu wy-
konania tak ustalonego obowiązku ustawowego konieczne 
jest przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami według 
ustaleń dokonanych w niniejszej uchwale.
Uchwała Nr XV/86/2016 w sprawie przyjęcia 
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rojewo w 2016 r.”
 Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt Rada Gminy 
określa w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca pro-
gram opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt. W związku z powyższym przygo-
towany został Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rojewo w 2016 roku, który stanowi załącznik do uchwały. 
Obejmuje on swoim zakresem realizację takich zadań jak: 

zapewnienie bezdomnym zwierzętom 
miejsca w schronisku dla zwierząt, 
opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w 
tym ich dokarmianie  w razie koniecz-
ności, odławianie bezdomnych zwie-
rząt, obligatoryjną sterylizację albo 
kastrację zwierząt w schroniskach dla 
zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla 
bezdomnych zwierząt, usypianie śle-
pych miotów, wskazanie gospodarstwa 
rolnego w celu zapewnienia miejsca 
dla zwierząt gospodarskich, zapew-

nienie całodobowej i opieki weterynaryjnej w przypadkach 
zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.
 Projekt programu został zaopiniowany przez po-
wiatowego lekarza weterynarii, organizacje społeczne, któ-
rych statutowym celem działania jest ochrona zwierząt oraz 
dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich działają-
cych na obszarze Gminy Rojewo.
Uchwała Nr XV/87/2016 w sprawie określenia przy-
stanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad 
korzystania z tych obiektów, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Gmina Rojewo.
 Uchwałę zmienia się ze względu na zaistniałe 
zmiany w prawie dotyczące żądania dokumentów przy skła-
daniu wniosków. Powiat Inowrocławski zmienił całkowicie 
wykaz przystanków. W wykazie przystanków gminnych 
dopisano dwa przystanki i zmieniono numerację zgodną z 
ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Pobór opłat za 
korzystanie z przystanków nie daje rękojmi pokrycia kosz-
tów, sprawozdawczości i egzekucji oraz wymaga zawarcia 
umów z przewoźnikami wraz z negocjacją cen. Nie ma jed-
nolitej wykładni prawa czy cena w wysokości 1 grosz zawie-
ra VAT i czy obowiązuje od 01 stycznia 2017r.

Uchwała Nr XV/88/2016 w sprawie rozpatrzenia skar-
gi na Wójta Gminy Rojewo dotyczącej nienależytego 
wykonania decyzji administracyjnej Wójta Gminy 
Rojewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego w przedmiocie budowy sieci kana-
lizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami.
 W dniu 5 stycznia 2016 r. wpłynęła do Urzędu 
Gminy w Rojewie skarga na Wójta Gminy Rojewo doty-
cząca nienależytego wykonania decyzji przez Wójta Gminy 
Rojewo w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego w przedmiocie budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami i przepompowniami. Podczas posiedzeń 
Komisji Rewizyjnej w dniu 15 i 28 stycznia 2016 r. człon-
kowie Komisji, wysłuchali wyjaśnień Wójta Gminy Rojewo 
p.Rafała Żurowskiego, Kierownika Referatu Inwestycji, 
Budownictwa i Zamówień Publicznych p.Leszka 
Wołąkiewicza, Kierownika Referatu Ochrony Środowiska 
i Działalności Gospodarczej p.Sylwii Łatki oraz skarżącej. 
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Wobec tych wyjaśnień oraz na podstawie przedstawionych 
map i dokumentów będących w posiadaniu Urzędu Gmi-
ny  Komisja ustaliła, że podniesiony w skardze zarzut, iż 
Wójt Gminy Rojewo nienależycie wykonał zadanie nałożo-
ne decyzją administracyjną Wójta Gminy Rojewo z dnia 29 
grudnia 2009 r. ustalającej lokalizacje inwestycji celu pu-
blicznego nie potwierdza się, gdyż decyzja lokalizacyjna nie 
jest podstawą do wykonania prac budowlanych. Realizacja 
inwestycji polegająca na budowie sieci kanalizacyjnej wraz 
z przyłączami i przepompowniami w  miejscowości Rojewo 
realizowana była na podstawie projektu budowlanego i po-
zwolenia na budowę z dnia 12 kwietnia 2010 r. wydanego 
przez Starostę Inowrocławskiego. Zarzut nienależytego wy-
konania zadania inwestycyjnego i braku nadzoru ze strony 
Wójta Gminy Rojewo nad wykonawcą inwestycji, w wyni-
ku czego do działki Nr 31/7 nie zostały spełnione warunki 
i techniczne umożliwiające przyłączenie do wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej (tłocznej) bez wykonania dodatkowe-
go przyłącza jest niezasadny. Powodem niewybudowania 
przepompowni przydomowej na działce Nr 31/7 będącej 
własnością skarżącej była pisemna rezygnacja właściciela 
w/w działki. Jednakże w chwili obecnej istnieje możliwość 

przyłączenia się do sieci kanalizacyjnej biegnącej wzdłuż 
nieruchomości Nr 31/7,na warunkach gestora sieci tj. Urzę-
du Gminy Rojewo i na koszt zainteresowanego.
 Komisja po zapoznaniu się z dokumentami i wysłu-
chaniu  w/w osób stwierdziła, że wyjaśnienia dotyczące tego 
tematu nie budzą wątpliwości, są wyczerpujące i logicznie 
spójne. W związku z powyższym skarga jest bezzasadna. W 
wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
Komisja Rewizyjna 5 głosami przeciw, przy braku głosów 
za i wstrzymujących się nie uznała  skargi na Wójta Gmi-
ny Rojewo dotyczącej  rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy 
Rojewo w sprawie nienależytego wykonania decyzji admini-
stracyjnej Wójta Gminy Rojewo za zasadną.
 Natomiast Rada Gminy w głosowaniu jawnym 
15 głosami za, bez głosów przeciw i  wstrzymujących się od 
głosu obecnych radnych na sali podczas głosowania uznała 
skargę na Wójta Gminy Rojewo dotyczącą  nienależytego 
wykonania decyzji administracyjnej za bezzasadną.
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DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO
 
	 21	 lutego	 obchodziliśmy	
Międzynarodowy	 Dzień	 Języka	
Ojczystego.	Z	tej	okazji	podjęto	w	
naszej	 szkole	 szereg	 działań	 pro-
mujących	 to	 święto.	 Pani	 Joanna	
Sierzputowska	 przygotowała	 i	
zaprezentowała	 uczniom	 gazetkę	
ścienną	 informującą	 o	 historii	 i	
znaczeniu	tego	szczególnego	dnia.	
Poszczególne	 klasy	 przygotowały	
plakaty.	 Pokazano	 na	 nich	 także	 ciekawostki	 poloni-
styczne,	np.	najczęściej	popełniane	błędy	językowe	czy	
podstawowe	wiadomości	o	częściach	mowy	i	częściach	
zdania.	W	klasach	IV-VI	na	lekcjach	języka	polskiego	
pani	Magdalena	 Szperka	 przedstawiła	 problematykę	
Międzynarodowego	Dnia	Języka	Ojczystego,	wspoma-
gając	się	prezentacjami	multimedialnymi.	W	klasach	
IV-VI	odbył	się	dodatkowo	konkurs	ortograficzny	oraz	

konkurs	 pt.	 ,,Łamańce	 Językowe”.	 W	 klasach	 I-III	
nauczyciele,	w	oparciu	o	wierszyki	 i	zagadki	ortogra-

ficzne,	 nawiązali	 do	 tego	 święta.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 uświadomili-
śmy	uczniom,	że	język	polski	jest	
naszym	skarbem	oraz	symbolem	
narodowym	 i	 wszyscy	 powinni-
śmy	o	niego	dbać.	Zwycięzcami	
w	 konkursie	 ortograficznym	
zostali:

Miejsce I- Olga Wiechecka kl. 4
Miejsce II- Artur Walczak kl.5
Miejsce III- Kacper Sierzputowski kl. 4
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi 
wynikami.                         

Informację przesłała:
Magdalena Szperka
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	 Święta	 Wielkanocne	 kojarzą	 się	 przede	
wszystkim	 z	 zapachem	 wypieków.	 W	 czasach	 nam	
współczesnych	 można	 kupić	 prawie	 wszystko,	 także	
wypieki,	które	kuszą	nas	już	samym	wyglądem.	Jednak	
wielu	 z	 nas,	 pamiętając	 smak	 placka,	 który	 upiekła	
w	 domu	 mama	 czy	 babcia,	 ceni	 sobie	 właśnie	 takie	
domowe	wypieki.	
Z	 okazji	 zbliżających	 się,	 tak	 ważnych	 dla	 nas	 Świąt,	

postanowiliśmy	 zapytać	 panie	 -	 mieszkanki	
naszej	 gminy	 -	 jakie	 ich	 zdaniem	powinno	
być	tradycyjne	ciasto	wielkanocne.
Pani	Barbara Świderska	z	Mierogoniewic	
podała	 nam	 przepis	 na	 Mazurek	
Wielkanocny.	Spód	na	kruche	ciasto:

• 10	dkg	masła,
• 30	dkg	mąki	tortowej,
• 10	dkg	cukru	,
• Cukier	waniliowy	op.	16	g,
• 4	żółtka,
• 1	łyżeczka	proszku	do	pieczenia,
• 1	łyżka	kwaśnej	śmietany.

WYKONANIE:
Ugnieść	ciasto	i	schłodzić	w	lodówce	ok.	1	godz.	Piec	
15-20	min.Na	ciasto	wyłożyć	masę	gotową	kajmakową,	

płatki	 migdałowe,	 owoce	 kandyzowane.	
Przepis,	 z	 którego	 korzysta	 Pani	 Basia	 jak	
i	wiele	 innych	przepisów	dostała	od	 swojej	
mamy.	 Jednak	 równie	 chętnie	 sięga	 po	
przepisy	pań	z	młodszego	pokolenia.
Pani	Maria Brylewska	z	Osieka	Wielkiego	
podzieliła	się	z	nami	przepisem	na	swoja	

babę	drożdżową,	którego	nauczyła	się	od	mamy.	Kiedy	
rodzina	pani	Marii	zjeżdża	się	na	święta,	zawsze	czeka	
właśnie	na	ten	wypiek.	

• 1/2	kostki	margaryny	Kasi
• 1/2	kg	mąki
• 1	 szk	 mąki	 ziemniaczanej(można	 dodać,	 jeśli	

chcemy,	aby	babka	była	bardziej	puszysta)
• 1	i	½	szk	cukru
• 1/3	kostki	drożdży
• 4	jajka
• 1	szk	mleka
• cukier	waniliowy
• szczypta	soli	(aby	ciasto	nie	było	„mdłe”)
• olejek	cytrynowy	lub	pomarańczowy

Mąkę	 przesiewamy	 do	 miski.	 Mleko	 w	 rondelku	
podgrzewamy	 do	 uzyskania	 letniej	 temperatury	 i	
dodajemy	 drożdże	 z	 1	 łyżką	 cukru.	 Odstawiamy	 do	

wyrośnięcia.	 Masło	 delikatnie	 rozpuszczamy	
w	 rondelku	 (nie	 gotujemy).	 Kolejno	 w	
mące	robimy	dołek	i	wlewamy	do	środka		
rozczyn	 z	 drożdży	 oraz	 przestudzony		
tłuszcz.	 Dodajemy	 resztę	 składników.		

Możemy	 dodać	 rodzynki	 uprzednio	
namoczone	 w	 ciepłej	 wodzie.	 Po	 wyjęciu	 	 otoczmy	
je	 w	 kaszce	 mannej	 lub	 mące.	 Delikatnie	 mieszamy,	
przykrywamy	ściereczką	i	odstawiamy	w	ciepłe	miejsce	
do	wyrośnięcia.	Następnie	starannie	wyrabiamy	ciasto,	
by	 stało	 się	 masą	 elastyczną	 i	 jednolitą.	 Wylewamy	
na	 blachę.	 Pieczemy	 ok	 godziny.	 Przestudzoną	 babę	
polewamy	lukrem	lub	posypujemy	cukrem	pudrem.

Wielkanocne specjaly naszych mieszkanek 

O TRADYCJI CHODZENIA 
Z KOZĄ W BIBLIOTECE

	 Z	 cyklu	 kultywowanie	 kujawskich	
tradycji	 ludowych	5	 lutego	odbyło	się	spotkanie,	
którego	 tematem	 był	 obyczaj	 chodzenia	 z	 kozą.	
W	 spotkaniu	udział	wzięła	 klasa	 czwarta	wraz	 z	
wychowawcą	p.	Ryszardem	Matyszewskim.	O	tym	
co	 to	 są	 m.in.	 zapusty,	 niedziela	 starozapustna,	
niedziela	 mięsopustna,	 kuse	 dni	 oraz	 jak	
obchodzono	 karnawał	 przed	 wojną	 opowiedział	
prowadzący	 zajęcia	 emerytowany	 nauczyciel	 p.	
Czesław	Błoch.
	 	 	 	 	 	 	W	 trakcie	 spotkania	uczestnicy	poznawali	
również	wyrażenia	związane	z	tematem,	z	których	
następnie	 stworzyli	 słowniczek.	 W	 następnym	
tygodniu	 dzieci	 przebrane	 za	 postacie	 związane	
z	 obyczajem	 chodzenia	 z	 kozą	 przeszły	 wokół	
Rojewa	odwiedzając	po	drodze	okoliczne	firmy	i	
instytucje.	

Zdjęcia na stronie nr 11

Rojewska Koza
	 We	 wtorek	 9	 lutego	 na	 ulicach	 Rojewa	
spotkać	można	było	barwny	orszak	Rojewska	Koza.	
To	znak,	że	karnawał	dobiegł	końca.	
	 Koza	 rozpoczęła	 swą	 wędrówkę	 tuż	 po	
godzinie	 dziewiątej.	 Najpierw	 odwiedziła	 szkoły	
i	 przedszkole.	 Następnie	 zapustnicy:	 koza,	 para	
młoda,	cyganie	i	cyganki,	diabły,	niedźwiedź,	bocian	
i	 „śmierć”	 -	 przeszli	 ulicami	 Rojewa.	 Odwiedzili	
wójta	 gminy	 i	 urzędników,	 lokalnych	 sklepikarzy,	
zakłady	 pracy	 oraz	 pobliskie	 -	 zaprzyjaźnione	
domostwa.	Przebierańcy	 zbierali	datki	 „na	 sianko	
dla	 kozy”.	 W	 godzinach	 popołudniowych	 zostali	
również	zaproszeni	przez	Klub	Seniora	„Wrzos”	na	
spotkanie	 „ostatkowe”	 do	Dworu	Biesiadnego.	W	
rolę	 zapustników	 wcielili	 się	 uczniowie	 klasy	 IV	
wraz	 z	wychowawcą	p.	Ryszardem	Matyszewskim.	
Warto	 wspomnieć,	 że	 rojewscy	 przebierańcy	
kultywują	tę	tradycję	już	od	21	lat.

Zdjęcia na stronie nr 11 
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XIV NOCNY RAJD 
SZLAKIEM 

SZWADRONU 
NADGOPLAŃSKIEGO
	 Po	 raz	 czternasty,	 dnia	
13.02.2016	r.	Publiczne	Gimnazjum	
im.	 K.	 Górskiego	 w	 Rojewie	 we	
współpracy	 z	 inowrocławskim	
oddziałem	 PTTK	 	 zorganizo-
wało	 rajd	 Szlakiem	 Szwadronu	
Nadgoplańskiego.	 Co	 roku	 trasa	
rajdu	 jest	 nieco	 odmienna	 w	 swo-
im	 przebiegu.	 Tegoroczna	 mia-
ła	 tradycyjnie	 swój	 początek	 w	
Inowrocławiu,	 skąd	 dalej	 wiodła	
przez	Starą	Wieś	i	Jaszczółtowo	do	
Rojewa.	
	 W	 trakcie	 marszu	 rozegra-
no	 grę	 terenową	 tematycznie	 zwią-
zaną	 z	 powstaniem	 wielkopolskim.	
Rajd	 tradycyjnie	 cieszy	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 dzieci,	 mło-
dzieży	 i	 dorosłych.	 W	 tym	 roku	
udział	 wzięły	 Szkoły	 Podstawowe	
nr	 4,	 11	 z	 Inowrocławia	 oraz	 ZSI,	
a	 także	 gimnazjaliści	 z	 Gim.	 nr	
1,	 nr	 2	 w	 Inowrocławiu,	 Gim.	 ze	
Złotnik	Kujawskich,	Rojewa,	OHP	
Inowrocław,	a	także	dorośli	 turyści	
indywidualni	 (łącznie	 157	 osób).	

Dzięki	 dobrej	 współpracy	 pomię-
dzy	 Radą	 Rodziców	 naszego	 gim-
nazjum	a	KGW	Rojewo	uczestnicy	
rajdu	 mogli	 zjeść	 pyszną	 grochów-
kę.	 Serdeczne	 podziękowania	 dla	
przew.	 KGW	 Rojewo	 –	 p.	 Alicji	
Jakubowskiej	 i	 przew.	 RR	 przy	
Gimnazjum	w	Rojewie	–	p.	Renaty	
Stępniak,	 jak	 i	 pozostałych	mam	z	
naszego	gimnazjum:	p.	W.	Czochór,	
p.	M.	Lipskiej	i	p.	M.	Nowackiej.			
	 Do	 grochówki	 jak	 zawsze	
były	bułki	z	piekarni	p.	J.	Klimko.	
Na	 uczestników	 czekała	 również	
gorąca	 kawa	 i	 herbata	 serwowana	
przez	 nasze	 panie	 z	 obsługi	 szkol-
nej.	Jak	co	roku,	na	podsumowaniu	
rajdu	obecni	byli	zaproszeni	goście:	
wiceprzewodniczący	 Rady	 Gminy	
Rojewo	p.	Adam	Wesołowski,	radny	
powiatowy	 p.	Henryk	 Procek	 oraz	
przedstawiciel	ZŻWP	koło	nr	7	przy	
56	Bazie	Lotniczej	w	Inowrocławiu	
p.	Zbigniew	Doros.
					Podsumowaniem	rajdu	było	wrę-
czenie	nagród	zwycięzcom	gry	tere-
nowej	 i	 konkursu	 plastycznego.	W	
grze	terenowej	najlepsi	okazali	się:	I	
m-ce	Oliwia	Bubacz	(SP	nr	11	Ino.),	
II	m-ce	Martyna	Wojdylak	(SP	nr	4	
Ino.),	 III	 m-ce	 Paweł	 Książek(ZSI	
Ino.).	 Laureatka	 I	 miejsca	 oprócz	

nagrody	 książkowej	 otrzymała	 pu-
char	 ufundowany	 przez	 radnego	
powiatowego	p.	H.	Procka.	W	kon-
kursie	 plastycznym	 nagrody	 otrzy-
mali:	I	m-ce	Tymoteusz	Szatkowski	
(Gim.	w	Złotnikach	Kuj.),	 II	m-ce	
Oliwia	 Komór	 (SP	 nr	 4	 Ino.),	 III	
m-ce	Wiktoria	Szatkowska	(Gim.	w	
Złotnikach	Kuj.).	
	 Nagrody	 i	 dyplomy	 najlep-
szym	wręczali:	wiceprzewodniczący	
RG	Rojewo	 p.	A.	Wesołowski,	 rad-
ny	 powiatowy	 p.	 H.	 Procek,	 pre-
zes	 oddz.	 PTTK	 Inowrocław	 p.	 A.	
Dargacz,	 przedstawiciel	 Koła	 nr	 7	
ZŻWP	 przy	 56	 Bazie	 Lotniczej	 w	
Inowrocławiu	p.	Z.	Doros	oraz	dyr.	
ZS	 Rojewo	 p.	 J.	 Florczak	 .	 Na	 za-
kończenie	rajdu	SP	nr	4	Inowrocław	
otrzymała	puchar	dla	najliczniejszej	
grupy	 uczestników	 rajdu	 ufundo-
wany	przez	Koło	nr	7	przy	56	Bazie	
Lotniczej	w	Inowrocławiu.	
	 W	 organizację	 rajdu	 co	
roku	 angażują	 się	 nauczycie-
le	 naszego	 gimnazjum:	 Danuta	
Ratajczak,	Renata	Kowalska	i	Piotr	
Pankowski.	 Dzięki	 ich	 pracy	 i	 po-
święceniu	 impreza	 jest	 zawsze	 do-
brze	zorganizowana.

Zdjęcia na stronie nr 2                                                                             

Szanowni Państwo,
 	uprzejmie	 informuję,	 że	 jestem	

dzielnicowym	w	Gminie	Rojewo.	
Rejon,	 w	 którym	 pracuję	 obejmuje	
następujące	 miejscowości:	 Rojewo,	
Liszkowice,	 Stara	 Wieś,	 Jezuicka	

Struga,	 Glinki,	 Leśniaki,	
Glinno	 Wielkie,	 Osiek	 Wielki,	
Jarki,	 Jurancice,	 Dąbie,	 Bród	
Kamienny,	 Magdaleniec,	
Rojewice,	 Zawiszyn,	 Dąbrowa	
Mała,	 Osieczek,	 Płonkówko,	
Płonkowo,	 Mierogoniewice,	

Dobiesławice,	Ściborze,	Topola,	Wybranowo,	Liszkowo,	
Budziaki,	Żelechlin,	Jaszczółtowo.	
Mieszkańcy	 tego	 rejonu	 mogą	 oczekiwać	 ode	 mnie	
pomocy	 w	 zakresie	 rozwiązywania	 problemów	
dotyczących	bezpieczeństwa	publicznego.

		KPP	Inowrocław,	ul.	Toruńska	13-15,	pokój	nr	127
tel.	(052)	5665-367,	kom.	786859186

Z poważaniem
sierż. sztab. Iwona Góra 

6.

PODKOZIOŁEK W KLUBIE SENIORA
	 Tradycją	 stały	 się	 spotkania	 z	 okazji	
zakończenia	 karnawału.	 W	 tym	 roku	 miało	 ono	
miejsce	 dnia	 09.02.2016	 r.	 w	 Dworze	 Biesiadnym	 w	
Rojewie.	W	 imprezie	 zwanej	 „Podkoziołkiem"	udział	
wzięły	 zespoły	 seniorów	 :	 "Złoty	 Wiek"	 z	 Janikowa,	
"Gniewkowianie"	 z	 Gniewkowa,	 "Łojewianie"	 z	
Łojewa,	"Leśna	Kraina"	z	Cierpic	i	"Wrzos"	z	Rojewa.	
Bawiło	 się	 łącznie	 190	 osób.	 Spotkanie	 uświetnili	
okazjonalnym	występem	Kozy	Rojewskiej	 uczniowie	
Szkoły	Podstawowej	w	Rojewie,	którzy	przybyli	wraz	
z	 wychowawcą	 p.	 Ryszard	Matyszewskim.	Mogliśmy	
podziwiać	 też	 przedstawienie	 aktorskiej	 grupy	 pod	
nazwą	 „Koza	 Kujawska”	 z	 Łojewa.	 W	 tym	 dniu	 w	
ramach	 poczęstunku	 oprócz	 obiadu	 nie	 zabrakło	
oczywiście	 związanych	 ze	 zwyczajem	 obchodzenia	
tego	 dnia	 pączków.	Wspaniała	 integracyjna	 zabawa	 z	
konkursami	m.	in.	tańcem	w	peruce	dała	wiele	radości.	
Kolejna	 udana	 impreza	 pozostawi	 niezapomniane	
wspomnienia	w	sercach	seniorów.

Informację przesłała
 Barbara Kryszak



	 W	Szkole	Podstawowej	w	Rojewie	Walentynki	
obchodziliśmy	aż	dwa	dni.	Dnia	12.02.2016	r.	odbył	się	
Walentynkowy	Kiermasz,	który	cieszył	się	 jak	zwykle	
dużym	 powodzeniem	 wśród	 uczniów	 i	 nauczycieli.	
Każdy	 chciał	 kupić	 coś	 dla	 siebie.	 Sprzedawane	 były	
ozdoby	 walentynkowe	 m.in.	 serduszka,	
walentynkowe	 kartki,	 jabłuszka,	 muffiny	
oraz	 przeróżne	 ciasta.	 Słodkie	 pyszności	
przygotowały	jak	co	roku	mamy	–	naszych	
uczniów.	 Dziękujemy	 p.	 K.	 Łojewskiej,	 D.	
Czajkowskiej,	M.	Grabskiej,	A.	Sypniewskiej,	J.	
Pocheć	i	A.	Świerczyńskiej.	
	 Dnia	15.02.2016r.	świętowaliśmy	po	raz	kolejny	
Dzień	 Świętego	 Walentego.	 Już	 od	 rana	 panował	 u	
nas	 wyjątkowy	 nastrój.	 Można	 było	 zaobserwować	
zwiększoną	 ilość	 czerwonych	 serduszek.	 Samorząd	
Uczniowski	 zorganizował	 specjalną	 pocztę,	 aby	
można	było	przekazać	walentynkowe	 życzenia	 swoim	

najbliższym.	Szkolny	listonosz,	w	rolę	którego	wcielił	się	
Błażej	Lipski,	nie	narzekał	na	brak	pracy.	Było	bowiem	
wielu	 chętnych,	 którzy	 korzystali	 z	 tej	 inicjatywy.	

Nie	 zabrakło	 wyrazów	 sympatii	 pod	 adresem	
nauczycieli	i	wychowawców.	Organizatorem	
imprezy	 był	 Samorząd	Uczniowski	 wraz	 z	
opiekunem	p.	Joanną	Sierzputowską.
	 Serdecznie	 dziękujemy	 p.	 Monice	
Grabskiej	 oraz	 uczennicom	 klasy	 IV	 –	
Wiktorii	 Grabskiej	 i	 Wiktorii	 Wiśniewskiej	
za	sprzedaż	produktów	podczas	kiermaszu	oraz	
Oldze	 Wiecheckiej,	 Julii	 Procek	 i	 Błażejowi	

Lipskiemu	za	przekazanie	walentynkowych	kartek.

Informację przesłała
Joanna Sierzputowska

Zdjęcia na stronie nr 11  

7.
WALENTYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJEWIE

Koniec Ligi HaLowej 
2015/2016. 

Dwór BiesiaDny 
BezKonKurencyjny.

Zakończyła	 się	 VI	 edycja	 rozgrywek	 Rojewskiej	 Ligi	
Halowej	 Piłki	 Nożnej.	 Zwycięzcą	 po	 raz	 piąty	 z	 rzę-
du	została	drużyna	Dworu	Biesiadnego	Rojewo,	która	
w	 24	 meczach	 poniosła	 tylko	 jedną	 porażkę,	 zdoby-
wając	 najwięcej	 bramek	 (154)	 i	 tracąc	 najmniej	 (50).	
Zwycięska	drużyna	oparta	była	na	zawodnikach	Znicza	
Rojewo	 i	 Unii	 Gniewkowo.	 Na	 drugim	 stopniu	 po-
dium	uplasowała	 się	drużyna	 	Pacio	Pakość,	 a	 trzecie	
miejsce	 zajęła	 drużyna	 Bala	 Wierzchosławice.	 Na	 za-
kończenie	 wszystkie	 drużyny	 biorące	 udział	 w	 roz-
grywkach	 zostały	 nagrodzone	 okazałymi	 pucharami,	
które	wręczył	w	imieniu	swoim	i	Wójta	Gminy	Rojewo	
Kierownik	Samorządowego	Zespołu	Oświaty	i	Kultury	
w	 Rojewie	 pan	 Piotr	 Czajkowski.	 Przyznano	 także	

nagrody	 indywidualne.	 Królem	 strzelców	 VI	 edycji	
rozgrywek	został	Łukasz	Radzimski	(Dwór	Biesiadny),	
który	 z	 dorobkiem	 48	 bramek	 wyprzedził	 Szymona	
Borowiaka	i	Marcina	Wijatę,	którzy	zdobyli	po	31	bra-
mek.	W	 czołowej	 piątce	 strzelców	 znaleźli	 się	 jeszcze	
Karol	 Kruszczyński	 z	 Pacio	 oraz	 Kuba	 Tomczyk	 z	
Mocnego	Fulla.	Najlepszym	bramkarzem	uznano	ex-a-
equo	Zbigniewa	Baranowskiego	z	Dworu	Biesiadnego	
i	Kacpra	Kuster	 ze	 Startu	 Ściborze.	 Przyznano	 także	
nagrodę	 specjalną	 dla	Marcina	Wijaty,	 który	 dzięki	 2	
bramkom	 zdobytym	w	 ostatnim	meczu,	 z	 dorobkiem	
184	 bramek	 został	 najlepszym	 strzelcem	 w	 historii	
Rojewskiej	 Ligi	 Halowej	 Piłki	 Nożnej.	 Drugiego	 w	
tej	 klasyfikacji	 Jarosława	 Dąbrowskiego	 wyprzedził	
zaledwie	 o	 jedną	 bramkę,	 jednak	 trzeba	 zauważyć,	 że	
Dąbrowski	 z	 powodu	 kontuzji	 opuścił	 kilka	 kolejek	
rozgrywek.

Kolejna edycja rozgrywek już w październiku
Zdjęcia  na stronie nr 12

 SPORT

	 W	 okresie	 przygotowawczym	 do	 rundy	
wiosennej	 sezonu	 2015/2016	 	 Znicz	 Rojewo	 rozegrał	
6	 meczów	 sparingowych,	 Tylko	 w	 pierwszym	 z	 nich	
poniósł	 porażkę,	 kiedy	 to	 uległ	 Goplanii	 Inowrocław	
1-3.	
	 Potem	zanotował	5	wygranych	z	rzędu	pokonując	
kolejno:	Noteć	 Inowrocław	 (4-1),	Kolorowych	Krusza	
Zamkowa	 (4-0),	 Akademię	 Futbolu	 Brzoza	 (6-3),	
Hermesa	Radłowo	(3-2)	oraz	Burzę	Nowa	Wieś	Wielka	
(3-2).	Bramki	w	meczach	sparingowych	zdobywali:
4	-	Mikołaj	Czaja,	
3	-	Szymon	Borowiak,	Marcin	Wijata,

2	-	Kuba	Tomczyk
1	 -	 Krzysztof	 Głogowski,	 Radosław	 Sowiński,	 Maciej	
Lang,	 Norbert	 Gmerek,	 Tyberiusz	 Głogowski,	 Paweł	
Kuczyński,	Patryk	Tuszyński.
Miejmy	 nadzieję,	 że	 seria	 zwycięstw	 będzie	
kontynuowana	 w	 rozgrywkach	 ligowych,	 które	
rozpoczynają	się	już	pod	koniec	marca.

Informację przekazał:
Bartłomiej Zieliński

Koniec okresu przygotowawczego Znicza Rojewo



8.

	 Na	wyjątkowe	spotkanie,	które	odbyło	się	28	
lutego	w	Dworze	Biesiadnym	w	Rojewie,	przybyło	
10	 par	 małżeńskich	 z	 50-letnim	 stażem.	 W	 tym	
niezwykłym	 dniu	 parom	 towarzyszyły	 także	 ich	
rodziny.	 Uroczystego	 aktu	 odznaczenia	 jubilatów	
medalami	 „Za	 długoletnie	 pożycie	 małżeńskie”	
nadanymi	 przez	 Prezydenta	 Rzeczypospolitej	
Polskiej	Andrzeja	Dudę	dokonał	wójt	gminy	Rafał	
Żurowski	w	asyście		przewodniczącej	Rady	Gminy		
Rojewo	 Joanny	 Mąka,	 wiceprzewodniczącego	
Adama	 Wesołowskiego	 oraz	 kierownik	 USC	
Agnieszki	Nieckarz.	Oprócz	odznaczeń,	jubilatom	
wręczono	 pamiątkowe	 dyplomy	 oraz	 kwiaty.	 Jak	
zawsze	 przy	 takiej	 okazji	 nie	 zabrakło	 życzeń,	
wspomnień,	 wzruszeń,	 tradycyjnej	 lampki	
szampana	oraz	wspólnego	odśpiewania	„Sto	lat”.	
Ze	 względów	 zdrowotnych	 w	 spotkaniu	 nie	
uczestniczyli	państwo	Regina	i	Albin	Atamańczuk	
z	 Osieka	 Wielkiego.	 Tuż	 po	 uroczystości	
Wójt	 Gminy	 Rojewo	 wraz	 z	 przewodniczącą	

i	 wiceprzewodniczącym	 Rady	 Gminy	 oraz	
kierownikiem	 USC	 odwiedzili	 i	 złożyli	 życzenia	
jubilatom,	 jak	 również	 odpowiednio	 ich	
uhonorowali.	 Poniżej	 podajemy	 nazwiska	 par	
małżeńskich.	
1. Kazimiera i Marian Kowalscy z Liszkowa, 
2. Regina i Albin Atamańczuk z Osieka 
Wielkiego, 
3. Janina i Tadeusz Janiak z Topoli, 
4. Zofia i Kazimierz Lewandowscy ze 
Ściborza, 
5. Maria i Edward Walewscy z Rojewa, 
6. Zofia i Marian Potrepko z Rojewic, 
7. Albina i Marian Mnich z Wybranowa, 
8. Stanisława i Edward Siemianowscy, 
9. Joanna i Czesław Wiśniewscy z Topoli, 
10. Krystyna i Marian Dragon z Liszkowa, 
11. Janina i Mieczysław Wojtysiak ze 
Ściborza.  
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JAK	BAWIĄ	SIĘ	DZIECI	ZE	SZKOŁY	FILIALNEJ	
W	ŚCIBORZU		PODCZAS	KARNAWAŁU	!

	 5	lutego	2016	roku		w	naszej	szkole	odbył	się	bal	
karnawałowy	 dla	 klas	 1-3	 i	 oddziału	 przedszkolnego.	
Tego	 dnia	 na	 szkolny	 korytarz	 zamienił	 się	 w	 salę	
balową.	 Uczniowie	 	 rozpoczęli	 zabawę	 w	 godzinach	
porannych,	 toteż	od	rana	w	naszej	 szkole	 roiło	 się	od	
Księżniczek,	 Kotków,	 Żołnierzy,	 Rycerzy,	 Kowbojów	
i	 Spidermenów.	 Dzieci	 w	 rytm	 porywającej	 muzyki	
tańczyły	 w	 parach,	 osobno	 lub	 całą	 grupą	 w	 kółku.	
Muzyka	 była	 nowoczesna,	 młodzieżowa	 i	 wszystkim	
się	 podobała.	 W	 chwilach	 odpoczynku	 można	 było	
skosztować	różnych	smakołyków	w	klasach	szkolnych.		
Zmęczeni,	 ale	 weseli	 uczniowie	 wrócili	 do	 domów	
obładowani	kolorowanymi	balonami.			
                                                                

napisała Dorota Wesołowska      
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	 Z	 cyklu	 jesienno-zimowe	 zajęcia,	 dnia	 11	
lutego	w	Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Rojewie	
odbyły	się	warsztaty	rodzinne,	na	których	po	raz	
drugi	uczestnicy	uczyli	się	wykonywać	zwierzątka	
z	 ręczników	 frotte.	 Własnoręcznie	 wykonane	
kotki,	pieski	i	 łabędzie	sprawiły	dużo	radości	ich	
twórcom.
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Ś W I Ę T O WA L I  P I Ę K N E  J U B I L E U S Z E  M A Ł Ż E Ń S K I E

KOMUNIKAT 
	 Od	 1	 marca	 2016	 r.	 na	 stronie	 inter-
netowej	 Gminy	 Rojewo	 (www.rojewo.pl-
-zakładka	 Gospodarowanie	 Odpadami	
Komunalnymi)	 znajduje	 się	 Regulamin	 Punktu	
Selektywnej	 Zbiórki	 Odpadków	 komunalnych.	
Zachęcamy	 do	 zapoznania	 się	 z	 regulaminem.

ZAJĘCIA RODZINNE W BIBLIOTECE

I	N	F	O	R	M	A	C	J	A
Urząd	 Gminy	 Rojewo	 informuje,	 że	 Gmina	 Rojewo	
wyraziła	wolę	przystąpienia	do	„Programu	profilaktyki	
zakażeń	 pneumokokowych	 wśród	 dzieci	 w	 oparciu	 o	
szczepienia	przeciwko	pneumokokom	w	województwie	
kujawsko-pomorskim”.	
	 Program	ten	obejmuje	dzieci	od	24	do	36	miesiąca		
życia,	 które	 należą	 do	 grupy	 ryzyka	 zachorowania	
na	 IChP	 (inwazyjna	 choroba	 pneumokokowa).	
W	 programie	 będą	 użyte	 szczepionki	 przeciwko	
pneumokokom,	 zarejestrowane	 i	 dopuszczone	
do	 obrotu	 w	 Polsce,	 wybrane	 na	 podstawie	 opinii	
lekarza	 specjalisty	 (konsultanta	w	 zakresie	 szczepień).	
Szczepienie	 przeciwko	 pneumokokom	 w	 wybranej	
grupie	 wiekowej	 w	 ramach	 programu	 sfinansowane	
zostanie	 z	 budżetu	 województwa	 i	 budżetu	 gminy	 w	
proporcjach	50	:	50.		
	 Kwota	 dofinansowania	 z	 programu	 budżetu	
województwa	wyniesie	8.000,00	zł,	 i	 z	budżetu	gminy	
wyniesie	także	8.000,00	zł.	Szacowany	koszt	szczepienia	
jednego	 dziecka	 wynosi	 250	 –	 300	 zł.	 Liczba	 dzieci	
objętych	programem	w	Gminie	Rojewo	wyniesie	około	
60.



9.

INFORMACJE	Z	USC	
Urodzenia:	 Wojciech	 Wijata,	 Dawid	
Toboła.
Zgony:	Michał	 Wrona,	 Stanisław	
Sałaj,	 Fijałek	 Irena,	 Saja	 Maria,	
Wejnerowski	 Adam,	 Czajkowski	
Zenon,	Konopa	Adam.

ZMIANA WE WŁADZACH OSP
W	sobotę	27	lutego	odbyło	się	zebranie	sprawozdaw-
czo	wyborcze	w	jednostce	OSP	w	Rojewie.	Wśród	
zaproszonych	 gości	 byli:	 wójt	 Rafał	 Żurowski,	
przewodnicząca	Rady	Gminy	 Joanna	Mąka,	wice-
prezes	zarządu	oddziału	powiatowego	związku	OSP	
Edmund	Głuszak	oraz	zastępca	komendanta	powia-
towego	PSP	bryg.	Tomasz	Kruczyński.	Dopisała	fre-
kwencja,	wynosząca	75%.	Po	 sprawozdaniach	pre-
zesa,	naczelnika,	skarbnika	oraz	komisji	rewizyjnej	
udzielono	absolutorium	dla	ustępującego	zarządu.	
Następnie	odbyły	się	wybory	nowego	zarządu	i	ko-
misji	rewizyjnej.	W	nowych	władzach	znaleźli	się:	
Andrzej	Walczak	jako	prezes,	Jan	Zieliński	-	wice-
prezes,	Tomasz	Walczak	-	naczelnik,	Marcin	Szych	
-	 sekretarz,	 Paweł	 Kusiewicz	 -	 skarbnik,	 Ryszard	

Matyszewski	 -	 opiekun	MDP	
oraz	Angelika	Althaus	w	 roli	
dowódcy	 kobiecej	 drużyny	
pożarniczej.	 W	 skład	 komi-
sji	 rewizyjnej	 weszli:	 Adam	
Wesołowski	 -	 przewodni-
czący,	 Stanisław	 Weber	 i	
Leonard	Fatz	jako	członkowie.	
Zebranie	 uchwaliło	 też	 wyko-
nanie	 tablicy	 upamiętniającej	
zmarłych	 strażaków	 oraz	 zaplanowało	 zorganizo-
wanie	uroczystości	jubileuszu	90-lecia.
                                                                                                                     

Informację przekazał Prezes OSP
 Andrzej Walczak

JOANNA BARTEL 
W ROJEWIE
Dnia	 22.04.	2016	r.	na	zaproszenie	

Stowarzyszenia	 	 Gminna	
Rada	 Kobiet,	 do	 Rojewa	
przyjedzie	 Pani	 Joanna	
Bartel	 	 polska	 aktorka,	
artystka	 kabaretowa	 i	

wokalistka,	 a	 także	 konfe-
ransjer.	 Największą	 popular-

ność	przyniosła	jej	rola	Andzi	Dworniok	w	
serialu	 komediowym	 Święta	 wojna,	 emito-
wanym	przez	TVP	2.
Bilety	 będą	 dostępne	 u	 przewodniczących	
KGW	i	sołtysów.																																				

 Zapraszamy!                                                                                         

KONKURS	
W	tym	roku	już	w	maju	komisja	powołana	
przez	Gminną	Radę	Kobiet	dokona	
oceny	przydomowych	ogródków.
Mieszkańcy	chętni	do	udziału	w	

konkursie	proszeni	są	o	zgłaszanie	się	do	
przewodniczących	KGW	lub	do	sołtysów.

	 W	 minionym	 miesiącu	 w	 Przedszkolu	
Samorządowym	 w	 Rojewie	 odbyła	 się	 uroczystość	 z	
okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka.	Przedszkolacy	wystąpili	z	
programem	artystycznym	prezentując	wiersze,	piosenki	
i	układy	taneczne	okazując	w	ten	sposób	radość,	ciepło	i	
podziękowanie	swym	ukochanym	Babciom	i	Dziadkom.	
Wzruszeń	i	zachwytów	nie	było	końca.									

 Redagowała Katarzyna Stępniak

Obchody Święta Dziadków w Przedszkolu

informację przesłała Przewodnicząca 
GRK Agnieszka Miszczyk



10.

Sportowe	życie	
Pana	Arkadiusza
	 Zgodnie	z	zapowiedzią	dziś	
wracamy	do	artykułu	z	poprzed-
niego	 numeru	 gazety,	 w	 któ-
rym	 przedstawiani	 byli	 zwy-
cięzcy	 gminnego	 konkursu	
tenisa	 stołowego.	 Tym	 razem	 opo-
wiemy	 więcej	 o	 panu	 Arkadiuszu	
Adamskim,	 zwycięzcy	 w	 kategorii	
wiekowej	powyżej	35	lat.	
	 Jak	 wspominaliśmy	 ostat-
nio,	pan	Arkadiusz	już	od	najmłod-
szych	 lat	 przejawiał	 zainteresowa-
nie	 sportem	 i	 rozwijał	 je	 dalej	 w	
wieku	 młodzieńczym.	 Od	 czasów	
tzw.	 „dzikich	 drużyn”	 grał	 w	 pił-
kę	 nożną.	 Po	 ukończeniu	 szkoły	
rozpoczął	 	 treningi	 w	 Goplanii	
Inowrocław.	 Jako	 dwudziestoletni	
chłopak	rozpoczął	służbę	wojskową	
i	 tam	 również	 dał	 się	 poznać	 jako	
bardzo	dobry	sportowiec.	
	 Aby	 zyskać	 złotą	 odznakę	
sprawności	 fizycznej	 musiał	 osią-
gnąć	najlepsze	z	wszystkich	wyniki	
w	kilku	konkurencjach	sportowych,	
a	 były	 to:	 podciąganie	 na	 drążku,	
bieg	 na	 trzy	 tysiące	 metrów,	 rzut	
granatem	 na	 odległość,	 podnosze-
nie	 ciężarków	 i	 wspinanie	 się	 po	

linie	 na	 czas.	Wszystkie	 te	 za-
dania	 wykonywane	 były	 po	
kolei	 w	 ciągu	 jednego	 dnia.	
Spośród	 żołnierzy	 służących	
w	 tejże	 jednostce	 zostało	 wy-

łonionych	 kilku	 najlep-
szych,	 ale	 tylko	 dwóch	 z	
nich	zdobyło	złoty	medal.	

	 Jednym	był	syn	majora,	któ-
ry	od	lat	ćwiczył	pod	okiem	trenera	
wschodnie	 sztuki	 walki,	 a	 drugim	
właśnie	pan	Arkadiusz,	który	samo-
dzielną,	ciężką	pracą	doszedł	do	tak	
dobrych	 wyników.	 W	 pierwszym	
roku	służby,	w	czasie	wolnym,	pan	
Arkadiusz	często	grał	także	w	tenisa	
stołowego.	Jego	przeciwnikami	byli	
zwykle	 starsi,	 wyżsi	 stopniem	 żoł-
nierze.	Bohater	naszego	artykułu	z	
rozrzewnieniem	wspomina	fakt,	że	
obojętnie	czy	taki	mecz	wygrał,	czy	
też	przegrał,	za	karę	lub	w	nagrodę	
szorował	szczotką	schody	„pod	gór-
kę”,	tzn.	z	dołu	do	góry.	Mimo	prze-
ciwności	 nigdy	 nie	 poddał	 się,	 a	
jego	wytrwałość	została	nagrodzona	
tytułem	mistrza	jednostki	w	tenisie	
stołowym.	
	 Pamiątkowy	 dyplom	 i	
książkę	 pan	 Arkadiusz	 nadal	 pie-
czołowicie	przechowuje.	Po	powro-
cie	 z	 wojska	 nasz	 rozmówca	 zawo-
dowo	 grał	w	 piłkę	w	 zespole	Piast	

Złotniki	 Kujawskie,	 gdzie	 wraz	 z	
kolegami	 zdobył	 drużynowe	 mi-
strzostwo	 A	 klasy,	 dzięki	 czemu	
Piast	 przeszedł	 do	 ligi	 okręgowej.	
Równolegle	przez	dwa	sezony,	jako	
zawodnik	wypożyczony,	grał	w	LZS	
Liszkowo.	
	 W	 tym	 czasie	 drużyna	 zdo-
była	mistrzostwo	B	klasy	na	 szcze-
blu	 wojewódzkim.	 Następnie	 pan	
Arkadiusz	wrócił	do	drużyny	Piast	
Złotniki	 Kuj.	 Na	 zakończenie	 ka-
riery	przeszedł	do	drużyny	WIMAR	
w	Złotnikach	Kujawskich,	grając	w	
drużynie	piłki	halowej.	Awans	z	IV	
do	 I	 ligi	 był	 ogromnym	 sukcesem	
klubu.	Kontuzja	ścięgna	nie	pozwo-
liła	 zawodnikowi	 na	 kontynuację	
piłkarskiej	kariery.	
	 Za	 odniesione	 sportowe	
sukcesy	 pan	 Arkadiusz	 otrzymał	
Złotą	 Odznakę	 Zasłużony	 dla	
Gminy	 Rojewo.	 Z	 trójki	 jego	 sy-
nów	 szczególnie	 Bartek	 przejął	 po	
ojcu	 zamiłowanie	 do	 sportu.	 Był	
zawodnikiem	drużyny	piłki	nożnej	
Goplania	 Inowrocław,	 osiągał	 też	
bardzo	dobre	wyniki	w	grze	w	teni-
sa	stołowego.	Zainteresowanie	spor-
tem	 przejawia	 również	wnuk	 pana	
Arkadiusza,	 Mateusz.	 Jako	 dwuna-
stolatek	 chłopiec	 gra	w	piłkarskiej	
drużynie	Orlika	w	Gniewkowie.

STOWARZYSZENIE GMINNA 
RADA KOBIET W ROJEWIE
	 Minął	 rok	 od	wyboru	Zarządu	Gminnej	Rady	
Kobiet	 na	 kolejną,	 4-letnią	 kadencję.	 Poprosiliśmy	 o	
wypowiedź	 jej	 przewodniczącą,	 Agnieszkę	 Miszczyk,	
o	 podsumowanie	 okresu	 działalności.	 Oto	 co	 nam	
powiedziała:
	 „Pierwszym	 naszym	 wyzwaniem	 było	 przyję-
cie	śląskiego	kabareciarza	p.	Krzysztofa	Hanke	w	Hali	
Sportowej	w	Rojewie.	Następnie	w	maju	zorganizowali-
śmy	Dzień	Matki	w	Liszkowie.	Na	spotkanie	przybyło	
ponad	100	pań	z	naszej	gminy.	Jak	co	roku,	w	czerwcu	
i	lipcu	odbyły	się	festyny	w	powiecie	inowrocławskim,	
w	 których	 panie	 z	 naszych	 kół	 chętnie	 uczestniczy-
ły,	 promując	 przy	 tym	 całą	 gminę.	W	 ubiegłym	 roku	
wzięły	udział	w	Pikniku	LGD	z	gęsią	w	tle	w	Łojewie,	
Brokułowo	–	Cebulowym	Festiwalu	Smaku	w	Dąbrowie	
Biskupiej	 oraz	Kujawskich	Nowalijkach	w	Kruszwicy.	
W	 sierpniu	 natomiast	 50	 osobowa	 grupa	 uczestniczy-
ła	 w	 wycieczce	 do	 malowniczo	 położonego	 skansenu	
w	 Szymbarku	 na	Kaszubach.	 Po	 chwili	 przerwy	 przy-
szedł	czas	na	wytężoną	pracę	przy	organizacji	Dożynek	

Gminnych,	w	trakcie	których	odbyło	się	rozstrzygnięcie	
konkursu	na	„Najpiękniejszy	ogródek”	i	wręczenie	na-
gród	zwycięzcom.	Wspólnie	ze	Stowarzyszeniem	SAMI	
SWOI	 oraz	Kołem	Haftu	Kujawskiego	 przy	Gminnej	
Bibliotece	 Publicznej	 w	 Rojewie	 reprezentowałyśmy	
Gminę	 Rojewo	 podczas	 dożynek	 powiatowych,	 które	
odbywały	 się	 w	 Wielowsi	 koło	 Pakości.	 Tradycyjnie	
w	 październiku	 zorganizowano	 w	 Liszkowie	 Dzień	
Seniora,	na	którym	gościłyśmy	ponad	100	seniorów.		
	 W	listopadzie	natomiast	dwa	koła	wzięły	udział	
w	I	Regionalnym	Przeglądzie	Kół	Gospodyń	Wiejskich	
w	Kościelcu,	w	którym	nasze	Panie	zajęły	czołowe	miej-
sca.	Ostatnim	zadaniem	zrealizowanym	w	2015	r.	było	
przygotowanie	Wigilii	Gminnej	w	Dworze	Biesiadnym.	
W	spotkaniu	uczestniczyło	około	150	osób.
	 Podsumowując	 miniony	 rok	 chciałabym	 po-
dziękować	 wszystkim	 zaangażowanym	 kołom	 oraz	 in-
stytucjom	za	okazaną	pomoc	w	realizacji	naszych	zadań.	
Dzięki	ogromnemu	wsparciu	ze	strony	pań	jestem	prze-
konana,	że	rok	2016	będzie	równie	pracowity,	a	 jedno-
cześnie	„owocny”.	

Przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet
Agnieszka Miszczyk
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Zajęcia Rodzinne w BIBLOTECE

O TRADYCJI CHODZENIA Z KOZĄ W BIBLIOTECE

ROJEWSKA KOZA

WALENTYNKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJEWIE
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JAK BAWIA SIE DZIECI ZE SZKOŁY FILIALNEJ W SCIBORZU  PODCZAS KARNAWAŁU

KONIEC LIGI HALOWEJ 2015


