
GAZETA GMINY
ROJEWO

Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl

W numerze: 
Inwestycje gminne

m  ' ^ w n B n H H

Wydarzenia szkolne 
Bieżące informacje

http://www.roj6wo.pl


Szanowni Państwo

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców 
naszej Gminy, dla których poprzedni tygodnik nie zawierał 
wystarczających informacji z zakresu wydarzeń bieżących, 
dotyczących naszej Gminy, wraz z radnymi podjęliśmy decyzję o 
zmianieformy wydawania czasopisma.

Gazetka Gminy Rojewo w założeniu jest czasopismem 
wydawanym co miesiąc i bezpłatnie dostarczanym mieszkańcom 
za pośrednictwem sołtysów i punktów handlowych. O 
wyjątkowości Gazety stanowi fakt, że od początku do końca jest ona 
tworzona przez Mieszkańców dla Mieszkańców naszej Gminy. 
Oznacza to, że każdy na jej łamach może zamieszczać informacje, 
które są dla niego istotne, może podzielić się sukcesem, myślą, 
własną twórczością czy działalnością. Będąc przekonany o 
wyjątkowości naszej Gminy, oddaje w Państwa ręce "przestrzeń", 
która pozwoli przybliżyć nam wszystkim ciekawych ludzi, miejsca, 
historię naszej Gminy oraz bieżące informacje i wydarzenia, które 
są udziałem naszej lokalną społeczności.

Gazetka Gminy Rojewo jest wydawana pod  
kierownictwem Pani mgr Magdaleny Szperki, która będzie 
przyjmować od Państwa informacje, którymi chcielibyście się 
podzielić i następnie będzie redagowała i przygotowywała całość 
wydania do druku. Pani Szperka będzie pełniła dyżury redakcyjne 
w każdą środę wgodz. 12-13, w pokoju nr 9a w Urzędzie Gminy. 
Ponadto dla ułatwienia kontaktu uruchomiono adres email, na 
który można przesyłać informacje, zdjęcia, historie, które życzyli by 
sobiePaństwo zamieścić w Gazecie,: gazeta.gminy. rojewo@op.pl.

Oddając w Państwa ręce Gazetę liczę, że będzie ona 
źródłem wyczerpujących informacji z życia naszej Gminy.

Serdecznie zapraszam do współtworzenia Gazety Gminy
Rojewo.

Z wyrazami szacunku 
Wójt Gminy Rojewo 

Rafał Żurowski
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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
Redakcja zastrzega sobie prawo wyboru do druku nadesłanych zdjęć i

tekstów, a także ich skracania i redagowania.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów.

Materiały do następnych numerów prosimy przekazywać do redakcji
najpóźniej do dnia 2 0  każdego miesiąca.

INFORMACJE URZĘDU GMINY W ROJEWIE

Ważne telefony 
Urząd Gminy: (4852) 3511390, (4852)3511324 

Sekretariat: 533322520 
GOPS: 533322521 
SZOiK: 533322502

NA BIEŻĄCO

Informacja dla pacjentów NZOZ w Rojewie 

Od 01.01.2014 wchodzi w życie zmiana organizacyjna zakładu

PRZYJĘCIA LEKARSKIE ROJEWO
Poniedziałek 9.00-14.00 lek. med. B. Ogórkiewicz 

Wtorek 9.00-14.00 lek. med. M. Janowski 
15.00-18.00 lek. med. B Ogórkiewicz 

Środa 15.00-18.00 lek. med. B Ogórkiewicz 
Czwartek 9.00-14.00 lek. med. M. Janowski 

lek. med B Ogórkiewicz 
Piątek 9.00-14.00 lek. med B Ogórkiewicz 

OŚRODEK czynny od poniedziałku do piątku 7.30-18.00

POBIERANIE KRWI poniedziałek i piątek 7.30-8.30

PRZYJĘCIA LEKARSKIE ZAWISZYN
Poniedziałek 9.00-13.00 lek. med. M. Janowski 

Środa 9.00-13.00 lek. med. M. Janowski 
Piątek 9.00-13.00 lek. med. M. Janowski 

OŚRODEK czynny od poniedziałku do piątku 7.30-14.00 
POBIERANIE KRWI środa 7.30-8.45

INFORMACJA
Rozpoczęto wydawanie książeczek opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. Książeczki dostarczane będą wraz z nakazem 
podatkowym przez sołtysów. Nie zawierają one informacji o terminie 
odbioru śmieci, z uwagi na możliwość ich zmiany. W kolejnych 
miesiącach obowiązywać będzie dotychczasowy harmonogram, w 
przypadku zaistnienia zmian o nowych terminach odbioru informować 
będziemy Państwa na łamach niniejszej gazetki oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji na temat gospodarki odpadami uzyskać 
można w Urzędzie Gminy u Pana Piotra Sobocińskiego.

Wydawca: Urząd Gminy Roj ewo 
Redaktor naczelny: Magdalena Szperka
Współredagujący: wójt gminy Rojewo p. Rafał Żurowski, 
pracownicy Urzędu Gminy w Rojewie oraz nauczyciele 
i mieszkańcy z terenu gminy Rojewo 
Email: gazeta.gminy.rojewo@op.pl 
Tel: 52 3511390 wewn. 13, Tel: 533322513

Nakład: 500 egzemplarzy
Druk: Drukarnia Klaudia,Inowrocław
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W związku z pojawiającymi się 
sygnałami na temat planowanej likwidacji 
jakiejkolwiek placówki oświatowej na terenie 
naszej gminy, pragnę zdementować tego typu 
błędne informacje. Moim celem od początku 
kadencji było zapewnienie jak najlepszych

WAŻNA INFORMACJA
warunków nauki dla naszych dzieci poprzez 
rozszerzanie oferty między innymi 
przedszkolnej, a nie likwidacji tych punktów, 
które pozostały. Szkoły w Rojewie, 
Rojewicach, Liszkowie i Ściborzu są w mojej 
ocenie niezbędne dla sprawnej realizacji

zadania, jakim jest oświata, która kreuje 
przyszłość naszych dzieci. Dlatego z całą 
stanowczością zapewniam Państwa, że żadna 
placówka oświatowa w naszej gminie nie 
zostanie w żaden sposób zlikwidowana.

Z OBRAD RADY GMINY

INFORMACJA Z XXXV SESJI RADY GMINY Z DNIA BO STYCZNIA 2014R
Na XXXV Sesji Rady Gminy w dniu 30 stycznia 2014r. Rada Gminy 

Rojewo podjęła następujące uchwały.
1. Uchwała Nr XXXV/210/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 

stycznia 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/204/2013 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Rojewo na 2014r.

Wywołanie niniejszej Uchwały zostało spowodowane 
koniecznością wprowadzenia w budżecie korekty polegającej na 
przeniesieniu planowanych wydatków - w Dziale 754 - Bezpieczeństwo 
publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 - Ochotnicze straże 
pożarne, ujęte w § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych, przenosi się do § 6230 - dotacje celowe z budżetu na 
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 
inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, 
w tym dotacja na zakup samochodu przez OSP.

Powyższe zmiany nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia 
wielkości przyjętych do budżetu Gminy Rojewo na 2014r. oraz nie 
powodują zmiany deficytu.

2.Uchwała Nr XXXV/211/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie projektu pn. „Budowa boiska w Wybranowie - poprawa 
jakości życia mieszkańców”, finansowanego ze środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej.

3.Uchwała Nr XXXV/212/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie projektu pn. „Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w 
Płonkówku”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

4. Uchwała Nr XXXV/213/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie projektu pn. „Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej 
Strudze”, finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej.

Powyższe trzy uchwały upoważniają gminę do skorzystania z 
środków finansowych Banku Gospodarstwa Krajowego - pożyczka w 
wysokości 25 OOOzł na każde zadanie. Z tych środków gmina może 
skorzystać w przypadku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Pożyczka 
spłacana jest bezpośrednio po otrzymaniu środków z Urzędu 
Marszałkowskiego.

5. Uchwała Nr XXXV/214/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 
2014r.

W 2014r. gmina planuje zaciągnąć z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pożyczkę w 
wysokości 240.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zakup wozu bojowego 
dla OSP Rojewo”. Pożyczka na ten cel jest umarzana w 30% wkońcowej fazie 
spłaty.

6. Uchwała Nr XXXV/215/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 
2014r.

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Toruniu planuje się również zaciągnąć pożyczkę w wysokości 
512.000,00 zł - na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych na dz. nr ew. 25/1 i 25/2 położonych w 
miejscowości Rojewo”.

7.Uchwała Nr XXXV/216/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania 
deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zmiana wzoru deklaracji o wysokości opłaty za odbiór i 
zagospodarowanie odpadami komunalnymi polega, na poprawnym 
oznaczeniu i opisaniu pól deklaracji. Zmiana ma charakter techniczno - 
porządkujący.

8.Uchwała Nr XXXV/217/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów azbestowych z terenu Gminy Rojewo na 
lata2012-2032.

Gmina Rojewo planuje skorzystać z dofinansowania na 
przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest” w 2014r. Jednym z załączników do niniejszego 
wniosku są dane nieruchomości w gminnej inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie Gminy Rojewo.

9.Uchwała Nr XXXV/218/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2014r.

Realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych oraz narkomanii prowadzona jest w oparciu o 
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii corocznie uchwalany przez 
Radę Gminy.

10. Uchwała Nr XXXV/219/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 34/2 
położonej wmiejscowości Glinki, gmina Rojewo.

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego podyktowane jest zamiarem przeznaczenia 
przedmiotowego terenu pod kopalnie kruszywa naturalnego. Wójt Gminy 
Roj ewo na wniosek dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do 
sporządzenia planu i stwierdził zgodność przewidywanych zmian z 
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rojewo zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXIII/136/2012 Rady Gminy Rojewo z dnia 13 grudnia 2012r, przygotował 
materiały geodezyjne oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

11. Uchwała Nr XXXV/220/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 
stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 
uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady 
Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia 
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie 
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata2014 - 2020.

Informację sporządziła: A. Nieckarz



INWESTYCJE
W grudniu 2013 r. w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013 została wyposażona świetlica 
Wiejska wMierogoniewicach.

Przeprowadzono również malowanie 
ścian wewnątrz świetlicy, było to możliwe 
dzięki h o jn o ści pana M ieczysław a 
Czeszyńskiego, który przekazał nam farby.

Jako Koło Gospodyń Wiejskich 
chciałybyśmy podziękować wszystkim 
osobom które zaangażowały się w pracę i 
pomoc przy remoncie świetlicy.

Dzięki wykonanym pracom będzie 
nam się milej pracowało i realizowało kolejne 
nasze pomysły wnadchodzących latach.

Agnieszka Miszczyk

Dnia 19 lutego 2014 roku nastąpiło 
u ro c z y s te  o tw a rc ie  ś w ie t l ic y  w 
Mierogoniewicach.

q KAPITAŁ LUDZKI GOPS UNIA EUROPEJSKA 1
KKI B H I

M NAR O DO W A STRATEGIA SPÓJNOŚCI ROJEWO F U N D U S Z  S P O ŁEC ZN Y 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rojewie informuje, że 
przyjmowane są zgłoszenia na kursy zawodowe oraz społeczne dla 
klientów Ośrodka na rok 2014. Szkolenia realizowane będą w ramach 
projektu: „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie 
Rojewo”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. Szkolenia są bezpłatne, zapewniamy również środki na dojazd 
do miejsca szkolenia. Realizowane będą następujące kursy zawodowe:
— Prawo jazdy kat. B
— Pracownik hurtowni z obsługą wózka jezdniowego
— Kurs fryzjerski
— Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
— Operator maszyn do prac ziemnych
— Florystyka i zdobienie przedmiotów
— Księgowość małej firmy

oraz inne kursy zgodnie z zapotrzebowaniem i predyspozycjami 
uczestników.

Ponadto przewidziane są zajęcia z zakresu treningu umiejętności 
społecznych, równości szans kobiet i mężczyzn oraz indywidualne 
rozmowy z doradcą zawodowym.

Dla trzech osób przewidziane jest uczestnictwo w płatnym stażu 
zawodowym.

O kwalifikacji do kursów oraz stażu decydować będzie kolejność 
zgłoszeń oraz pozytywna akceptacja zespołu projektowego. Bliższych 
informacji udzielają pracownicy socjalni GOPS w Rojewie.

UWAGA!!!
Są jeszcze wolne miejsca, również dla osób z orzeczeniem o 

niepełnosprawności. Serdecznie zapraszamy!
Marcin Sławek

REGULAMIN 
WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS 
OBRONA CYWILNA - CHRONI

Konkurs organizowany jest pod patronatem Wojewody 
Kujawsko - Pomorskiego.

Celem konkursu jest upowszechnianie pogłębianie wiedzy z 
zakresu bezpieczeństwa, ochrony ludności oraz pracy służb 
ratowniczych wśród młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego.

Konkurs ma uświadomić pokoleniu młodych ludzi zagrożenia 
cywilizacyjne, możliwości zapobiegania zdarzeniom kryzysowym, 
sposoby reagowania w przypadku ich wystąpienia oraz przybliżyć 
mieszkańcom regionu aspekty ochrony ludności i zagrożeń 
cywilizacyjnych.

CIEBIE I TWOJE OTOCZENIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Zakres tematyczny: 
zagrożenia cywilizacyjne; 
reagowanie na zdarzenia kryzysowe; 
sygnały alarmowe i sposoby postępowania;
metody działania wyspecjalizowanych służb ratowniczych; 
cele i zadania obrony cywilnej i ochrony ludności.
2. Organizatorzy konkursu:
Dyrektor Szkoły;
Szef Obrony Cywilnej Miasta, Gminy;
Szef Obrony Cywilnej Województwa.



3. Uczestnicy konkursu.
W trzech przedziałach wiekowych: 
grupa A - uczniowie szkół podstawowych;
. grupa B - uczniowie szkół gimnazjalnych; 
grupa C -uczniowie szkół ponadgunnazjalnych.
4. Technika wykonania pracy plastycznej w formie plakatu iest dowolna.
5. Uczestnictwo wkonkursie jest dobrowolne.

II. ETAFYELIMINACJI:
1. Konkurs jest organizowany w następujących etapach: 
etap pierwszy - szkolny;
etap drugi - miejski/ gminny; 
etap trzeci - wojewódzki (finał).
2. Etap I (szkolny) organizują Dyrektorzy Szkół według własnego 
regulaminu.
etap I ( szkolny) należy zakończyć zgłoszeniem prac plastycznych do 

właściwego urzędu miasta, gminy w terminie nieprzekraczalnym do 
dnia4 kwietnia 2014 roku:
do II etapu, szkoły mogą zgłaszać dowolną liczbę prac plastycznych.
3. Etap II (miejski/gminny) organizują i przeprowadzają 
miejskie/gminne Komisje Konkursowe powołane przez Szefa Obrony 
Cywilnej Miasta/ Gminy.
gminna, miejska komisja konkursowa dokonuje przeglądu prac zgodnie 
z wcześniej opracowanym regulaminem w terminie do dnia 25 
kwietnia2014roku.

miejska / gminna komisja konkursowa zgłasza max. 5 prac plastycznych 
wposzczególnychkategoriach do etapu III iprzesyła na adres:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy 
uL Jagiellońska 3,85-950 Bydgoszcz 

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
4 .0  udziale w etapie wojewódzkim decyduje termin nadesłania do dnia 
16 maja 2014 roku oraz właściwe ich opisanie wg jednego ze wzorów z 
zamieszczonymi danymi uczestnika na odwrotnej stronie pracy:

P O ZN AJM Y RADNYCH G M INY ROJEWO

Pani Sabina Nowicka-Prusak

- Jak wygląda Pani praca jako radnej? 
Czy jest zgodna z wyobrażeniem w 
momencie kandydowania?

-Przyznaję, że było to dla mnie nowe 
doświadczenie, ale bardzo cenne. Moja praca 
jako radnej polega na:

1.Zapoznaniu się z materiałami na 
sesję. Są to informacje dotyczące projektów 
uchwał. W komisjach pracujemy nad tym 
materiałem. Zasięgamy szczegółowych 
informacji od autorów projektów ,od wójta. 
Dyskutujemy. Ta wiedza pomaga nam 
wykształcić swoje stanowisko w danej sprawie.

Później w wyniku głosowania na komisji i na 
sesji większością głosów podejmujemy 
decyzje.

2.Pracy w komisji. Moja komisja 
,której mam zaszczyt przewodniczyć to 
Komisja ds. oświaty, kultury, ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej podobnie jak inne 
komisje wypracowuje sobie plan pracy na 
każdy kolejny rok. Są to tematy, które 
proponują członkowie komisji uwzględniając 
oczywiście głosy społeczeństwa.

3.Udziałwzebraniach wiejskich.
4 Zasiadam w komisji stypendialnej. 

Jej zadaniem j est przydział stypendium według 
ściśle określonego kryterium dla zdolnej 
młodzieży z naszej gminy, która rozpoczyna 
naukę na wyższych uczelniach.

5 . B io r ę  u d z ia ł w ro ż n y c h  
uroczystościach które odbywają się na terenie 
naszej gminy.

-Czy cele, które przyświecały Pani w 
kampanii są obecnie realizowane?

-Tak. Wspólnie z komisją oświaty 
zbierając informacje na temat funkcjonowania 
przedszkoli zorientowaliśmy się ,że jest 
potrzeba stworzenia przedszkola w pełnym 
wymiarze godzin dla rodziców pracujących 
zawodowo. Udało się otworzyć takie 
przedszkole w Rojewie. Placówka ta jest 
świetnie wyposażona, a to dzięki dotacjom 
unijnym, które pozyskała nasza gmina. 
Przeprowadzono modernizację pomieszczeń 
w szkole podstawowej ,w wyniku tego szkoła 
zyskała pracownię komputerową z której mogą 
korzystać obie szkoły oraz dwa dodatkowe 
pomieszczenia i powiększona została świetlica. 
Przeprowadzono modernizację boiska

wielofunkcyjnego w Rojewie, które może nie 
spełnia oczekiwania wszystkich ,ale w tym 
momencie na tyle nas jako gminę było stać. 
Należałoby zwrócić uwagę na to, że zajęcia w 
świetlicach prowadzą opiekunowie, którzy są 
animatorami wielu imprez i współdziałają ze 
sobą. Również bardzo prężnie dzida opiekun 
hali sportowej, w której zajęcia odbywają się 
codziennie do późnych godzin. Priorytetem 
naszej komisji oraz wójta jest utrzymanie stanu 
szkół w gminie ,co wcale nie jest łatwym 
zadaniem ze względu na roczniki niżu 
demograficznego.

Podtrzymując stanowisko komisji 
(które jest niezmienne od początku 
kadenęji)mając na uwadze głosy mieszkańców 
i niektórych radnych zgłosiłam na ostatniej 
sesji interpelacje o zabezpieczeniu środków na 
stworzenie dokumentacji na budowę ścieżki 
rowerowej łączącej miejscowości: Lisżkowo , 
Żelechlin . Rojewo, Płonkówko i Płonkowo . 
Inw estycja ta w znacznym stopniu 
poprawiłaby bezpieczeństwo ,przede 
wszystkim dzieci uczęszczających do szkoły, 
ale również wszystkich mieszkańców. 
Wpłynęłaby na zwiększenie aktywności 
fizycznej.

-Czy poniosła już Pani porażki jako
radna?

-Moim zdaniem jak na razie nie 
poniosłam porażek, ale kadencja się jeszcze nie 
skończyła i pełna ocena działalności powinna 
być dokonana dopiero po jej zakończeniu. 
-Czy dużo mieszkańców przychodzi do Pani 
na dyżury?

-Przew odniczący kom isji nie 
prowadzą dyżurów. Takie dyżury pełni tylko



przewodnicząca Rady. Ale spotykając się z 
mieszkańcami w różnych okolicznościach 
jestem otwarta na ich zapytania i problemy, 
które są zgłaszane we wolnych wnioskach i 
zapytaniach czy też w interpelacjach.

-Z jakimi problemami borykają się 
mieszkańcy?

-Problemy z jakimi borykają się 
mieszkańcy są najróżniejsze, ale na pierwszym 
miejscu wymieniłabym stan dróg, zwłaszcza w 
północnych rejonach naszej gminy

- Czego brakuje w gminie Rojewo? 
-Nie będę tutaj zbyt oryginalna, gdy 

powiem, lepsze drogi chociaż coś w tej kwestii 
już zostało zrobione ale wiadomo, że jest to 
kropla w morzu potrzeb. Nie jesteśmy jako 
gmina w tym odosobnieni. Drogi to była i w 
dalszym ciągu jest bardzo droga inwestycja, na 
którą bez dotacji nie można sobie pozwolić. 
Połączenia drogą Gminy Rojewo z Gminą 
Solec Kujawski. Jeszcze lepszego doposażenia

szkół w pomoce dydaktyczne, chociaż wiem że
i w tym kierunku gmina poczyniła pewne 
kroki. Rzetelnej i obiektywnej informacji o 
tym, co się dzieje w naszym środowisku. Mam 
nadzieję, że ta gazeta spełni oczekiwania 
(wszystkich to oczywiście nierealne ,ale 
chociaż) większości naszego społeczeństwa.

-Jak będzie wyglądać gmina Rojewo 
zalOlat?

-No tak tutaj mogłabym uruchomić 
moją wyobraźnię...Ale już poważniej ,to nie 
wiem. Mogę tylko prognozować i to są 
zaznaczam tylko moje prognozy. Rojewo 
.jeżeli powstanie nowa ulica ,ma szansę 
otworzyć się na nowych mieszkańców, co 
może poprawić liczebność dzieci w szkołach i 
podnieść walory estetyczne naszej pięknej 
miejscowości. Mam nadzieję również na 
powstanie nowych zakładów pracy 
przyjaznych środowisku i zapewniających 
pracę naszym mieszkańcom. Myślę też, że

docenione zostaną walory turystyczne 
północnych obszarów gminy, co zaowocuje 
powstaniem szlaków turystycznych i siecią 
ścieżek rowerowych łączących wszystkie 
miejscowości w gminie

9. Czy chciałaby Pani przekazać coś 
mieszkańcom na łamach gazety?

Chciałabym poprosić mieszkańców o 
większą aktywność, np. obecność na 
zebraniach wiejskich. Uważam, że sami 
powinniśmy wykształcić swoje zdanie na jakiś 
temat dzięki informacji usłyszanej ,a nie 
przekazywanej przez kogoś. Informacja ta 
wolna byłaby od cudzej interpretacji. Po drugie 
są kwestie, na które możemy mieć wpływ ,a gdy 
nas zabraknie, to ktoś inny za nas zdecyduje.

lO.Proszę dokończyć zdanie gmina 
Rojewo to dla mnie... moja mała ojczyzna, w 
której znalazłam swoje miejscewżyciu.

Rozmawiała 
Magdalena Szperka

„GMINNA RADA KOBIET 
TEŻ GRAŁA W WIELKIEJ ORKIESTRZE 

ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”
Panie z Gminnej Rady Kobiet grały 

razem W.O.S.P. w Toruniu. Reprezentacja 
Stowarzyszenia zaproszona została na kolejne 
uruchomienie wahadła Faucalta w Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy z okazji 22 finału 
W.O.S.P. Członkinie zabrały ze sobą domowe 
wypieki tj. pierniki, rogaliki, ciasteczka, 
bułeczki i świeży chleb ze smalcem. Tymi 
przysmakami poczęstowały uczestników 
imprezy.

Przewodnicząca Koła Gospodyń w Rojewie 
Alicja Jakubowska

Z ŻYCIA SOŁECTW

Godziny otwarcia świetlic wiejskich 
na terenie Gminy Rojewo

Rojewo
Pon. 17.00-20.00 
Wt. 14.00-19.00 
Sr. 17.00-20.00 

Czw. 14.00-16.00 
Pt. 14.00-20.00

Liszkowo 
Pon.-Pt. 12.00-19.00

Wybranowo
Wt.,Sr.,Pt. 13.00-19.30

Topola
Pon.,Czw 14.00-20.00

Ściborze
Pon.-Pt. 14.30-18.30

Dnia 1.02.2014 w świetlicy wiejskiej 
w Wybranowie odbył się Bal Karnawałowy dla 
dzieci. Uczestnicy na bal przyszli w strojach , 
które przedstawiały różne postacie bajkowe. 
Wszyscy świetnie się bawili, licznie brali udział 
w różnych konkursach z nagrodami.. Na 
koniec zabawy zebranych odwiedził Gwiazdor 
z paczkami pełnymi słodyczy, ufundowanymi 
przez Radę Sołecką, sołtys p. J. Mąkę oraz 
sponsorów. Dnia 3.02.2014 na świetlicy 
wiejskiej w Topoli , podobnie jak w 
Wybranowie, odbył się bal karnawałowy. 
Oprócz świetnej zabawy, konkursów i 
słodkiego poczęstunku, dzieci odwiedził 
gwiazdor z paczkami pełnymi słodyczy. 
Następnie odbył się program jasełkowy 
przygotowany przez opiekuna świetlicy p. 
Dorotę Rucińską. Paczki dla dzieci 
ufundowała Rada Sołecka z sołtysem oraz 
KGW w Topoli.

Bartłomiej Zieliński

Z ŻYCIA SZKÓŁ

(Przedszkole w (Ręjewie „"Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cafy świat. "

J. "Korcza^

Pod tym hasłem we wrześniu 
ubiegłego roku Akademia Przedszkolaka 
zainaugurowała drugi rok swojej działalności. 
Realizując statutowe założenia przedszkola: 
nauki przez zabawę i jak najłagodniejszego i 
bezstresowego wdrażania dzieci do 
funkcjonowania w grupie, jeszcze przed 
rozpoczęciem nowego roku przedszkolnego 
zorganizowano zajęcia adaptacyjne mające na 
celu zapoznanie dzieci i rodziców z

f u n k c j o n o w a n i e m  p l a c ó w k i .  
Od września 2013 roku do grupy 10 
Starszaków dołączyło 15 „maluszków” z 
roczników 2009 i 2010. Obecnie grupa liczy 25 
przedszkolaków. Oprócz zajęć prowadzonych 
w ramach Podstawy Programowej  
Wychowania Przedszkolnego, dzieci mają 
możliwość uczestniczenia w zajęciach 
dodatkowych między innymi: z języka 
angielskiego, tańca, rytmiki, gimnastyki

k o r e k c y j n e j ,  i n f o r m a t y k i ,  z a j ę ć  
p ro z d ro w o tn y c h  i o d kr y w cz y ch .  
Przedszkolaki z „Rojewskiej Akademii” biorą 
także czynny udział w wielu ogólnopolskich 
akcjach promujących ekologię i zdrowy styl 
życia. Zagadnienia związane z ekologią dzieci 
zgłębiają uczestnicząc w akcji „Sprzątania 
świata” i biorąc udział w konkursie „Drugie 
życie ś m i e c i”, na k tóry  wspólnie 
przygotowywały pracę plastyczną pt.



„Kosmos”, wykorzystując do jej wykonania 
wyłącznie różnego rodzaju surowce wtórne. 
Zasady zdrowego i zgodnego z naturą stylu 
życia przedszkolaki poznają dzięki 
uczestnictwu w akcjach takich jak: „Śniadanie 
daje moc” gdzie samodzielnie przygotowują 
zdrowe i smaczne posiłki, „Akademia

Aquafresh” - promującej higienę jamy ustnej 
jak również akcji „Kubusiowi Przyjaciele 
natury”- zobowiązującej do codziennego 
spożywania porcji owocowi warzyw.

Nie brakuje również w życiu 
przedszkolaków ważnych wydarzeń i 
doniosłych chwil, do których bez wątpienia 
należy „Pasowanie na Przedszkolaka i 
Starszaka” które miało miejsce w październiku 
2013 roku. Wówczas, to każde dziecko musiało 
zdać swoistego rodzaju „egzamin na

Przedszkolaka i Starszaka”, recytując wierszyki, 
śpiewając piosenki, pięknie tańcząc i 
odgrywając rolę w teatrzyku „ Na straganie” 
według J. Brzechwy.
Po pomyślnie przebytych próbach, każdy 
przedszkolak został uroczyście pasowany 
przez pana Wójta* zobowiązując się tym 
samym do przestrzegania „Kodeksu 
Przedszkolaka”. Nagrodą za piękne występy 
były dyplomy, słodkie upominki, bardzo 
głośnie i długo niemilknące oklaski rodziców i 
gości.

Wielu emocji i okazji do wzruszeń 
dostarczyły rodzicom i zaproszonym gościom 
„Bożonarodzeniowe jasełka” w wykonaniu 
wszystkich przedszkolaków. Nasi „mali - 
wielcy” artyści w przepięknych strojach i z

perfekcyjnie wyuczoną rolą ,w tym dniu mogli 
poczuć się jak prawdziwi aktorzy. Zarówno 
sceneria Betlejemskiej Stajenki, jak i pięknie 
wyśpiewane przez dzieci kolędy .wprowadziły 
wszystkich w świąteczny nastrój. Nie zabrakło 
tego dnia również specjalnego i z 
niecierpliwością wyczekiwanego gościa - 
Świętego Mikołaja z workiem prezentów. 
Okrzyków radości i zachwytów dzieci nie było 
końca.

W styczniu bieżącego roku dzieci 
zaprosiły do przedszkola swoje najukochańsze 
Babcie i najukochańszych Dziadków, aby 
wspólnie świętować „Dzień Babci i Dziadka”. 
Dla nich także samodzielnie i z wielkim 
zaangażowaniem przygotowywały prezenty: 
laurki, świeczniki, ramki ze zdjęciami. 
Przedszkolaki zaprezentowały swoim gościom 
specjalnie na tę okazję przygotowany program 
artystyczny. Nie zabrakło również okazji do 
t a ń c a  z b a b c i ą  lub d z i a d k i e m .  
Po oficjalnej części uroczystości szczęśliwe 
w n u k i  p a ł a s z o w a ł y  s ł o d k o ś c i  
na kolanach ukochanych babć i dziadków.

Pod koniec lutego przedszkolaki 
będą uczestniczyły w organizowanym 
w przedszkolu „Karnawałowym Balu 
Przebierańców”.

Karolina Spychalska

Z WIZYTĄ W  GIMNAZJUM
Ferie zimowe to doskonały czas na 

podsumowanie pracy gimnazjum w 
pierwszym semestrze roku szkolnego 
2013/2014. W naszej szkole bardzo dużo się 
działo!

Pod koniec września, jak co roku, 
włączyliśmy się w ogólnopolską akcję 
Sprzątamy Świat. Nasza drużyna ekologów 
przeszła długie kilometry, tropiąc śmieci 
bezmyślnie porozrzucane po okolicy, które nie 
tylko szpecą , ale również zagrażają 
środowisku, w którym żyjemy Nasze 
ekologiczne zainteresowania mogliśmy 
również rozwijać podczas szkolnych 
wycieczek Już w październiku w ramach 
projektu finansowanego z UE odwiedziliśmy 
Górzno - miejscowość położoną w woj. 
kujawsko-pomorskim,  w powiecie 
brodnickim, znajdującą się w obrębie 
Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego. Podczas dwudniowego 
wyjazdu park zachwycał nas pięknem 
puszczańskich lasów, szumem wiekowych 
dębów i zapachem kwiecistych łąk Górzno jest 
miejscem, gdzie turyści zmieniają się w 
naukowców i badaczy zgłębiających tajniki 
przyrody. Wędrowaliśmy szlakiem ścieżki 
„Wilczełyko", gdzie szukaliśmy widłaka 
jałowcowatego. Dowiedzieliśmy się, dlaczego 
nie warto zjadać owoców wawrzynka 
wilczełyko i jakie tajemnice kryją śródleśne 
oczka wodne. Przekonaliśmy się również, że 
grab to nie buk, a wierzba nie musi być tylko

płacząca. Szukaliśmy ukrytych wśród liści 
zadań, by udowodnić, że wiemy, jak dbać o 
przyrodę, która nas otacza. Przewodnik uczył 
nas rozpoznawać gatunki drzew oraz zwierząt 
Dużo dowiedzieliśmy się o znaczeniu lasu w 
przyrodzie i gospodarce człowieka.

W styczniu naszą wiedzę o ekologii 
pogłębiliśmy podczas zajęć w Osadzie Leśnej 
Barbarka. Ośrodek, w którym spędziliśmy 
dwa dni, jest położony w lesie w północno- 
wschodniej części Torunia, w odległości 13 km 
od centrum miasta, wewnątrz większego 
kompleksu leśnego. W tym miejscu, oprócz 
urokliwych warunków przyrodniczych, 
znajduje się miejsce kultu religijnego - 
zabytkowa kaplica św. Barbary. Przybywając 
na Barbarkę, odwiedziliśmy Miejsce Pamięci 
Narodowej upamiętniające pomordowanych 
w czasie II wojny światowej mieszkańców 
Torunia i okolic. Na terenie Osady Leśnej 
Barbarka oraz na obszarze przyległym została 
wyznaczona sieć ścieżek turystyczno - 
edukacyjnych dla osób zainteresowanych 
przyrodą i historią regionu, które z radością 
zdobywaliśmy.

W gimnazjum oprócz ekologii 
bardzo interesujemy się teatrem, operą i 
dobrym filmem. W ramach edukacji 
kulturowej w październiku wybraliśmy się do 
Teatru Polskiego w Warszawie. Z dużym 
zainteresowaniem przyglądaliśmy się waśni 
dwóch szlachciców Rejenta i Milczka. 
Zapewne Fredro, pisząc swą komedię nie

wyobrażał sobie jak aktualna - dwieście lat po 
jej powstaniu - będzie historia dwóch 
robiących sobie na złość sąsiadów. Wszystkich 
zachwycił aktorski kunszt takich wielkich 
artystów jak: Daniel Olbrychski, Andrzej 
Seweryn i Jarosław Gajewski. Nasz podziw 
wzbudziła również muzyka skomponowana 
przez Piotra Rubika.

W listopadzie w Teatrze Miejskim w 
Inowrocławiu mieliśmy okazję zobaczyć 
spektakl zrealizowany na podstawie dramatu 
Adama Mickiewicza pt. „Dziady”. Sztuka ta 
przypomniała nam, że „nie na winy bez kary” i
o tym, że „kto ni razu nie był człowiekiem, 
temu człowiek nie pomoże”.

W s t y c z n i u  g i m n a z j a l n ą  
społeczność wzruszył film pt. „Biegnij, 
chłopcze, biegnij” w reżyserii zdobywcy 
Oscara Pepe Danąuarta. W międzynarodowej 
obsadzie podziwialiśmy plejadę gwiazd 
polskiego kina. Film przedstawił losy 
ośmioletniego chłopca uciekającego z 
warszawskiego getta. Na wielkim ekranie ze łzą 
w oku przyglądaliśmy się, jak dziecko zmaga 
się z głodem, bólem, zimnem, samotnością,... 
Holocaust - to słowo nabrało znaczenia... Po 
zakończeniu seansu w kinie panowała 
absolutna cisza, nie łatwo do nas dotarła 
prawda, że film został zrealizowany na 
podstawie autentycznej historii.

W drugim semestrze jeszcze dwa 
razy odwiedzimy teatr, a także wybieramy się 
do Opery NOVA w Bydgoszczy.



W minionym semestrze oprócz 
ekologii i sztuki poznawaliśmy zawiły świat 
matematyki. W szkole odbył się matematyczny 
konkurs PANGEA organizowany przez 
Międzynarodowe Gimnazjum nr 51 i 
Liceum Ogólnokształcące Meridian oraz 
Vistula Uniyersity w Warszawie. Konkurs 
swym patronatem objęło większość 
kuratoriów oświatowych. Warto również 
dodać, że w gimnazjum podczas przerw 
uczniowie prowadzą sklepik Złotóweczka. W 
ramach tego projektu młodzież uczy się 
przedsiębiorczości. We wrześniu z zysków 
(wypracowanych przez sklepik w ubiegłym 
roku szkolnym) zakupiono meble do klasy 
matematycznej.

Jak przedsiębiorczość to i znajomość 
języków obcych! W tym roku kolejny raz odbył 
się Dzień Języków Obcych. Podczas tej 
imprezy uczniowie prezentowali swoje 
lingwistyczne umiejętności, wystawiając 
dramę, śpiewając piosenki. Wiedzą na temat 
państw UE popisywali się, odpowiadając na 
bardzo szczegółowe pytania.

W naszym gimnazjum uczniowie 
rozwijają również swoje zainteresowania 
sportowe. W październiku wybraliśmy się do 
stolicy na Finał Orlika 2013. Byliśmy 
świadkami młodzieżowej rywalizacji 
sportowej o puchar premiera Tuska. Natomiast 
w styczniu udaliśmy się do Bydgoszczy. Tam w 
hali Łuczniczka obejrzeliśmy mecz piłki 
siatkowej mężczyzn Transfer Bydgoszcz i 
Jastrzębski Węgiel. Były duże emocje.

W szkole odbywają się cykliczne 
rozgrywki Międzygimnazjalnej Ligi Piłki 
Siatkowej Chłopców. Turniej rozgrywają 
gimnazja z : Rojewa, Złotnik Kujawskich, 
Dąbrowy Biskupiej, Nowej Wsi Wielkiej. W 
Rojewie odbyły się również eliminacje do 
Mistrzostw Powiatu Inowrocław w Piłce 
Siatkowej. Natomiast w lutym odbędą się 
Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych 
Rozgrywkach Tenisa Stołowego.

Stało się już tradycją, że nasze 
gimnazjum angażuje się w akcje charytatywne. 
W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do akcji: 
Góra Grosza, Szlachetna Paczka. Podczas

tegorocznej WOŚ udało się nam zebrać 
rekordową sumę 9 365,09 zł i 55 euro. Przez 
cały rok w szkole zbieramy plastikowe 
nakrętki, które w czerwcu przekażemy 
rodzinie, w której znajduje się troje 
niepełnosprawnych dzieci.

Nasi Gimnazjaliści odnoszą również 
sukcesy w konkursach kuratoryjnych, ale o 
tym szczegółowo opowiemy w następnym 
numerze. W gimnazjum już od kilku lat 
wydajemy kwartalnik Eko Gimnazjalista, w 
którym opisujemy najciekawsze wydarzenia z 
życia szkoły. Od teraz będziemy się nimi dzielić 
również z Państwem na łamach gazetki 
gminnej.

Liliana Gapińska

MAŁE PRZEDSZKOLE W ŚCIBORZU LISZKOWO
Jest punktem przedszkolnym 

działającym w ramach Centrum Opiekuńczo- 
Edukacyjnego z Inowrocławia. W placówce 
realizowany jest projekt unijny „Mogę 
osiągnąć wiele tylko daj mi szansę-2”. Oprócz 
realizacji podstawy programowej prowadzony 
jest szeroki wachlarz ciekawych zajęć 
edukacyjnych ,takich jak j.  angielski, 
gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne, 
Młody Odkrywca . Dzięki projektowi 
uni jn em u dzieci  ma ją  możl iwość 
uczestniczenia w ciekawych wycieczkach oraz 
wyjazdach do kina. W październiku 
gościliśmy także w naszym przedszkolu 
aktorów z Krakowskiej Mobilnej Sceny 
Dziecięcej, dzięki której przedszkolaki 
obejrzały spektakl pt. „Sport to zdrowie” 
Przedszkole promuje ideę aktywnej 
współpracy z rodzicami, dzięki czemu są oni

ważną częścią przedszkolnej społeczności. 
Dzieci wspólnie z rodzicami wzięły udział w 
akcj i zbierania nakrętek „Zakrętkomania” oraz 
stworzyły i wysłały piękne laurki w ramach 
ogólnopolskiej akcji pisania listów do chorych 
dzieci „Marzycielska Poczta”.

W ciągu roku szkolnego nie brakuje 
także okazji do wspólnych spotkań, na które 
P s z c z ó ł k i  p r z y g o t o w u j ą  p i ę k n e  
przedstawienia. Zgodnie z tradycją 
bożonarodzeniową dzieci zaprosiły rodziców 
na spotkanie wigilijne i przedstawienie 
jasełkowe.  Mali  aktorzy stworzyli  
niezapomniane widowisko. W pięknych 
strojach, śpiewając kolędy i pastorałki 
wprowadzili gości w świąteczną atmosferę. Do 
występu dzieci przygotowały wychowawczyni 
pani Magdalena Nowak oraz pani Monika 
Czajkowska.

Choć na zdjęciu aura wiosenna, 
jednak jest to pamiątka z zimowego wyjazdu 
uczniów ze szkoły w Liszkowie do Gniezna.

W X X  e d y c j i  K o n k u r s u  
Matematycznego Oxford, dwaj uczniowie 
klasy szóstej szkoły w Liszkowie: Marcel Róg i 
Kacper Stach osiągnęli maksimum, czyli 
lOOpkt, zyskując dyplomy laureata oraz 
upominki w postaci książek, płyt i pendrive'ów.

Oatord Edueatloml Sp. i  o.o.
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SZKOŁA PODSTAWOWA W ROJEWIE
W dniu 20.12.2013r. w Szkole 

Podstawowej Rojewie odbyło się spotkanie 
dotyczące zagadnień związanych z 
bezpieczeństwem. Do szkoły z upominkami 
zawitali policjanci z inowrocławskiej Policji, 
strażakz OSP Rojewo, oraz przedstawiciele firm 
z Inowrocławia i Grodziska Mazowieckiego. 
Policjanci przekazali ważne informacje o 
poruszaniu się po drogach, przypominając 
dzieciom o prawidłowym przekraczaniu jezdni 
,tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 
Uczniowie usłyszeli także od mundurowych o 
zasadności noszenia odblasków i korzyściach z 
tego płynących. Całe spotkanie związane było 
również z wyposażeniem wszystkich uczniów 
szkoły w elementy odblaskowe. Sponsorzy firm

To miejsce na waszą twórczość. Oto wiersz 
inspirowany filmem pt,, Turbo”

„Wyścig”

Dzisiaj wyścig się zaczyna,
Champion Wielki - kontra Ślimak!

Ruszyli! Wciąż prędkość zwiększają, 
na zakrętach nie zwalniają!

Pędzą niczym błyskawica, 
by do mety dotrzeć dzisiaj.

Champion jest na samym czele,
Turbo za nim - lecz niewiele!

Ślimak takpomyślał sobie, 
j ak j a to właściwie zrobię?

Ale stał się cud prawdziwy,
Turbo wygrał! Ledwie żywy!

Tak spełniły się życzenia -
O zwycięstwie i marzeniach!

Krzysztof Brejecki .Szkoła Podstawowa w 
Rojewie, klasa V

ufundowali dzieciom klas od IV do VI 
kamizelki odblaskowe . Policjanci natomiast 
wyposażyli dzieci klas od „0” do III w 
odblaskowe znaczki i kamizelki. Zakup 
materiałów profilaktycznych przekazanych 
przez Policję sfinansowało Starostwo 
Powiatowe w Inowrocławiu.

Magdalena Szperka

GMINNI PRZEDSIĘBIORCY
Pani Aneta Grabska, 

właścicielka Kwiaciarni Julia w  Rojewie

-Jak zaczęła się historia tej kwiaciarni?
-W 2010r. ukończyłam kurs florystyczny w „ 
Fundacji Ekspert Kujawy” w Inowrocławiu. To 
właśnie tam pani, która prowadziła zajęcia 
„zasiała” we mnie ziarenko miłości do kwiatów. 
Pomyślałam, że przecież kto nie próbuje, ten nie 
ma. Postanowiłam otworzyć kwiaciarnię, 
ponieważ w Rojewie dotychczas jej nie było. 
Potem ukończyłam kolejny kurs florystyczny w 
Poznaniu, skorzystałam z dotacji na otwarcie 
działalności i tak się zaczęło.
- Czy praca  przy kw iatach była Pani 
marzeniem?
-Po narodzinach córki cały swój czas 
poświęciłam na jej wychowanie. Gdy dziecko 
było w miarę samodzielne, postanowiliśmy z 
mężem, że muszę coś zrobić dla siebie. Wtedy 
właśnie „Kwiaciarnia” stała się moim 
marzeniem. Jeżeli ktoś 5 lat temu powiedziałby, 
że będę pracować z kwiatami, nie 
uwierzyłabym!!!.
-A czy praca kwiaciarki może mieć jakieś 
wady? Piękne otoczenie, zapach...
-Raczej nie! Ta praca nie ma wad. No chyba, że 
brak klientów!!!
-Co dla Pani jest najważniejsze w tej pracy?
-Najważniejsze dla mnie jest spełniać się w tym 
co robię. Lubię kiedy klient wychodzi 
zadowolony i znów powraca.

ROJEWO
W ferie zimowe zorganizowano 

wycieczkę do Bydgoszczy, w której 
uczestniczyło. 43 uczniów naszej gminy ze 
szkół: SP w Rojewie, Rojewicach i Liszkowie. W 
Muzeum Oświaty dzieci wzięły udział w lekcji 
muzealnej pt. „Szkoła moich dziadków i 
pradziadków". Uczniowie obejrzeli stare tarcze 
szkolne, przybory, świadectwa i dzienniczki. 
Brali też udział w lekcji kaligrafii, używając 
pióra i kałamarza. Odwiedzono też Muzeum 
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, gdzie dużym 
zainteresowaniem cieszyły się gabloty 
wypełnione rzadkimi okazami broni, sprzętu i 
mundurów oraz sceny z pól bitewnych, 
ukazujące wojów, rycerzy, husarzy, 
muszkieterów. Największą jednak atrakcją było 
zwiedzanie modeli uzbrojenia będących na 
wyposażeniu wojsk lądowych: czołgi, armaty i 
pojazdy wojskowe. Dziękujemy Wójtowi 
Gminy Rojewo Panu Rafałowi Żurowskiemu za 
nieodpłatne udostępnienie autokaru na 
wycieczkę. Wycieczkę zorganizowali 
nauczyciele Zespołu Szkół w Rojewie p. Joanna 
Sierzputowska i p .Daniel Czaja, a opiekę nad 
uczniami sprawowały: Joanna Pocheć, Urszula 
Barczak, Bogumiła Iskra i Jolanta Dymel.

Joanna Sierzputowska

-Wiem, że klienci lubią do Pani przychodzić. 
Rozmawiają, chłoną atmosferę. Jak sądzisz, co 
Cię wyróżnia spośród okolicznychfirm?
-Co mnie wyróżnia? Może to, że jestem otwarta 
na ludzi i bardzo lubię rozmawiać z nimi. 
Prowadzę kwiaciarnię już ponad 2 lata i to 
chyba dobrze świadczy o tym, co robię i jak 
robię.
-Słowo kryzys przewija się przez wszystkie 
media. Kwiaciarnie też nie są na bezludnej 
wyspie i odczuwa się spadek sprzedaży. Jaka 
jest Twoja recepta tui zachowanie dobrej 
kondycjifirmy?
-„Nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być 
gorzej”. Jak w każdej branży raz jest dobrze, raz 
nie. Jestem tego zdania, że nie ma co za dużo 
narzekać. Poza tym zawsze mogę liczyć na 
moich bliskich, którzy zawsze są gotowi mi 
pomóc.
-Czego m ożesz życzyć naszej gm innej 
społeczności na nowy 2014 rok?
-Życzę, żeby wszyscy mieszkańcy naszej gminy 
byli uśmiechnięci, zadowoleni i korzystali z 
usług mojej kwiaciarni.

Rozmawiała Magdalena Szperka

DZIECI NIE RYBY...
KONKURS LITERACKI PROMUJĄCY NASZĄ GMINĘ

Zachęcamy wszystkie dzieci i 
młodzież w naszej gminy do udziału w 
konkursie „Moja mała ojczyzna”. Należy 
przygotować jeden tekst :wiersz, fraszkę lub 
inną formę literacką, promujące gminę Rojewo. 
Ważny jest dobry pomysł, który może stać się 
wyróżnikiem naszego obszaru i przyczynić się 
do jego promocji. Kryteria oceny to: 
pomysłowość, adekwatność i możliwość 
wykorzystania w celach promocyjnych. Dla 
laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenie powinno zawierać :dane autora 
(imię i nazwisko, adres, telefon),tytuł pracy oraz 
załączoną pracę. Termin składania prac do 30 
m a j a  2 0 1 4  na  a d r e s  m a i l o w y  
gazeta.gminy.rojewo@op.pl. Oceny utworów 
dokona jury powołane przez organizatorów. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 
czerwcowym numerze Gazety Gminy Rojewo.

Organizatorzy 
Wójt gminy Rojewo pan Rafał Żurowski 

Nauczyciel polonista: Magdalena Szperka

mailto:gazeta.gminy.rojewo@op.pl


KULTURA

5 lutego w filii bibliotecznej w 
Jezuickiej Strudze, odbyło się kolejne 
spotkanie z cyklu

„Robótki ręczne w bibliotece". 
Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Już 
pierwsze zajęcia cieszyły się dużym 
zainteresowaniem. Pozwoliło to stwierdzić, 
że jest potrzeba i chęć brania udziału w takich 
warsztatach. Jednocześnie spotkania mają 
nawiązać do wcale nie tak starego zwyczaju, 
kiedy to panie spotykały się popołudniami i 
pijąc kawę, rozmawiały, haftowały, czy robiły 
na drutach. W Jezuickiej Strudze prowadzącą 
warsztaty jest pani Danuta Linczak Na 
warsztatach panie wykonują różne „ 
arcydzieła " : serwety na szydełku, szaliki na 
palcach, kwiaty z krepiny, zapoznały się też z 
techniką tworzenia wisiorków i kolczyków.

Krystyna Cicha

W ramach Ferii Zimowych 2014 
SZOiK w Rojewie zaplanował dla dzieci i 
młodzieży z terenu Gminy bardzo ciekawą 
ofertę zajęć świetlicowych jak i zajęć 
sportowych na hali sportowej. Jedną z atrakcji 
był Halowy Turniej Piłki Nożnej drużyn 
mieszanych, który odbył się 5.02.2014. Udział 
w turnieju wzięły cztery zespoły:"Spartakusy", 
"Bójcie się B", "Shrek i cepy", "FC Trampki". 
Zespoły zagrały systemem każdy z każdym.

Mecze trwały 10 minut. Turniej 
wygrała drużyna "Spartakusy" w składzie 
Norbert Amlicki, Kacper Waloch,Hubert 
Nowak, Michał Nowak, Artur Nowicki, II 
miejsce zajęła drużyna "Shrek i cepy" w 
składzie Kamil Frontczak, Piotr Przybylski, 
Mateusz Chrupczak, Filip Szczepaniak, Bartek 
Kościelski, III miejsce zajął zespół "FC 
Trampki" w składzie Kacper Kuster, Wiktor 
Wiechecki, Mateusz Radke, Mikołaj Gmerek, 
Błażej Lipski, IV miejsce zajęła drużyna 
"Bójcie się B" w składzie Radek Nowak, Radek 
Sowiński, Kacper Murawski, Jakub Lipski, 
Hubert Czajkowski. Trzy najlepsze zespoły 
otrzymały dyplomy, a na wszystkich 
uczestników turnieju czekał słodki 
poczęstunek.

Bartłomiej Zieliński

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
rojewska świetlica przygotowała Jasełka. 
Wystąpili w roli Marii- Dominika Wiatr, 
Józefa-Jakub Lipski, aniołów-Zosia 
Lewandowska, Marysia Kinal, Trzech Króli- 
Hubert Wiatr, Nikodem Łojewski i Błażej 
Lipski, Pastuszków- Anita Jakubiak, Natalia 
Jakubiak i Agata Kaźmierska, Narratorów- 
Agata Dziuba i Katarzyna Jędrzejczak, głosu 
Wiktoria Klimko. Kolędy grała na 
skrzypcach Alicja Buczkowska. Jasełka 
zaprezentowaliśmy podczas Gminnej 
Gwiazdki Sołeckiej w Rojewie. Dzieci do 
występu przygotowała Pani Małgorzata 
Lipska opiekun świetlicy w Rojewie.

Bartłomiej Zieliński

W dniu 11.02.2014 dzieci z 
terenu Gminy Rojewo w ramach 
odbywających się ferii z SZOiK Rojewo 
wyjechały na seans filmowy pt "Piłkarzyki 
rozrabiają" do kina KINOMAX w 
Inowrocławiu

Bartłomiej Zieliński

NASI SĄSIEDZI

Wychował się w 
Bydgoszczy, gdzie w 1982 
roku ukończył szkołę.
Przyjechał do Rojewa wwieku
19 lat, aby pomóc rodzicom, 
k tó rzy  z a j mo wa l i  się 
gospodarstwem. Zajął się 
wraz z ojcem poprawianiem 
s t a n u  t e c h n i c z n e g o  
budynków w latach 1982- 
1983:
- W 1983 poznałem przyszłą 
ż o n ę  L u d o m i r ę .
Wychowujemy troje dzieci.
W roku 1989 rodzice postanowili przejść na 
emeryturę, zaproponowali panu Mirosławowi 
przejęcie gospodarstwa:
-Od 1990 roku ukierunkowałem swoje 
gospodarstwo na trzodę chlewną. Rozbudowa 
mojego gospodarstwa trwa do dnia

dzisiejszego. Postanowiłem 
zapewnić sobie bazę paszową i 
kupowałem ziemię. Gdy 
miałem już 50 ha, w 2002 
powstała chlewnia na 600 sztuk 
trzody chlewnej. Zauważyłem, 
że brakuje mi pomieszczeń. 
Zwiększając i lość loch,  
dobudowałem odchowalnię 
dostosowaną do wymogów UE. 
W c h w i l i  o b e c n e j  
gospodarstwo pana Mirosława 
to 120 ha ziemi i 1000 sztuk 
trzody chlewnej:

-Zajmuję się głównie uprawą buraka 
cukrowego, kukurydzy, rzepaku i pszenicy. W 
2013 roku utwardziłem kostką brukową 600 m 
mojego gospodarstwa. Powstała także 12-sto 
tonowa suszarnia opalana gazem, a pod 
uprawę kukurydzy silos o pojemności 200 ton.

W tym roku zamierzam wybudować płytę 
obornikową dla zabezpieczenia wraz ze 
zbiornikiem na gnojowicę, gdyż obecnie 
posiadam jedną.
Pan Mirosław jest członkiem NSZZ 
Solidarność i czynnie uczestniczy w 
działalności samorządowej j ako radny gminy. 
-Do kandydowania na radnego przekonał 
mnie śp. Pan Antoni Kuś. Zainteresowałem się 
problemami gminy. Jestem w komisji 
r e w i z y j n e j  i g o s p o d a r c z e j  j a k o  
wiceprzewodniczący.
Pan Mirosław pełni funkcję radnego gminy 
Rojewo pierwszą kadencję:
-Jako radny od 2010 jestem zainteresowany 
dalszą współpracą z radą gminy. Mogę 
pochwalić się, że udało mi się zrealizować 
projekt oświetlenia przystanku autobusowego 
w Jaszczółtowie, a także chodnik w Rojewie we 
współpracy z Urzędem Marszałkowskim w 
Toruniu, za co jestem niezmiernie wdzięczny.

Pan Mirosław Iwiński
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Nazwa miejscowości Sciborze 

pochodzi od staropolskiego imienia męskiego 
Śdbor. Z tej miejscowości wywodzi się jedna z 
najbardziej znanych linii rycerskiego rodu 
Mośdców herbu Ostoja. Należeli do niego 
miedzy innymi Scibor ze Ściborzyc - starosta 
brzeski, Mikołaj Szarlejski - wojewoda 
inowrocławski, Mikołaj Bydgoski - kasztelan 
bydgoski i Andrzej Podczaszy - wojewoda 
trenczyński.

W XIV wieku Ściborze należało do 
Mikołaj ze Sciborza, kasztelana bydgoskiego, a 
następnie starosty Kujaw Inowrocławskich. Po 
raz pierwszy Mikołaj został wymieniony w 1382 
r. w dokumencie wystawionym przez księcia 
Władysława Opolczyka w Inowrocławiu. 
Kolejny właściciel, Mościc ze Sciborza, 
związany był z Władysławem Białym, księciem 
gniewkowskim. Od 1353 r. Mościc występuje na 
książęcych dokumentach jako wojewoda 
gniewkowski.  Po prze jęc iu  ziemi 
gniewkowskiej przez Kazimierza Wielkiego w 
1363 r., Mościc staje się urzędnikiem 
królewskim

Sciborze w swej historii dzieliło się na 
Ściborze Wielkie i Sciborze Małe. W 1583 r. wieś 
staje się własnością Jana Płomykowskiego z 
Płonkowa oraz rodziny Tolibowskich. Od 1852 
r. do 1939 r. Ściborze należało do rodziny 
Gąsiorowskich. Ostatnim dziedzicem 
zarządzającym posiadłością był Karol 
Raczyński Po II wojnie światowej w wyniku 
reformy rolnej, grunty należące do dworu 
rozparcelowano.

Jedną z najstarszych budowli w 
Sciborzu, jaka zachowała się do dnia 
dzisiejszego, jest budynek starej szkoły. Został 
on zbudowany z czerwonej cegływ latach 1902 - 
1903. Były budynek szkoły składa się z parteru, 
piętra i poddasza. Konstrukcja dachu 
dwuspadowa, przykryta czerwoną dachówką. 
Wejście główne usytuowano od wschodu, 
wzdłuż trasy Rojewo - Inowrocław.

Sciborze, w wyniku rozbiorów, 
znalazło się w granicach państwa pruskiego i 
nosiło nazwę Friggahof, Pierwszym 
nauczycielem, który uczył w szkole, był Niemiec 
Muller. Nauka odbywała się wyłącznie w języku

ale również

niemieckim. Do szkoły 
uczęszczały dzieci z gromad 
dworskich: Sciborza,
Dobiesławie i Topoli. Po 
odzyskaniu niepodległości 
przez Polskę w 1918 r., szkoła 
przeszła pod zarząd władz 
p o l s k i c h .  P i e r w s z y m  
kierownikiem został wówczas 
Zajączkowski, a następnie 
Trzciński Przed wybuchem II 
wojny światowej, placówką 
kierował Józef Buchszold.

W o k r e s i e  
międzywojennym szkoła była 
miejscem nie tylko nauki, 
ośrodkiem kultury. Młodzież wychowywano w 
duchu patriotyzmu, miłości i szacunku do 
ojczyzny. Wychowankowie brali udział w 
licznych uroczystościach środowiskowych, a 
pracę na rzecz społeczności lokalnej uważali za 
swój obowiązek

Wybuch wojny w 1939 r. przerwał 
działalność placówki Stacjonowały w niej 
wojska niemieckie. W okresie okupacji 
niemieckiej budynek został zdewastowany a 
sprzęt, pomoce naukowe i 
zbiory biblioteczne spalone. W 
szkole urządzono również 
szpital dla zakaźnie chorych.

Po zakończeniu 
działań wojennych w bardzo 
trudnych warunkach 1 maja 
1945 r. rozpoczęto naukę.
Pierwszym kierownikiem 
został wówczas Tadeusz 
Kasprcrwiak Utworzono I, II i 
I I I  k l as ę  do k tó ry c h  
uczęszczało łącznie 65 
uczniów. Nie zapomniano 
ró w nie ż  o d o r o s ł y c h  
mieszkańcach Sciborza, 
którym wybuch wojny uniemożliwił naukę. 
Władze zorganizowały dla nich trzy razy w 
tygodniu nauczanie, mające na celu 
nadrobienie zaległości edukacyjnych. Do kursu 
z rocznika 1927/1930 zgłosiło się 50 uczniów w 
tym 21 chłopców i 29 dziewcząt. W lipcu 1945 r.

odbyło się uroczyste 
za k o ń c z e n i e  roku 
szkolnego. Kolejny rok 
szkolny rozpoczął się 4 
września 1945 r.

W latach 1948 - 
1953 nauka odbywała się 
w klasach I - VI, a do 
klasy siódmej uczniowie 
dojeżdżali do Rojewa. 
Dopiero w 1953 r. została 
ut w o rzo na  szkoła  
siedmioklasowa.

W 1 9 6 4  r .

Najstarsze zdjęcia szkolne z 1947r.

Komitet Budowy Szkoły, którego zadaniem była 
budowa nowego obiektu szkolnego. Przy 
czynnym udziale mieszkańców Sciborza, prace 
budowlane trwały do sierpnia 1966 r. Uroczyste 
otwarcie nastąpiło 15 września 1966 r.

Od 1 września 1967 r. w szkole 
realizowano ośmioletni program nauczania. W 
roku szkolnym 1968/69 uczyło się w niej 163 
dzieci Była to największa liczba uczniów, jaka 
kiedykolwiek uczęszczała do placówki w 
Sciborzu.

powstał  Społeczny 

1968 rok - Dyrektor B, Rosiński z absolwentami

1962 rok - Pan Ksdaga z wychowankami
W murach szkoły 30 maja 1994 r. gośdł 
dostojnik Kościoła Rzymsko-Katolickiego, 
ksiądz biskup Bogdan Wojtuś.

Z inicjatywy ostatniego dyrektora 
Mieczysława Maciejewskiego, z okazji 93-leria 
szkoły ,w budynku powstała Izba Pamięci 
Narodowej oraz Historii i Tradycji Szkoły. 
Symboliczne przecięcie wstęgi Izby dokonał 2 
maja 1996 r, ówczesny wójt Gminy Rojewo 
Wojciech Ogórkiewicz ,w obecności 
proboszcza parafii ks. Alojzego Zielińskiego, 
zaproszonych gości i licznych sponsorów.

W wyniku reorganizacji oświaty w 
Gminie Rojewo, szkoła w Sciborzu stała się filią 
Szkoły Podstawowej w liszkowie, a następnie 
filią Szkoły Podstawowej w Rojewie wchodzącą 
w skład Zespołu Szkół w Rojewie.

Obecnie nauka odbywa się w nowym 
budynku. Dzieci uczą się w oddziale zerowym, 
klasie I, II i Ol. Funkcję kierownika od 2004 r. 
pełni Dorota Wesołowska.

Autor tekstu: Daniel Czaja



SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ROLNYCH
Szanowni Państwo chciałbym, aby 

ten artykuł zapoczątkował serię poświęconą 
poszerzaniu wiedzy z zakresu możliwości 
pozyskania dodatkowych źródeł dochodu w 
rolnictwie i poza nim.

Na łamach naszej gazetki zamierzam 
dzielić się z państwem moją wiedzą z zakresu 
pozyskiwania środków Unijnych jak i innych 
form wsparcia dla terenów wiejskich. Będę też 
chętnie poszukiwał dla Państwa większej ilości 
informacji i interpretacji w przypadku 
zgłaszania problemów czy też jakichś 
wątpliwości.

W tym numerze chciałbym 
zaproponować coś, co od zawsze funkcjonuje w 
naszym społeczeństwie, ale zepchnięte zostało 
do tzw. "szarej strefy".

Obecnie Rolnicy mogą sprzedawać 
swoje produkty klientom z pominięciem 
pośredników, ale ważna jest znajomość 
przepisów, aby nie zostało to potraktowane j ako 
odrębna działalność gospodarcza.

Zaletą takiej formy sprzedaży jest 
bezpośredni kontakt rolnika - producenta z 
klientem, a przez to rozpoznanie potrzeb, 
gustów, oczekiwań i szybką reakcję na zmianę 
upodobań, a także przejęcie dodatkowego 
dochodu, który do tej pory otrzymywał 
pośrednik i ostateczny sprzedawca.

Od strony klienta zaletą jest 
możliwość zakupu świeżego towaru 
pochodzącego od znanych i sprawdzonych 
producentów oraz możliwość uzyskania 
informacji na temat produktów i sposobu ich 
pozyskiwania. Na terenie naszej gminy mamy 
wiele osób, które wytwarzają produkty godne 
polecenia, o których warto napisać, aby 
zwiększając rzesze zadowolonych klientów,

zwiększył się dochód Rolnika. Trzeba jednak 
pamiętać o przepisach i tu pojawia się nasza 
rola, ponieważ chcemy w tym Państwu 
pomóc.
Rolnikom wolno sprzedawać obecnie jedynie 
nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. 
A że prawo powinno uwzględniać istniejące 
stosunki społeczne, należy prawnie 
usankcjonować działalność rolników - taki tok 
myślenia przyjęli senatorowie, proponując 
zmiany dotyczące sprzedaży bezpośredniej.

Ustawę o swobodzie działalności 
gospodarczej proponuje się zmienić w taki 
sposób, ażeby produkcja i sprzedaż 
przetworzonej przez rolników żywności została 
wyłączona z zakresu pojęcia działalności 
gospodarczej. Przede wszystkim aktualnie 
przyjęte określenie "działalność wytwórcza w 
rolnictwie" nie zawiera w sobie przetwórstwa. 
Stąd konieczność nowelizacji ustawy.

Po pierwsze, oferta sprzedaży 
przetworzonych produktów ma być kierowana 
do konsumentów - czyli osób fizycznych 
dokonujących czynności prawnej niezwiązanej 
bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą 
lub zawodową.

Kole j nym  warun kiem  j es t  
przetwarzanie osobiste lub przez domowników 
rolnika, a więc z wyłączeniem podwykonawców
i pracowników. Przetwarzanie ma być 
prowadzone w sposób inny niż przemysłowy - 
czyli z wyłączeniem linii produkcyjnych i 
technologii charakterystycznych dla produkcji 
na dużą skalę. Produkcja ma być dokonywana z 
własnych surowców, aby wykluczyć podmioty 
skoncentrowane na przetwórstwie, a nie na 
produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ostatnią 
przesłanką jest uboczny charakter działalności.

Limit zwolnienia w proj ekcie przewidziano na 5
000 zł przychodu rocznie. Nadwyżka ponad tę 
kwotę będzie opodatkowana jako przychód z 
tzw. innych źródeł. Nadwyżka nie będzie 
stanowiła przychodu z pozarolniczej 
działalności gospodarczej - tym samym 
podatnik nie będzie zobowiązany chociażby do 
odprowadzania zaliczek na podatek, czy też do 
prowadzenia odpowiednich  ksiąg 
podatkowych. Potrzebna będzie jednak 
ewidencja sprzedaży, w której wykazywana 
będzie wielkość przychodu - ze względu na 
limit. W celu maksymalnego uproszczenia 
ewidencji przychód byłby rejestrowany raz 
dziennie w łącznej kwocie. Dodatkowym 
warunkiem zwolnienia będzie sprzedaż 
przetworzonych produktów w miejscu 
przetworzenia lub na targowiskach.

Przewidziano ograniczenie:  
zwolnienie nie będzie miało zastosowania do 
produktów opodatkowanych podatkiem 
akcyzowym, czyli np. napojów alkoholowych 
oraz do przetworzonych produktów roślinnych
1 zwierzęcych uzyskanych w ramach działów 
specjalnych produkcji rolnej. Jak wspomniałem 
jest to dopiero projekt Senacki, który musi 
przejść jeszcze drogę legislacyjną. Monitorując 
zmieniające się przepisy będę informował 
Państwa o możliwości poszerzania sprzedaży 
bezpośredniej.

Będziemy promować mieszkańców 
naszej gminy, którzy mają do zaoferowania 
produkty wysokiej jakości, informując 
jednocześnie Państwa, gdzie można zaopatrzyć 
się w pełnowartościowe i smaczne produkty 
rolne.

Rafał Żurowski

WIADOMOŚCI RAD PARAFIALNYCH

ROJEWO
W związku z pracami nad budową 

chodnika przy kościele w Rojewie został 
zakupiony materiał za 10 .OOOzł. Jest również 
projekt na cały płot. Przydałoby się oświetlenie 
od strony frontu kościoła. Przy kościele zaczyna 
funkcjonowanie kółko różańcowe liczące około
20 osób.

Mirosław Iwiński Płonkowo

Na ostatnim spotkaniu poruszano 
kwestie śmietnika i powiększenia parkingu. 
Kwestia śmietnika jest o tyle trudna, że nikt nie 
będzie segregował śmieci, a koszt wywozu śmieci 
niesegregowanych jest kolosalny. Śmieci jest 
dużo, bo parafia Rojewo również korzysta z 
cmentarza. Problem nadal pozostaje. 
Powiększenie parkingu jest również 
nieuniknione. Obecnie jest zwożony gruz do 
utwardzenia terenu. Powiększenie jest 
konieczne, aby mieściły się auta w dniach 
świątecznych zwłaszcza 1. listopada.

Michał Gardzielewski 
Rozmawiała Magdalena Szperka

NOWINY ROJEWSKIE

PRZYSZLI NA ŚWIAT:
Wojciech Kaliski z Rojewa, syn Zbigniewa i 
Magdaleny
Kinga Kuczyńska z Liszkowa, córka Marcina i 
Katarzyny
Jagoda Krystyna Mikuła z Osieka Wielkiego,
córka Stanisława i Weroniki
Wiktoria Pietrykowska z Osieka Wielkiego,
córka Kamila i Agnieszki
Sandra Pocheć ze Sciborza, córka Radosława i
Justyny

■ -__________________________________________________________________________ .

ODESZLI NA ZAWSZE
Czesław Sondej z Glinna Wielkiego 
Teresa Maj esz z Liszkowa 
Stanisław Edward Adamski z Liszkowa 
Kazimierz Jan J ędrzej czak z Liszkowa

Od 25.10.2014 w każdy piątek od godz. 
17.30 na hali sportowej w Rojewie trwają 
rozgrywki IV edycji ligi halowej piłki nożnej.

Organizatorem ligi jest Gmina Rojewo i SZOiK w 
Rojewie. Tym razem do rozgrywek zgłosiło się 12 
zespołów, zarówno starzy wyjadacze, jak i 
zupełnie nowe zespoły. Tytuł mistrza broni zespół 
Dworu Biesiadnego Rojewo i jak na razie są 
bardzo blisko, aby ten cel osiągnąć, gdyż po 16 
kolejkach prowadzą z kompletem punktów. 
Walka o drugą pozycję toczy się pomiędzy 
zespołami FC Dream Team i Market Eska 
Atomówki. W walce o podium liczyć się może 
zespół Reklamy Gniewkowo, który traci do tej 
dwójki zaledwie 4pkt.Do zakończenia rozgrywek 
zostało jeszcze 6 kolejek i pewne jest jedno: 
emocji i zaciętych meczy nie zabraknie do 
samego końca.

Bartłomiej Zieliński

Zajęcia tenisa ziemnego -poniedziałki 
15.30-17.30 i soboty 13.30-15.30 hala 

sportowa
Zajęcia aerobicu- wtorek 17.00-18.00 i 

czwartek 17.00-18.30 mała sala SP 
Zajęcia tenisa stołowego- środa 17.30-19.30 
Nauka gry na instrumende-gitara klasyczna 

-środa 15.00-17.00 świetlica Rojewo, 
y Więcej informacji pod nr tel.533322504 ,


