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       GALERIA ZDJĘĆ
FESTIWAL WALENTYNKOWY W LISZKOWIE

Finał III Gminnego Przeglądu Recytatorskiego dla Przedszkolaków 

Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”



Informacja z XVI SeSjI rady GmIny rojewo
Informacja z XVI  Sesji Rady 

Gminy Rojewo, która odbyła się 
w dniu 31 marca 2016 r. Podczas 
obrad Rada Gminy Rojewo 
podjęła następujące uchwały: 

Uchwała Nr XVI/89/2016 zmienia-
jąca Uchwałę Nr XIII/75/2015 Rady 

Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w spra-
wie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 r.
Zmiany wprowadzone do budże-
tu na po stawie tej Uchwały spowodowały: 
- zmniejszenie dochodów budżetowychwych o kwotę 
83.589,00 zł,
- zmniejszenie wydatków budżetowych o kwotę 6.954,00 zł,
- zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 76.635,00 zł, 
który po zmianie będzie wynosił 623.648,00 zł. 

 Po  wprowadzeniu    powyższych   zmian 
nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy docho-
dami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) ule-
gła znacznemu zmniejszeniu i po zmianach wyno-
si 232.135,00 zł (zmniejszenie o kwotę 80.635,00 zł).
Uchwała Nr XVI/90/2016 zmieniająca Uchwałę Nr 
XIII/76/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grud-
nia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2016 – 2026
Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uak-
tualnienia danych dotyczących roku 2016 i lat następnych 
na podstawie Uchwały Nr XVI/89/2016 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 31 marca 2016 r. zmieniającej Uchwałę 
Nr XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grud-
nia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Zmiany obejmują:
1. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą – 16.392.007,00 zł.

2. Wydatki budżetowe po zmianie wynoszą – 17.015.655,00 zł.
3. Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 547.013,00 zł 
został zwiększony o kwotę 76.635,00 zł i po zmianie wynosi 
623.648,00 zł.
4. Przychody budżetu ustala się w kwocie 1.169.712,72 zł 
oraz rozchody budżetu w kwocie 546.064,72 zł. 
5. Ponadto do budżetu zostały wprowadzone przychody w 
kwocie 425.253,88 zł. Są to wolne środki, jakie pozostały z 
roku 2015, obliczone po sporządzeniu bilansu z wykonania 
budżetu. 
 Uchwała Nr XVI/91/2016 w spra-
wie wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości położonej w miejscowości Jarki.
 Do Wójta Gminy Rojewo wpłynął wniosek w spra-
wie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej po-
łożonej w miejscowości Jarki oznaczonej geodezyjnie jako 
działka nr 287. Przedmiotowa działka sklasyfikowana jako 
droga wewnętrzna, przebiega wzdłuż zabudowanych posesji, 
użytkowana jest jako pas zieleni przy budynku mieszkalnym 
nr 23 (część ogrodu). Sprzedaż ww. działki nie pozbawi żad-
nej z sąsiednich nieruchomości dostępu do drogi publicznej.
 Uchwała Nr XVI/92/2016 w sprawie wy-
rażenia zgody na oddanie w dzierżawę nierucho-
mości położonej  w miejscowości Glinno Wielkie.
Dotychczasowy dzierżawca części działki nr 65/3 wystąpił 
do Wójta Gminy Rojewo  z wnioskiem o zawarcie kolej-
nej umowy dzierżawy Przedmiotowa nieruchomość jest 
użytkowana przez obecnego dzierżawcę od 2 lat  i do tej 
pory wywiązywał się z warunków zawartych w umowie.
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Dnia  20 lutego w świetlicy wiejskiej 
w Liszkowie odbył się kolejny 

przegląd zespołów muzycznych. 
W tym roku po raz pierwszy 
spotkanie zorganizowało 

Stowarzyszenie na Rzecz 
Wspierania Aktywności 

Społecznej w Rojewie, które 
z a ł o ż y l i członkowie zespołu Ale Babki. 

W przeglądzie pt. ,,Śpiewamy głosem, śpiewamy 
sercem, śpiewamy ustami'' wzięły udział cztery zespoły 
muzyczne, a mianowicie  „Nakielanki  z Nakła , 

„Lirenki” z Nowej Wsi Wielkiej, Zespół Śpiewaczy 
,,Wrzos '' z Rojewa oraz gospodarze spotkania, czyli 
,,Ale Babki '' również z Rojewa. Gości powitały prezes 
ww. stowarzyszenia Sylwia Wrona oraz kierownik 
zespołu Ale Babki Krystyna Dziedzic-Dombek. Na 
przeglądzie byli obecni Wójt Gminy Rojewo Rafał 
Żurowski, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna Mąka, 

radni,  sołtysi, przewodniczące Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz przedstawiciele 
innych stowarzyszeń. W swoich 
przemówieniach włodarze 
naszej gminy podkreślili 
jak wielkie ma znaczenie 
kultywowanie tradycji 
pokoleniowej, jak również 
wymiana wspólnych 
doświadczeń podczas spotkań 
integracyjnych. Spotkanie to było również 
okazją, aby podziękować zespołowi ludowemu z Osieka 
Wielkiego, który zakończył swoją działalność. Z rąk 
Wójta i Przewodniczącej Rady Gminy członkowie 
zespołu otrzymali kwiaty i listy gratulacyjne. Przegląd 
zakończono występem zespołu ludowego, który powstał 
w lutym i nazywa się ,,Nasze Kujawy''.

Zdjęcia na stronie nr 2                                                                                                                     
Informację przesłała Sylwia Wrona

FESTIWAL WALENTYNKOWY W LISZKOWIE

SPOTKANIE WIELKANOCNE W LISZKOWIE
 Jak co roku w Niedzielę Palmową, która 
tym razem przypadła w dniu 20.03.2016r., odbyło 
się wielkanocne spotkanie seniorów w Świetlicy 
Wiejskiej w Liszkowie. Uczestniczyli w nim 
seniorzy z GKS "Wrzos" oraz zaproszeni goście: 
księża z Gminy Rojewo, Wójt Gminy Rojewo Rafał 
Żurowski, Przewodnicząca Rady Gminy Joanna 
Mąka oraz Kierownik SZOiK Piotr Czajkowski. 
Uroczystość umilały występem dzieci ze świetlicy 
w Wybranowie i Liszkowie, przygotowane przez 
p. Barbarę Małolepszą i p. Dorotę Rucińską. 
Spotkanie odbyło się przy kawie i żurku.  

  Informację przesłała Barbara Kryszak 

POWITANIE WIOSNY - 
TOPIENIE MARZANNY

 21 marca 2016 r. dzieci ze Szkoły Filialnej 
w Ściborzu wraz z wychowawcami wybrały się do 
parku nad staw pożegnać zimę, a powitać nową porę 
roku, wiosnę. Kilka dni wcześniej klasa III zajęła się 
przygotowaniem sukni dla kukły słomianej. Ubrana 
w piękną, kolorową sukienkę ozdobioną kwiatami 
Marzanna wraz z dziećmi wyruszyła do parku. 
 Zebrane wokół słomianej panny dzieci 
donośnymi okrzykami „Marzanno, Marzanno Ty 
zimowa panno, Ciebie pożegnamy, wiosnę powitamy” 
pożegnały zimę. Ze względów ekologicznych nasza 
Marzanna nie została wrzucona do stawu, lecz spalona 
nad brzegiem wody. Mamy nadzieję, że wiosna 
posłuchała dzieci i zostanie z nami na dobre. 

Przesłała Dorota Wesołowska



 Dnia 18 marca 2016 roku odbył się 
III Gminny Konkurs 
R e c y t a t o r s k i 

dla przedszkola i 
szkolnych oddziałów 0, 

do którego przystąpiło 
25 przedszkolaków z 
terenu gminy Rojewo. 
Motywem przewodnim 
tego roku było hasło 

„Zaczarowany świat czterech 
pór roku wierszem pisany”. Honorowy patronat 
nad konkursem objął Wójt Gminy Rojewo. Dzieci 
prezentowały się na bardzo wysokim poziomie, 
deklamując wiersze, prezentowały również 
ścieżkę muzyczną i aranżację danej pory roku. 
Lista zwycięzców przedstawia się następująco: 
w kategorii starszaków I miejsce –Julita 
Pietrusińska oddział 0 Rojewo, II miejsce – Anna 
Telus oddział 0 Ściborze, III miejsce – Jessica 
Kruk oddział 0 Rojewice. W kategorii maluchów 
I miejsce – Staś Marczak przedszkole Rojewo, II 

miejsce – Gabrysia Cieślak Rojewice, III miejsce 
– Kalina Zielińska przedszkole Rojewo. Pozostali 
uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Serdeczne 
podziękowania dla wszystkich, którzy okazali 
pomoc w zorganizowaniu konkursu, tj. panu 
wójtowi za objęcie patronatem, ufundowanie 
nagród i obradowanie w komisji jury, panu 
radnemu Grzegorzowi Lewandowskiemu, panu 
Józefowi Klimko i radzie rodziców przedszkola 
za zorganizowanie słodyczy i napojów  dla 
dzieci, drukarniom książek z Inowrocławia za 
ufundowanie nagród książkowych, pani Ewie 
Lewandowskiej, Joannie Sierzputowskiej i 
panu Piotrowi Czajkowskiemu za obradowanie 
w komisji jury oraz opiekunkom przedszkola 
za okazaną pomoc w kwestii organizacyjnej. 
Dziękuję wszystkim rodzicom za zorganizowanie 
dzieciom kostiumów i rekwizytów do występu 
oraz nauczycielkom oddziałów przedszkolnych 
za przygotowanie dzieci do konkursu.                                                                                                                 

Zdjęcia na stronie nr 2    
Organizator - Katarzyna Stępniak                                                                     

Finał III Gminnego Przeglądu Recytatorskiego dla Przedszkolaków 

Co słychać u 
Przedszkolaków?
 W minionym miesiącu 
w Publicznym Samorządowym 
Przedszkolu dzieci ambitnie 
przygotowywały się do powita-
nia nowej pory roku „Wiosny”, 
wysiewały nasionka, prowa-
dziły obserwację i dostrzegały 

zmiany zachodzące w przyro-
dzie. 21 marca witając wiosnę, 
brały udział w przedstawieniu 
teatralnym „Uciekaj Marzanno, 
Ty zimowa panno”. Na zaję-
ciach przygotowywały Marzannę, 
wraz z którą przeszły po okoli-
cy Rojewa. W marcu odbyły się 
warsztaty z rodzicami, w ramach 
których dzieci pod nadzorem 

rodziców przygotowywały ozdo-
by świąteczne. Bardzo ambitnie 
trwały przygotowania maluchów 
do Świąt Wielkanocnych, gdzie 
obchodziły „Wielkanocny po-
ranek”  i poznawały  symbole 
wielkanocne.  
                                                                                                                                             
Redagowała - Katarzyna Stępniak                                                                                                                                      

WARSZTATY W BIBLIOTEKACH
 W okresie przedświątecznym panie z Koła 
Haftu i Koronkarstwa działającego przy bibliotece 
w Rojewie zostały zaproszone do bibliotek 

powiatu radziejowskiego i włocławskiego celem 
poprowadzenia warsztatów dla dzieci. Na 

zajęcia przybyli uczniowie klas 
trzecich pod opieką wychowawców. 
Dzieci poznawały tajniki haftu 

kujawskiego, dowiedziały się, jak powinny 
wyglądać palmy wielkanocne, a zdobyta wiedza 
pomogła na samodzielnie ich wykonie. Kolejnym 
punktem zajęć było wykonywanie wiosennych 
kwiatów z krepiny. 
 Na zakończenie wszyscy z zainteresowaniem 
śledzili etapy powstawania kraszanek. 

Zdjęcia na stronie nr 12



 Kółko europejskie z elementami 
języka hiszpańskiego dla klasy czwartej 

powstało w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej 
i wychowawczej naszej szkoły. Uczestnictwo w 
zajęciach zapewnia dzieciom dodatkową godzinę 
kontaktu z językiem. Uczestnikami są uczniowie, 
którzy zgłaszają chęć dalszego rozwijania spraw-
ności językowej. Idioma español– język hiszpański, 
trzeci, co do używalności język na świecie, cieszy 
się coraz to większym zainteresowaniem wśród 
nas, Polaków. Ale język to nie wszystko. To rów-
nież historia i kultura ludzi, dla których jest to ję-
zyk ojczysty, a w przypadku języka hiszpańskiego 
nie tylko jednego narodu, ale wielu krajów. Kółko 
europejskie z językiem hiszpańskim to wspaniała 
zabawa, ale także szansa na pogłębienie jego zna-
jomości. Zajęcia są oparte przede wszystkich na 

ćwiczeniach komunikacyjnych 
takich jak gry i zabawy. Zabawa 
łączy przyjemne z pożytecz-
nym: pozwala uczniowi na 
wykorzystanie języka w spo-
sób bezstresowy i stymuluje 
emocjonalnie, przez co poprawia zapamiętywanie 
materiału.  Bawiąc się lub grając, uczeń przenosi 
się do świata fantazji, który często zdecydowanie 
różni się od szarej szkolnej rzeczywistości. Taka 
forma pracy sprawia uczącym się dużo  radości, a 
co najważniejsze zabawy i wszelkiego rodzaju gry 
pozwalają zapomnieć dzieciom, że w tym momen-
cie też się uczą! Zajęcia kółka europejskiego to 
wspaniała możliwość na odkrywanie Hiszpanii, 
jako kolebki tego tak szeroko obecnego i pięknego 
języka. Na zajęciach oglądamy, tworzymy, słucha-
my, jak i śpiewamy. Mamy możliwość kontaktu z 

„żywym językiem” poprzez literaturę dziecięcą, baj-
ki, poezję, teatr z repertuaru dla najmłodszych, jak 
i film. Poznajemy kulturę, zwyczaje, kuchnię; od-
krywamy czym jest hiszpańska „fiesta”, co to jest 

„siesta” i na czym polega „corrida”.
Spotykamy się w czwartki o godzinie 13:30- 14:15                                                                                         

Informację przesłała Magdalena Szperka

Kółko europejskie z elementami języka hiszpańskiego 
w Szkole Podstawowej w Rojewie

Ekologiczne powitanie wiosny w 
Szkole Podstawowej w Rojewicach

 Dnia 21 marca obchodzimy pierwszy dzień 
wiosny. Z tej okazji SKO działające w naszej szkole 
zorganizowało konkurs na najciekawszy strój 
ekologiczny. Chcieliśmy w ten sposób przypomnieć 
wszystkim, że trzeba oszczędzać pieniądze, a także 
chronić nasze środowisko.  
Czyste środowisko to bogate społeczeństwo.
A jak dbamy o środowisko? Czy segregujemy  śmieci?
Jeśli tak- to świetnie, a jeśli nie, to zacznijmy 
to robić. Papier, szkło i plastik wrzucajmy do 
oddzielnych pojemników na śmieci. Segregacja 
umożliwia przetwarzanie i wykorzystanie powtórnie 
niepotrzebnych bądź zużytych odpadów.
Nasze koleżanki – miłośniczki przyrody zaprezentowały 
się w strojach wykonanych z odpadów. Komisja 
nagrodziła wszystkie uczestniczki konkursu. Każda 
z kreacji charakteryzowała się dużą pomysłowością i 
estetyką wykonania.
Nagrody ufundował Bank PKO BP I Oddział w 
Solcu Kujawskim. I miejsce zajęły: Losik Hanna 
kl. IIa, Napora Nicola kl. IIb, Nowak Wiktoria 

kl. III Wyróżnienia zdobyły: Piaskowska Otylia 
kl. IIb, Zalech Amelia kl. IIb, Zielińska Weronika 
kl. V. Następnym punktem programu tego dnia było 
przedstawienie pt. „Bez tytułu”, które przygotowała 
klasa VI. Przedstawienie to miało na celu przestrzec 
wszystkich przed zagrożeniami takimi jak: alkoholizm, 
uzależnienie od internetu i agresywne zachowania na 
imprezach sportowych. Po występie klasy szóstej wszyscy 
udaliśmy się nad rzeczkę Zielonkę by utopić Marzannę 
a tym samym pożegnać zimę i oficjalnie powitać 
wiosnę.                                                                                                                                           
                            Przesłała Urszula Barczak



WIELKANOCNE ŚNIADANIE
 W  Szkole Filialnej w Ściborzu  ciągle coś 
się dzieje. 23 marca 2016 r. odbyło się w naszej 
szkole śniadanie wielkanocne w każdej klasie, 
zorganizowane przy pomocy rodziców. Ale 
przygotowania do tego dnia zaczęły się znacznie  
wcześniej. Pierwszą czynnością było wykonanie 
dekoracji świątecznych i udział w konkursie 
plastycznym  na najładniejszą pisankę i palmę 
wielkanocną. Dzień przed śniadaniem  odbyło się 
pieczenie bab i ciasteczek świątecznych. W pięknie 
udekorowanych salach uczniowie omówili tradycje 
i potrawy wielkanocne, a następnie przystąpili 
do śniadania. Wszystkim dopisywał apetyt,  a  i 
zajączek milusińskich nie zawiódł.   

Zdjęcia na stronie nr 11
Przygotowała Dorota Wesołowska

WIOSENNE ZAJĘCIA W BIBLIOTECE
 Początkiem marca w filii bibliotecznej 
w Rojewicach odbyły się zajęcia plastyczne dla 
dzieci. Najmłodsi uczestnicy zajęć mieli okazję 
zapoznać się z technikami wykonywania kwiatów 
z krepiny. 
 Zajęcia poprowadziła p. Anna Bejgrowicz 
i panie ze Stowarzyszenia Miłośników Kultury 
Kujawskiej ,,Sami – Swoi”. Dzieci w wieku 6-12 
lat ćwiczyły pod fachowym okiem wycinanie, 
rolowanie i skręcanie  krepiny tak, aby powstały 
kwiaty, które wizualnie niewiele różnią się od 
tych prawdziwych. 
 Okazuje się, że sztuka wykonywania takich 
prac wymaga czasu i cierpliwości, ale satysfakcja i 
radość z efektu końcowego była ogromna.

Zdjęcia na stronie nr 11

 Dnia 5 marca 2016 r. w Jezuickiej Strudze odbyło 
się spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami 
imprezy było Stowarzyszenie Miłośników Kultury 
Kujawskiej ,,Sami – Swoi’’ oraz Rada Sołecka Jezuicka 
Struga – Jaszczółtowo. Wśród osób zgromadzonych 
znalazły się panie z różnych środowisk między innymi 
mieszkanki terenu gminy Rojewo, radne, panie sołtys 
oraz członkinie zespołu śpiewaczego ,,Ale Babki’’. 
Spotkanie rozpoczął Kierownik Samorządowego 
Zespołu Oświaty i Kultury pan Piotr Czajkowski, który 
złożył przedstawicielkom płci pięknej życzenia i wręczył 
im kwiaty.  Na program składał się wątek historyczny 
związany z tym szczególnym dniem, wiersze o kobietach 
i liczne konkursy z nagrodami. Podniosły nastrój 
spotkania podkreślały wybrane na tę okazję piosenki. 
Uroczystość uświetniła wystawa rękodzieła, na której 

można było oglądać ozdoby i stroiki wielkanocne, szkło 
i ceramikę ręcznie malowaną, dekoracje z koronek i 
decoupage. 
 W ramach poczęstunku panie z rady sołeckiej 
przygotowały ciasto oraz różne specjały kulinarne. To 
wyjątkowe spotkanie było nie tylko mile spędzonym 
czasem, ale także okazją do podzielenia się wiedzą i 
doświadczeniem. Dziękujemy paniom za to, że zechciały 
skorzystać z zaproszenia, a w sposób szczególny 
pragniemy podziękować tym 
wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do 
organizacji uroczystości. 

Organizatorzy  spotkania

Zdjęcia na 
stronie nr 11                                         

DZIEŃ KOBIET W JEZUICKIEJ STRUDZE

StowarzySzenie na rzecz wSpierania 
Aktywności Społecznej

 Organizacja zostało zarejestrowane 31 
grudnia 2015 r. Prezesem Stowarzyszenia jest 
Sylwia Wrona, wiceprezesem Halina Wesołowska. 
Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim 
edukacja i pobudzenie aktywności społecznej, 
kulturalnej i fizycznej dzieci, młodzieży, w tym 
studentów, dorosłych oraz seniorów. Pozostałe cele 
zawarte są w naszym statucie. Można zadać sobie 
pytanie co nas do tego zmobilizowało?
 Od czterech lat działamy w zespole 
muzycznym. Kiedyś działaliśmy przy 
Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet, a 
teraz założyliśmy własne Stowarzyszenie, aby 
samodzielnie działać i pozyskiwać fundusze nie 

tylko z Gminy, ale przed wszystkim z dotacji Unii 
Europejskiej. Chociaż działamy od grudnia już 
napisaliśmy trzy projekty, które skierowane są 
przede wszystkim do naszej lokalnej społeczności. 
Jesteśmy otwarci  na współpracę z organizacjami 
pozarządowymi.
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem  Sami Swoi, 
OSP z Rojewa organizujemy Noc Świętojańską 
dla mieszkańców naszej Gminy. W tym ważnym 
dla  nas przedsięwzięciu pomagają  nam także 
członkinie KGW z Topoli i Wybranowa za co 
jesteśmy im bardzo wdzięczni. Oprócz imprez 
lokalnych godnie reprezentujemy naszą Gminę 
na zewnątrz. Pragniemy wspomnieć, że wszystkie 
informacje o naszej działalności mogą  Państwo 
znaleść na facebook-u.

Informację przesłała Sylwia Wrona



 Dnia 17 lutego 2016 roku w Powiatowej 
Hali Sportowej Kujawianka w Inowrocławiu 
rozegrano Drużynowe Mistrzostwa Powiatu 
Inowrocławskiego Szkół Gimnazjalnych w 
kategorii chłopców w tenisie stołowym. Do 
zawodów przystąpiło 6 drużyn reprezentujących 
szkoły gimnazjalne z: Kruszwicy, Dąbrowy 
Biskupiej, Złotnik Kujawskich, Tuczna, 
Gniewkowa oraz nasza reprezentacja w składzie: 
Mikołaj Gmerek z kl. 2a i Hubert Nowak z kl. 1b.
Zespoły podzielone zostały na grupy, w których 
grano systemem „każdy z każdym”. Trzy najlepsze 

zespoły zostały uhonorowane pucharami, 
dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wśród 
nich nasi reprezentanci, którzy zajęli III miejsce.

SPORT
Turniej Drużynowe MisTrzosTwa PowiaTu inowrocławskiego 

w Tenisie sTołowyM

Międzygimnazjalna Liga 
Piłki Siatkowej Chłopców

Ze względu na duże zainteresowanie piłką siatkową 
wśród gimnazjalistów, nauczyciele wychowania 
fizycznego stworzyli Międzygimnazjalną Ligę Piłki 
Siatkowej Chłopców. W rozgrywkach rywalizują 
drużyny z Rojewa, Dąbrowy Biskupiej, Złotnik 
Kujawskich i Nowej Wsi Wielkiej. Turnieje odbywają się 
kolejno w poszczególnych szkołach. Nasze gimnazjum 
reprezentuje drużyna w składzie: Mateusz Nowacki, 
Paweł Ruciński, Krzysztof Wiśniewski, Seweryn 
Zawodnik, Hubert Janowski, Sebastian Błażejewski, 
Mikołaj Gmerek, Kacper Bodziony, Tomasz Wojtyna, 
Jakub Lipski, Mikołaj Polak, Jakub Pękała i Hubert 
Nowak.

Mistrzostwa Szkoły w Piłce Siatkowej
Jak co roku, w miłej i sportowej atmosferze 
rozegrany został szkolny turniej piłki siatkowej. 
Jego celem było propagowanie tej gry zespołowej, 
kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie 
oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności 
za wykonanie powierzonych zadań. Turniej był 
sprawdzianem nie tylko klasowych umiejętności gry 
w piłkę siatkową, ale również możliwością poznania 
umiejętności innych drużyn. Organizatorami zawodów, 
jak również sędziami byli nauczyciele wychowania 
fizycznego. Turniej finałowy rozgrywany był systemem 

„każdy z każdym”. Zawodnicy zaprezentowali wysokie 
umiejętności techniczne. Poziom wszystkich meczy 
był wyrównany. Po bardzo zaciętej walce tytuł Mistrza 
Szkoły w kategorii chłopców zdobyła reprezentacja 
klasy 2a w składzie: Sebastian Błażejewski, Mikołaj 
Gmerek, Kacper Bodziony, Tomasz Wojtyna, Wojciech 
Cieślak i Jakub Świerczyński.
Na drugim miejscu uplasowała się drużyna z klasy 3b, a 
na trzecim zawodnicy z klasy 1b. 

Informacji o piłce siatkowej i tenisie stołowym udzielił
Jarosław Słomczewski

NOWA DRUŻYNA W ZNICZU!
Jest to drużyna ŻAKÓW czyli chłopców 
urodzonych w latach 2008/2009.
Tak młodej ekipy jeszcze w naszym klubie nie 
było. Postanowiliśmy spróbować ją stworzyć, 
odpowiadając w ten sposób m.in. na sugestie 
samych zainteresowanych i ich rodziców, którzy 
chcą by ich pociechy rozwijały umiejętności 
piłkarskie właśnie w naszym klubie. Naszym 
celem jest przygotowanie drużyny do rozgrywek 
organizowanych przez Kujawsko- Pomorski ZPN. 

„Nowy sezon rusza od września 2016r, więc troszkę 
czasu jeszcze jest”-mówi trener młodych piłkarzy, 
Bartłomiej Zieliński.
Zajęcia jak na razie odbywają się raz w tygodniu, 
w piątki od godziny 16:00 w hali sportowej w 
Rojewie. Obecnie na zajęciach ćwiczy 18 chłopców, 
ale wolne miejsca jeszcze są. 
Informacje pod nr tel. 785546454. Serdecznie 
zapraszamy!



 Chociaż to dopiero kwiecień to dni już dłuższe 
i słońce grzeje coraz mocniej a i nasz nastrój także się 
poprawia - słowem wiosna! Częściej niestety będzie 
również wyła nasza syrena, ponieważ oprócz ciepła 
na dworze rośnie też aktywność ludzi a z nią i liczba 
pożarów. Obserwując wiosenne krzątaniny można 
zauważyć zwiększającą się modę na porządkowanie, 
remontowanie oraz malowanie otoczenia domów i 
podwórek. 
Wiosenne porządkowanie nie jest wcale nowym 
zwyczajem, przekazy bowiem mówią, że przed II wojną 
światową na gospodarzy, którzy do pierwszego maja nie 
zrobili porządków przed swoimi zagrodami nakładano 
wysokie grzywny. 
W latach powojennych na wiosnę nasi strażacy 
chodzili od domu do domu i w ramach stałego 
nadzoru prewencyjnego sprawdzali zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. Mobilizowało to niektórych 
właścicieli posesji do poprawiania mankamentów w tym 
względzie. Kontroli przeciwpożarowych zaprzestano w 
latach osiemdziesiątych dwudziestego stulecia, kiedy to 
do akcji chciało włączyć się MO (Milicja Obywatelska) 
i ORMO (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej). 
Obecnie dobre efekty przynoszą prowadzone akcje 
społeczne, jak choćby wiosenne sprzątania świata. 

Przy okazji wiosennych 
porządków warto zwrócić uwagę na kilka spraw, które 
w znacznym stopniu poprawią nasze bezpieczeństwo 
pożarowe a mianowicie: 

- usunąć ze strychów, schowków, garaży, piwnic i 
pomieszczeń gospodarczych wszystkie nagromadzone 
przez zimę, niepotrzebne, palne rupiecie. 

- sprawdzić instalację elektryczną oraz usunąć usterki 
takie jak: luźne gniazdka, kontakty i oprawki żarówek, 
które mogą spowodować iskrzenie. 

- usunąć wszystkie pajęczyny z pomieszczeń 
gospodarczych. 

- zastanowić się nad tzw. drogą pożarową czyli miejscem 
dojazdu straży do każdego budynku. 

- przemyśleć gdzie umiejscowić gaśnicę, którą można 
ugasić zarzewie pożaru. 

- dobrym pomysłem jest też mieć pod ręką, na 
widocznym miejscu długi wąż ogrodowy, który sięgnie 
do każdego miejsca w zagrodzie i ugasi pożar w zarodku. 
(Pamiętając, że gaszenie wodą jest bezpieczne dopiero 
po odłączeniu prądu!) Tak więc sięgając po grabie, 
miotłę, pędzel oraz farbę możemy poprawić sobie nie 
tylko wiosenne samopoczucie, ale również i nasze 
bezpieczeństwo.                         Informację przesłał 

Prezes OSP Andrzej Walczak

WIOSENNE PORZĄDKI 

W kategorii klas „0”
I miejsce  Anna Telus SP Ściborze

II miejsce Amelia Polak SP Ściborze
III miejsce Julita Pietrusińska SP Rojewo

Wyróżnienie: Amelia Kuś SP Rojewo
W kategorii klas I

I miejsce Jan Kuźniacki SP Rojewice
II miejsce Emilia Procek SP Rojewo

III miejsce Kacper Knop SP Ściborze
Wyróżnienie: Amelia Kulpa SP Ściborze

W kategorii klas II
I miejsce Nicola Napora SP Rojewice

II miejsce Maria Kinal SP Rojewo
III miejsce Otylia Piaskowska SP Rojewice
Wyróżnienie Małgosia Konefał SP Rojewo

W kategorii klas III
I miejsce Julia Siwińska SP Rojewo

II miejsce Patrycja Błoch SP Rojewice
III miejsce Gabriela Krawiec SP Ściborze

Wyróżnienie: Dominika Porembska SP Rojewice

Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana 
Brzechwy”

 Dnia 1 kwietnia 2016 o godzinie 10.00 w świe-
tlicy w Rojewie odbył się kolejny już Gminny Turniej 
Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”. Organizatorem 
turnieju był Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury 
w Rojewie. W tym roku do turnieju przystąpiło w su-
mie 27 uczestników z klas 0-III ze Szkół w Rojewie, 
Rojewicach, i Ściborzu. Każdy uczestnik prezentował 
wiersz (niekoniecznie autorstwa Jana Brzechwy) z do-
wolnie wybranej literatury dziecięcej. Po przesłucha-
niach Komisja konkursowa w osobach:

Wójta Gminy Rojewo Pana Rafała Żurowskiego
Pani Anny Bejgrowicz – radnej i Przewodniczącej 
Komisji ds. Oświaty i Kultury
Pana Piotra Czajkowskiego - Kierownika 
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w 
Rojewie Pani Agnieszki Zinkiewicz - Pracownika 
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
Pani Joanny Sierzputowskiej - Nauczycielalki ze 
Szkoły Podstawowej w Rojewie.

Postanowiła nagrodzić następujących uczestników:

 Nagrodzeni uczestnicy otrzymali dyplomy i 
nagrody książkowe, a pozostali dyplomy za udział. 
Laureaci I miejsc w kategoriach klas I-III zdobyli 
także prawo do reprezentowania naszej gminy w 
Konkursie Powiatowym 9 kwietnia w Inowrocławiu. 

Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury 
w Rojewie składa serdeczne podziękowania wszystkim 
pracownikom zaangażowanym w organizację konkursu.

Informację przesłał Bartłomiej Zieliński



INFORMACJE Z USC 
Urodzenia: Maja Gałązka, Dominik 
Jałoszyński ,Adam Duczkowski,Hanna 
Skweres, Alan Lach, Aleksander Gajda

Zgony: Janina Kurpiel, Roman Świtała, 
Mieczysław Węgrzyn, Mateusz Chrupczak,  
Stanisław Grochola

Jeśli picie alkoholu jest 
problemem dla Ciebie lub 
kogoś z twoich bliskich, 
podejrzewasz uzależnienie 
u bliskiej Ci osoby, jesteś 
dorosłym dzieckiem 
alkoholika lub jesteś uwikłany 
w przemoc domową i 
potrzebujesz porady w trudnej 
sytuacji życiowej przyjdź 
do punktu konsultacyjnego. 

Zapraszamy osoby uzależnione i używające szkodliwie 
(alkoholu, alkoholu i narkotyków, leków, dopalaczy, 
nikotyny), osoby współuzależnione (partnerzy osób 
uzależnionych), członków rodzin oraz osoby bliskie. 
Udzielamy porad i konsultacji w zakresie szeroko 
rozumianej problematyki uzależnień.
Pomoc w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie- jako 
przemoc w rodzinie ustawa definiuje :„jednorazowe 

albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie 
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny [*], 
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność 
cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na 
ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 
cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.
 W punkcie konsultacyjnym świadczona jest 
pomoc w zakresie poradnictwa poprzez: anonimowe i 
nieodpłatne spotkania o charakterze konsultacyjnym 
i motywacyjnym dla osób zgłaszającymi się z 
własnej inicjatywy i nie tylko oraz cykliczne 
spotkania motywujące do podjęcia terapii z osobami 
uzależnionymi, kontynuowanie terapii po odbytej 
terapii stacjonarnej. Zapraszam w każdy wtorek od 
godz. 15:00 do 19:00 do świetlicy Szkoły Podstawowej 
w Rojewie.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień – mgr Szymon 
Kutrzuba.  Rejestracja pod nr tel. 606 718 078. 

Zapraszamy do Punktu Konsultacyjnego w Rojewie 

Liszkowo
 Dnia 21.03.2016r. dzieci z Żelechlina, 
Rojewa i Liszkowa przygotowały Marzannę 
na znak powitania wiosny. Następnie poszły 
nad miejscowy staw, gdzie kukła została 
podpalona i wrzucona do wody. Później od-
wiedziły jeszcze las w poszukiwaniu pierw-
szych zwiastunów wiosny. Po spacerze dzie-
ci wróciły do świetlicy, gdzie dalej odbywały 
się zajęcia plastyczne.

INFORMACJE ZE ŚWIETLIC

 Ściborze
W okresie przedświątecznym dzieci uczestniczyły w różnorodnych 
zajęciach plastycznych. Z kolei młodzież zakończyła 
wielotygodniową pracę nad aktualizacją kroniki świetlicy wiejskiej. 
Podjęliśmy również działania w celu stworzenia stałej wystawy 
fotograficznej, poświęconej historii LZS Czarnych Dobiesławice 
oraz LZS Startu Ściborze. Obecnie jesteśmy na etapie zbierania, 
segregowania oraz opisywania zebranych materiałów źródłowych. 

Topola
W marcu dzieci wykonywały prace plastyczne o tematyce 
świątecznej. Powodzeniem cieszyły się też gry planszowe oraz  
tenis stołowy. Wraz z nadejściem cieplejszych dni bardzo często 
korzystały z placu zabaw i boiska, które znajduje się obok świetlicy.

Wybranowo
W oczekiwaniu na wiosnę i Wielkanoc dzieci chętnie wykonywały 
ozdoby świąteczne. Niezmiennie zainteresowaniem cieszyły się 
także gry planszowe i tenis stołowy. W przerwach zajęć równie 
ochoczo uczestnicy zajęć korzystali z urządzeń  na placu zabaw lub 
grali w piłkę.

 Wszystkim, którzy w tak bolesnych i ciężkich 
chwilach udzielili nam wsparcia i otuchy składamy 
serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy szkole, uczniom 
i rodzicom, rodzinie, sąsiadom, przyjaciołom, 
znajomym, wychowawcy Pani Danucie Ratajczak, 
Wójtowi Rafałowi Żurowskiemu i Radzie Gminy 
w Rojewie za okazaną pomoc. Wdzięczni jesteśmy 
również za zorganizowane zbiórki pieniężne. 
Szczególnie jesteśmy wdzięczni rodzicom Grażynie 

i Jerzemu Chrupczak za poświęcenie, opiekę, miłość, 
oddanie i bezkresną pomoc – bez Was nie dalibyśmy 
rady ! Przyjaciołom, którzy byli z Mateuszem. Ola, 
Kacper, Kamil, Wiktoria, Ewelina – jesteście wielcy… 
I za największe serce, jakie chodzi po tej ziemi – 
Honoracie. Nie jesteśmy w stanie wymienić 
wszystkich. Po prostu za wszystko dziękujemy.

Wdzięczni rodzicie Mateusza, 
Izabela i Damian Domka

Informację przesłała 
Barbara Małolepsza

Informację przesłał Daniel Czaja

Informację przesłała Dorota Rucińska
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