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Podczas obrad Rada Gminy Rojewo podjęła 
następujące uchwały:
Podjęcie nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminach konieczne jest z uwagi 
na dostosowanie przepisów uchwały do przepisów prawa 
powszechnie obowiązujących.
Uchwała Nr XVIII/112/2016 Rady Gminy Rojewo 
z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w 
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na 
dostosowanie przepisów uchwały do przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego.

Uchwała Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Rojewo 
z dnia 23czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia 
tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących 
etat łączony.
Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum 
dochodzi, gdy nie ma możliwości zastosowania innych 
rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela i 
wyłącznie jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje 
do nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących w 
skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel w ramach 
jednego etatu realizuje zajęcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze, świetlicowe, psychologiczne, logopedyczne lub 
biblioteczne, dla których przewidziany jest różny tygodniowy 
obowiązkowy wymiar zajęć. Jeśli zatrudniony nauczyciel 
przedmiotowy, którego wymiar zajęć wynosi mniej niż 18 
godzin, otrzymuje do realizacji w ramach pensum zajęcia na 
stanowisku, na którym wymiar obowiązkowych zajęć ustalony 
jest w innym wymiarze godzin np. 22 godziny, to znaczy, że 
realizuje w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla 
stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin i jego pensum ustala organ prowadzący szkołę. 

Informację sporządziła Magdalena Pijanowska

Informacja z XVIII  Sesji Rady Gminy Rojewo, która odbyła się w dniu  23 czerwca 2016 r.

Podczas obrad Rada Gminy Rojewo podjęła następujące 
uchwały:
Uchwała Nr XIX/114/2016 zmieniająca uchwałę Nr 
XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 
rok.
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej Uchwały 
spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 
20.896,00 zł. Natomiast deficyt budżetowy zaplanowany w 
kwocie 1.196.318,00 zł pozostaje bez zmian.
Uchwała Nr XIX/115/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. 
zmieniająca Uchwałę Nr XIII/76/2015 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 
2016 – 2026.
Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością 
uaktualnienia 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 grudnia 2015 
r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok.
Uchwała Nr XIX/116/2016 Rady Gminy Rojewo 
z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie upoważnienia 
do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno- 
ściekowa w aglomeracjach, określonego w Studium 
Wykonalności przedsięwzięcia o nazwie „Budowa 
sieci kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo” 
oraz akceptacji założonych w nim prognoz taryfowych.
W związku z ogłoszonym drugim konkursem ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-
2020 w ramach Funduszu Spójności pojawiła się możliwość 
ponownego przystąpienia Gminy Rojewo do przedmiotowego 
konkursu w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa 
w aglomeracjach, tym razem z przedsięwzięciem Zadanie nr 
1, określonym w Studium Wykonalności jako „Budowa sieci 
kanalizacyjnej Rojewo – Żelechlin – Liszkowo”.

Informację sporządziła Magdalena Pijanowska

Informacja z XIX  Sesji Rady Gminy Rojewo, która odbyła się w dniu 21 lipca 2016 r.

Treść uchwał Rady Gminy Rojewo znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym 
www.bip.rojewo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rojewo.



	 W	 sobotę,	 tj.	 27	 sierpnia	 2016	 r.,	 odbyły	 się	
Dożynki	Gminno-Parafialne	w	Rojewie.	Rozpoczęły	się	
one	uroczystą	Mszą	Świętą	w	kościele	w	Rojewie,	cele-
browaną	przez	Proboszcza	parafii	ks.	Piotra	Kunickiego.	
Po	odprawionej	liturgii	korowód	dożynkowy	wyruszył	
na	boisko	sportowe.	W	przemarszu	prowadzonym	przez	
Zespół	 Ludowy	 „Nasze	 Kujawy”	 z	 Rojewa,	 uczest-
niczyli	 Starostowie	 Dożynek,	 sołtysi	 niosący	 wieńce,	
dary	 i	 poczty	 sztandarowe	 oraz	 Wójt	 Gminy	 Rojewo,	
Przewodnicząca	Rady	Gminy,	księża,	zaproszeni	goście,	
radni	i	okoliczni	mieszkańcy.	Podczas	części	oficjalnej	
dożynek	 dziękowano	 za	 tegoroczne	 plony.	 Starostami	
Dożynek	byli	p.	 Jolanta	Drzewiecka	z	Płonkówka	 i	p.	
Mirosław	 Iwiński	 z	 Rojewa,	 którzy	 wręczyli	 gospoda-
rzom	dożynek	–	p.	Wójtowi	i	p.	Przewodniczącej	–	bo-
chen	chleba	upieczony	z	tegorocznego	zboża.
	 Następnie	 Wójt,	 Przewodnicząca	 oraz	 sołtysi	
częstowali	 nim	 wszystkich	 zgromadzonych	 gości.	 W	
czasie	 całego	 obrzędu	 śpiewał	 Zespół	 Nasze	 Kujawy	
z	 Rojewa.	 Po	 obrzędzie	 głos	 zabrali	 gospodarze	 doży-
nek,	 czyli	 Wójt	 p.	 Rafał	 Żurowski,	 Przewodnicząca	
Rady	 Gminy	 Pani	 Joanna	 Mąka	 oraz	 zaproszeni	 go-
ście,	 tj.	 Starosta	 Inowrocławski	 p.	 Tadeusz	 Majewski,	
radny	 sejmiku	 województwa	 kujawsko-pomorskiego	
p.	 Adam	 Banaszak	 oraz	 zastępca	 dyrektora	 Agencji	
Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rolnictwa	 wojewódz-
twa	kujawsko-pomorskiego	p.	Paweł	Drzażdżewski.	Po	
przemówieniach	nadszedł	czas	na	wręczanie	listów	gra-
tulacyjnych	i	odznaczeń.
	 Listami	 gratulacyjnymi	 marszałka	 wojewódz-
twa	 kujawsko-pomorskiego	 za	 wieloletnią	 działalność	
i	zaangażowanie	na	rzecz	mieszkańców	Gminy	Rojewo	
odznaczeni	 zostali:	 p.	 Halina	 Krzewina,	 p.	 Joanna	
Mąka,	p.	Marian	Borowiak,	p.	Mieczysław	Czeszyński,	
p.	 Edward	 Konstanty	 Siemianowski,	 p.	 Mirosław	
Markiewka,	 p.	 Józef	 Ratajczak,	 p.	 Czesław	 Błoch,	 p.	
Jan	 Kinal,	 p.	 Stanisław	 Popielewski,	 p.	 Mieczysław	
Tumidajewicz	 oraz	 Stowarzyszenie	 Gminna	 Rada	
Kobiet	w	Rojewie.	Orderami	Serce	dla	Matki	Wsi	uho-
norowano:	p.	Danutę	Kuczyńską,	p.	Halinę	Krzewinę	i	
p.	Annę	Bieniewicz.	Ordery	wręczyła	Przewodnicząca	
Rady	Gminy	p.	Joanna	Mąka.
	 Po	 części	 oficjalnej	 przyszedł	 czas	na	program	
artystyczny.	 Prowadzenie	 tegorocznej	 imprezy	 nale-
żało	 do	 p.	 Waldemara	 Hermana	 z	 firmy	 artystycznej	
TOM-ART.,	 który	 z	 niezwykłą	 swobodą	 i	 uśmiechem	
na	 twarzy	 potrafił	 przedstawić	 jakie	 atrakcje	 zostały	
przygotowane	dla	wszystkich	zebranych.	Podczas	trwa-
nia	części	artystycznej	goście	i	mieszkańcy	mieli	okazję	
obejrzeć	 występy:	 Zespołu	 dziecięco-	 młodzieżowe-
go	Topolinki	 z	Topoli,	 działającego	od	niedawna	przy	
KGW	Topola,	 iluzjonisty	p.	Mariusza	Czajki,	Zespołu	
Śpiewaczego	„Wrzos”,	Zespołu	muzycznego	„Ale	babki”	

oraz	 wokalistki	Martyny	 Tarasek	 z	 Topoli,	 wykonują-
cej	utwory,	które	ma	w	swoim	repertuarze	australijska	
gwiazda	Sia.
W	 czasie	 dożynek	 odbyła	 się	 także	 loteria	 fantowa,	
która	 cieszyła	 się	 wielkim	 zainteresowaniem	 miesz-
kańców.	Głównymi	nagrodami	były:	 3	 rowery,	 zestaw	
komputerowy,	 robot	 wielofunkcyjny	 i	 inne	 cenne	 na-
grody	 rzeczowe.	 Organizatorem	 tegorocznej	 loterii	
było	Stowarzyszenie	na	Rzecz	Wspierania	Aktywności	
Społecznej.	
	 O	 godzinie	 17.15	 na	 wszystkich	 uczestników	
dożynek	czekał	słodki	poczęstunek	w	postaci	tortu	do-
żynkowego	w	kształcie	mapy	gminy	Rojewo.	Kolejnym	
punktem	programy	było	 rozstrzygnięcie	 konkursu	na	
najładniejsze	 przydomowe	 ogródki	 oraz	 konkurs	 na	
najsmaczniejszy	 sernik	 wśród	 KGW.	Wyniki	 ogłosiła	
przewodnicząca	 Gminnej	 Rady	 Kobiet	 p.	 Agnieszka	
Miszczyk.	Na	godzinę	20.30	zaplanowano	występ	gwiaz-
dy	wieczoru,	czyli	Zespołu	Skaner.	To	wydarzenie	przy-
ciągnęło	wiele	widzów.	Wszyscy	bawili	się	doskonale,	a	
koncert	 zespołu	 okazał	 się	 strzałem	 w	 dziesiątkę.	 Na	
zakończenie	uczestnicy	imprezy	mogli	potańczyć	przy	
muzyce	 zespołu	Quadro-Band.	Zabawa	 trwała	 do	póź-
nych	godzin	nocnych.	
	 Dożynki	 nie	 miałyby	 tak	 wspaniałej	 opra-
wy,	 gdyby	 nie	 wsparcie	 sponsorów,	 na	 których	może-
my	 zawsze	 liczyć.	 Dziękujemy: FIRMIE STRUGA 
S.A., P.U.K CORIMP sp. z o.o , P.H.U ETM-TRANS 
MIELCAREK TOMASZ, FIRMIE FRUITINO, 
STOWARZYSZENIU SENIORÓW „WRZOS”, 
FIRMIE „SPICHLERZ JASKÓŁY”, PANU 
JÓZEFOWI KLIMKO, FIRMIE ZŁOTECKI, 
FIRMIE TRANSPORT DOROTA WINIECKA, 
FIRMIE BUDOWLANEJ MARCIN WIECHECKI, 
FIRMIE RSP NOWOŚĆ, FIRMIE VIANDO, 
KWIACIARNI „JULIA”, FIRMIE OSM CUIAVIA, 
FIRMIE STACJA PALIW ANETA KUŚ-SZYCH, 
PANU MIROSŁAWOWI IWIŃSKIEMU, 
PANI JOLANCIE DRZEWIECKIEJ, FIRMIE 
BONDUELLE FIRMIE INOFAMA S.A., FIRMIE 
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE 
STERNAL, FIRMIE ENEA, FIRMIE 
MEBELMAR MARIUSZ GMEREK, FIRMIE 
INENERGIA, PANU KUBIE BOROWIAKOWI, 
PANU PIOTROWI KLIMKO PANI DOROCIE 
ZWIERZYCHOWSKIEJ- CZAJKOWSKIEJ, 
FIRMIE SKLEP WIELOBRANŻOWY MARIANNA 
WRONA.
Dożynki	 zaliczamy	 do	 bardzo	 udanych	 i	 już	 planuje-
my	 przyszłoroczną	 imprezę,	 aby	 okazały	 się	 równie	
udane	jak	te,	które	są	już	tylko	miłym	wspomnieniem.
Zapraszamy do fotoreportażu z Dożynek Gminnych 
2016.

Dożynki Gminne 2016 już za nami !

  Informację przesłał 
Bartłomiej Zieliński

Zdjęcia na stronie nr 2



	 Gmina	 Rojewo	 jako	 zarządca	 zamkniętego	 i	
zrekultywowanego	składowiska	odpadów	w	Rojewie	jest	zobowiązana	
do	prowadzenia	monitoringu	w	 fazie	poeksploatacyjnej.	Zgodnie	

z	 decyzją	 Marszałka	 Województwa	
Kujawsko-pomorskiego,	 Gmina	
Rojewo	 musi	 taki	 monitoring	
prowadzić	 przez	 30	 lat	 od	
zakończenia	 prac	 rekultywacyjnych.	
Przedmiotowy	 monitoring	 ma	
obejmować	m.	in.	codzienne	odczyty	
opadu	atmosferycznego.	W	związku	
z	 powyższym	 Gmina	 Rojewo	
postanowiła	 zakupić	 automatyczną	
stację	 meteorologiczną,	 która	
wskazuje	 codzienne,	 aktualne	
warunki	 pogodowe,	 takie	 jak:	
temperatura,	 wilgotność,	 prędkości	
kierunek	wiatru,	ciśnienie	oraz	opad	
atmosferyczny.	Przedmiotowa	stacja	
wskazuje	również	skrajności	dzienne,	

miesięczne	 i	 roczne.	 Stację	 zamontowano	 na	 budynku	 Urzędu	
Gminy.	 Na	 stronie	 internetowej	 www.rojewo.pl	 w	 zakładce	 Dla	
mieszkańca	 został	 stworzony	 komunikat	 o	 nazwie	 Stacja	 Meteo	
Rojewo,	który	przedstawia	aktualne	warunki	meteorologiczne.

Informacje przesłała: Sylwia Łatka

AutomAtycznA stAcjA meteorologicznA

	 Końcem	 roku	 szkolnego	 odwiedziła	 naszą	 bi-
bliotekę	 pani	 Jolanta	 Szwalbe,	 autorka	motywujących	
i	pozytywnie	nastawiających	do	życia	zbiorów	cytatów	
„Myśl	i	działaj	dla	przyszłości”,	„Złap	na	zawsze	wiatr	w	
żagle”,	„Wyrusz	w	drogę”,	„Sto	i	więcej	lat	w	aktywno-
ści”	oraz	„Sekrety	istnienia”.	Książki	kierowane	są	do	
wszystkich	bez	względu	na	wiek,	a	misja,	którą	obrała	
sobie	autorka,	 to	 inspirować	do	działania.	 Jak	 sama	o	
sobie	mówi,	jest	niepoprawną	optymistką	i	stara	się	tym	
optymizmem	zarażać	też	innych	poprzez	swoje	książki	i	
wypływające	z	nich	porady,	jak	mieć	pogodne	i	spełnio-
ne	życie.	
	 Jako	 przykład	 podała	 szereg	 cytatów	 różnych	
mądrych	 osób,	 jak	 chociażby	 taki	 autorstwa	Wiktora	
Hugo:	 „Po	 czterdziestce	 zaczyna	 się	 starość	młodych,	
a	po	pięćdziesiątce	młodość	starych”.	„Życie	bez	rado-
ści	jest	jak	długa	podróż	bez	gospody”	to	powiedzenie	
skorego	 do	 żartów	Demokryta.	Kolejne	 powiedzonko	
„W	 tajemnicy	 każdego	 człowieka	 istnieje	 wewnętrzny	
krajobraz:	z	nietkniętymi	równinami,	z	wąwozami	mil-
czenia,	z	niedostępnymi	górami,	z	ukrytymi	ogrodami”	
należy	 do	 autora	 Małego	 Księcia	 Antoine	 de	 Saint-
Exupéry.	 I	 jeszcze	 jeden	 cytat,	 tym	 razem	za	 świętym	
Franciszkiem	 Salezym,	 który	 mawiał,	 że	 „Człowiek	
stworzony	jest	do	radości,	radość	istnieje	dla	człowieka”.	
Na	spotkaniu,	jak	obiecała	na	wstępie	autorka,	było	i	re-
fleksyjnie,	i	zabawnie.	Popołudnie	z	p.	Jolantą	Szwalbe	

było	prawdziwą	ucztą	intelektualną.	Autorka	potrafiła	
zarówno	wzruszyć,	jak	i	rozśmieszyć,	natchnąć	optymi-
zmem,	a	także	skłonić	do	realizacji	marzeń.	Sama	jest	
żywym	przykładem,	jak	mogą	spełniać	się	plany,	gdyż	
w	 wieku	 50	 lat	 postanowiła	 odmienić	 dotychczasowe,	
ustabilizowane	życie	na	rzecz	realizacji	swojego	marze-
nia,	którym	było	otwarcie	wydawnictwa	i	publikowanie	
własnych	książek.
	 Po	 spotkaniu	można	 było	 nabyć	 poszczególne	
tytuły	ze	specjalną	dedykacją	od	ich	autorki.	Dla	zain-
teresowanych,	pozycje	prowadzącej	prelekcję	p.	Jolanty	
Szwalbe	dostępne	są	już	w	bibliotece.	Gorąco	polecamy,	
jako	jesienną	lekturę!

„Nie starzeje się ten, kto nie ma czasu”- spotkanie autorskie z Jolantą Szwalbe

Dobiegł	końca	kolejny	rok	kursu	haftu	
kujawskiego	i	koronkarstwa.	Wykonane	
prace	można	było	obejrzeć	na	wystawie	
noworocznej	i	wielkanocnej.	
	 Kunszt	haftu	typowego	dla	nasze-
go	 regionu	 oraz	misternie	wykonanych	
koronek	mogli	podziwiać	również	miesz-
kańcy	 powiatu	włocławskiego	na	wysta-
wach	i	prowadzonych	tam	warsztatach.	
 

Prace	 można	
było	 zobaczyć	
także,	 jak	 co	
roku,	 podczas	
dożynek.

Zakończenie kursu 
haftu i koronkarstwa



	 W	 tym	 roku,	 po	 raz	 czwarty,	 Gminna	
Biblioteka	 Publiczna	 w	 Rojewie	 przystąpiła	 do	
ogólnopolskiej	 akcji,	 w	 której	 bibliotekarze,	 czy-
telnicy	i	miłośnicy	książek	oraz	rowerów,	przejeż-
dżając	przez	miasto	lub	okolicę,	mogą	przyjemnie	
i	aktywnie	spędzić	wiosenne	popołudnie	w	gronie	
osób	o	podobnych	pasjach.	Tym	razem	trasa	rajdu	
rowerowego	 wiodła	 do	 Wybranowa,	 gdzie	 rowe-
rzyści	 powitali	 grupę	 czytelników	 i	 miłośników	
dwóch	kółek	z	Inowrocławia.	
	 Kolejno	 na	 trasie	 rowerowej	 wycieczki	
znalazło	się	zwiedzanie	zabytkowego	kościoła	pw.	
Najświętszej	Marii	Panny	Wspomożenia	Wiernych	
w	 Rojewie.	 Pięknie	 usytuowana	 i	 otoczona	 ziele-
nią	świątynia	na	dłuższy	czas	przyciągnęła	uwagę	
gości.	 Następnym	 punktem	 programu	 było	 zapo-
znanie	 uczestników	 rajdu	 z	 ekspozycją	 malarską	
w	 bibliotece.	 Po	 wystawie	 zatytułowanej	 „Opera	

Color”	oprowadziła	gości	jej	autorka,	mieszkanka	
Ściborza,	p.	Bernadeta	Lewandowska.	Zwiedzający	
z	zainteresowaniem	wysłuchali	opowieści,	dopytu-
jąc	malarkę	o	szczegóły	dotyczące	poszczególnych	
prac	i	historii	ich	tworzenia.	
	 Po	uczcie	duchowej	przyszła	kolej	na	posi-
łek.	Na	boisku	szkolnym	już	czekał	pyszny	chleb	
z	miejscowej	piekarni	i	przygotowany	przez	panie	
z	Kujawskiego	 Stowarzyszenia	 „Złote	Kłosy”	 do-
mowy	smalec	oraz	kiszone	ogórki.	Równie	chętnie	
cała	 grupa	 przystąpiła	 do	 pieczenia	 kiełbasek	 na	
ognisku.	W	 ramach	 zajęć	 integracyjnych	 przygo-
towane	 były	 także	 drużynowe	 konkurencje	 spor-
towe.	 Każdy	 uczestnik	 mógł	 skorzystać	 również	
z	wymiany	książek,	a	na	zakończenie	na	pamiątkę	
wszyscy	 otrzymali	 specjalnie	 przygotowane	 na	 tę	
okazję	znaczki.

Zdjęcia na stronie nr 11

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ W ROJEWIE

	 Akcja	 pod	 ww.	 tytułem,	 w	 ramach	 współpra-
cy	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 z	 Przedszkolem	
Samorządowym,	 przeprowadzona	 została	 w	 Rojewie	
już	po	raz	trzeci.	Trasa	spaceru	maluchów	wiodła	z	tej	
pierwszej	placówki	do	Urzędu	Gminy.	Po	drodze	gro-
madka	dzieci	wraz	z	nauczycielami,	Panią	Wróżką	oraz	
bibliotekarką	odwiedziły	w	tym	roku	Ośrodek	Zdrowia	
i	miejscowy	Urząd	Pocztowy.	
	 W	 poszczególnych	 placówkach,	
poprzez	 rozmowę	 z	 ich	 przedstawiciela-
mi,	mali	uczestnicy	poznali	zawody	takie	
jak	 lekarz,	 pielęgniarka	 i	 urzędnik	 poczto-
wy.	W	Urzędzie	 Gminy	 dzieci	 odwiedza-
ły	poszczególne	działy.	Na	początek	były	
w	gabinecie	wójta	oraz	sekretarza,	gdzie	

dowiedziały	się	na	czym	polega	praca	na	tych	stanowi-
skach.	Maluchy	śpiewały	piosenki,	a	w	nagrodę	mogły	
zasiąść	na	fotelach	urzędników.	Zostały	również	poczę-
stowane	cukierkami.	
 Spacerując	 po	 Urzędzie,	 maluchy	 odwie-

dziły	dział	księgowości,	Gminny	Ośrodek	
Pomocy	Społecznej	i	Samorządowy	Zespół	

Oświaty	i	Kultury.	W	tym	ostatnim	dzieci	pró-
bowały	swoich	sił	w	pisaniu	na	starej	maszynie.	
W	 każdej	 placówce	 dzieci	 pytały	 czy	 rozmówcy	
czytają	książki	 i	 o	 jakiej	 tematyce.	Po	dwugodzin-
nym	spacerze	zadowolone	i	pełne	wrażeń	przedszko-
laki	wróciły	do	swojej	placówki.
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  ODJAZDOWY PRZEDSZKOLAK

 W miesiącu lipcu 
odbył się wyjazd do Gdyni 
i Sopotu, zorganizowany 
przez Gminną Radę 
Kobiet. Wycieczka 
rozpoczęła się od rejsu 
statkiem z Gdyni do Sopotu. 
Po spacerze na sopockim 
molo można było udać się 
na plażę, tym bardziej, że 
piękna, słoneczna pogoda  
zachęcała do opalania, 

odpoczynku i relaksu. 
Dziękuję wszystkim 
uczestnikom wycieczki 
za wspaniałą atmosferę. 
Ten wyjazd na pewno 
długo zostanie w pamięci 
wszystkich.

Zdjęcia na stronie 2

Informację przesłała 
Agnieszka Miszczyk

WYCIECZKA PAŃ Z GRKRODZINNY TURNIEJ SKRABLI
Zapraszamy do Turnieju Scrabble! 
Potrafisz grać w scrabble? Chcesz 
wziąć udział w turnieju? Zgłoś się 
do Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Rojewie. W najbliższym czasie 

rozegrany zostanie turniej, w 
którym można będzie wygrać 
atrakcyjne nagrody. Więcej 

informacji pod nr tel. 533322536.



	 SZOiK	w	Rojewie	 co	 roku	 podejmuje	
różnorodne	 działania,	 aby	 uatrakcyjnić	 letni	
wypoczynek	 dzieci	 i	 młodzieży	 w	 gminie	
Rojewo.	Nie	inaczej	było	też	w	tym	roku.	Zajęcia	
odbywały	się	według	wcześniej	opracowanego	
harmonogramu	 na	 świetlicach	 w	 Topoli,	
Rojewie,	 Ściborzu,	 Wybranowie,	 Liszkowie,	
Liszkowicach,	 Płonkowie,	 Dobiesławicach,	
Glinnie	 Wielkim,	 a	 także	 na	 placu	 zabaw	 w	
Płonkówku.	Wśród	zaplanowanych	zajęć	były	
między	innymi:	zajęcia	plastyczne	i	kulinarne.	Na	
stołach	królowały	 także	warcaby,	 szachy,	 zgaduj-
zgadula,	 kalambury	 i	 inne	 znane	 gry	planszowe.	
Sporym	 powodzeniem	 cieszyły	 się	 turnieje	
sportowe,	które	dostarczały	wielu	wrażeń	i	emocji.	
	 Z	 pewnością	 każdy	 znalazł	 dla	 siebie	 coś	
ciekawego.	 Podczas	 wakacji	 dzieci	 wyjeżdżały	
także	na	wycieczki.	Na	pierwszą	z	nich	pojechały	
w	dniu	8	 lipca	na	zamek	do	Golubia	Dobrzynia	
gdzie	wśród	atrakcji	były	między	innymi:	zabawy	
strzeleckie	 (rzut	 toporem,	 oszczepem,	 strzelanie	
z	 łuku),	 zwiedzanie	 zamku	 z	 przewodnikiem	 i	
ognisko	na	dziedzińcu	zamkowym	z	pieczeniem	
kiełbasek.	Wycieczkę	zakończył	wspólny	wypad	na	
lody	do	lodziarni	na	Golubskim	rynku.	Na	kolejny	
wyjazd	wybraliśmy	Kruszwicę,	a	dokładniej	plażę	
w	 Kruszwicy,	 gdzie	 wszyscy	 mogliśmy	 zażywać	
kąpieli	wodnych,	jak	i	słonecznych.
	 Ostatnia	wycieczka	odbyła	się	w	czwartek	
11	 sierpnia.	 45-cio	 osobowa	 grupa	 dzieci	 i	
młodzieży	 z	 gminy	 Rojewo	 wraz	 z	 opiekunami	
udała	 się	 do	 ZOO	 w	 Gdańsku-Oliwie.	 Celem	
wycieczki	było	wzbogacenie	wiadomości	na	temat	
dzikich	 zwierząt	 żyjących	 w	 różnych	 rejonach	

świata.	Przyglądanie	się	zachowaniu	egzotycznych	
zwierząt	budziło	wśród	uczestników	wiele	emocji.	
	 Po	wizycie	w	ZOO	udaliśmy	się	do	Sopotu	
gdzie	zjedliśmy	posiłek	w	restauracji	Mcdonalds	
na	 głównej	 ulicy	 Sopotu	 Monte	 Cassino	 (tzw.	
Monciak).	Następnie	udaliśmy	się	na	plażę,	gdzie	
ci	 bardziej	 odważni	 uczestnicy	 wycieczki	mogli	
zamoczyć	 nogi:)	 Ostatnim	 punktem	 wycieczki	
były	zakupy	pamiątek.	
	 W	drodze	powrotnej,	pomimo	zmęczenia	
dzieciom	 dopisywały	 humory	 i	 wzajemnie	
dzieliły	 się	 wrażeniami.	 Oprócz	 wyjazdów	
zorganizowaliśmy	także	dwa	pikniki.	Pierwszy	z	
nich	na	rozpoczęcie	wakacji	odbył	się	13	lipca	w	
Wybranowie,	a	drugi	18	sierpnia	w	Liszkowie	i	był	
zarazem	 imprezą	 kończącą	 cały	 program	 „Lato	
2016”,	dzięki	któremu	dzieci	mogły	uczestniczyć	
w	 różnego	 rodzaju	 animacjach.	 Wśród	 atrakcji	
były	 między	 innymi	 gry	 i	 zabawy	 ruchowe,	
konkursy	plastyczne	oraz	grill,	napoje	i	słodycze.	
Półkolonie	zorganizowane	przez	SZOIK	okazały	
się	 po	 raz	 kolejny	 atrakcyjną	 formą	 spędzania	
wolnego	 czasu.	 Różnorodny	 i	 bogaty	 program,	
nie	tylko	nie	pozwolił	na	nudę,	ale	uczył	i	bawił	
uczestników.

Zdjęcia na stronie nr 12

Piknik w Glinnie Wielkim
	 Początkiem	 lipca	 mieszkańcy	 sołectwa	
Glinno	 Wielkie	 spotkali	 się	 przy	 świetlicy,	
gdzie	 wspólnie	 spędzili	 popołudnie	 i	 wieczór.	
Dla	dzieci	przygotowano	dmuchaną	zjeżdżalnię	
oraz	 gry	 i	 zabawy,	 które	 prowadził	 klaun.	Na	
piknik	przybyli	 również	goście.	Rada	Sołecka	
zadbała	 także	 o	poczęstunek,	kiełbasę	 z	 grilla,	
ciasto	i	napoje.	Tegoroczną	imprezę	w	plenerze	
zakończyła	 zabawa	 taneczna,	 która	 trwała	 do	
północy.

Zdjęcia na stronie nr 12
Informację podała sołtys Urszula Tuszyńska

CZYTAMY	DZIECIOM
	 Dnia	 10	 czerwca	 2016	 roku	 w	 świetlicy	
wiejskiej	w	Mierogoniewicach	 odbyło	 się	 spotkanie	
pt.	 ”Czytamy	 dzieciom”.	 Jego	 organizatorami	 byli	
miejscowy	 sołtys	 i	 rada	 sołecka	 oraz	 biblioteka	
powiatowa.	Panie	przygotowały	mnóstwo	konkursów	
związanych	 z	 czytaniem	 książek.	 Najbardziej	
podobała	się	gra	pr.	„Koło	fortuny”,	ktora	polegala	na	
kręceniu	kołem	i	odpowiadaniu	na	zadawane	pytania.	
Przygotowano	 również	 pytania	 dla	 dorosłych,	 a	 te	
z	kolei	wcale	nie	należały	do	 łatwych.	Ogólnie	 rzec	
biorąc	było	i	zabawnie	i	śmiesznie.
	 W	 trakcie	 zajęć	 mamy	 oraz	 zaproszony	 na	
spotkanie	 gość	 -	 radna	 gminy	p.	Halina	Krzewina	 -	
czytały	 wybrane	 przez	 dzieci	 wiersze.	 Na	 koniec	
panie	 z	 biblioteki	 wręczyły	 młodym	 czytelnikom	
nagrody.	Na	wszystkich	czekały	tez	kiełbaski	z	grilla,	
słodki	poczęstunek	i	napoje.	Uczestnicy	byli	bardzo	
zadowoleni	 z	 zaproponowabej	 formy	 zajeć,	 dlatego	
tez	 za	 pośrednictwem	 Gazety	 pragnę	 podziękować	
wszystkim	osobom,	dzięki	którym	to	spotkanie	mogło	
sie	odbyć.

Zdjęcia na stronie nr 11
Informację przesłała sołtys Romana Majewska
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III ZAWODY LA 
Pod	 koniec	 roku	 szkolnego	 na	 boisku	 sportowym	
w	 Rojewie	 odbyły	 się	 III	 Finałowe	 zawody	 II	 cyklu	
„Czwartków	 Lekkoatletycznych	 2016”	 dla	 szkół	
podstawowych.
Klasyfikacja	 najlepszych	 zawodników	 w	 klasyfikacji	
ogólnej	III	zawodów	przedstawia	się	następująco:
DZIEWCZĘTA
Klasa	IV
1.	Julia Siwińska	(SP	Rojewo)	–	19	pkt
2.	Weronika Nowak	(SP	Rojewice)	–	18	pkt
3.	Natalia Gmaj	(SP	Liszkowo)	–	17	pkt
Klasy	V
1.	Eliza Ziemniak	(SP	Rojewice)	–	22	pkt
2.	Martyna Kuczyńska	(SP	Rojewo)	–	20	pkt
3.	Weronika Maj	(SP	Rojewice)	–	19	pkt
Klasy	VI
1. Oliwia Gremplewska	(SP	Rojewice)	–	20	pkt
2.	Wiktoria Klimko	(SP	Rojewo)	–	17	pkt
2.	Katarzyna Ziemniak	(SP	Liszkowo)	–	17	pkt
3.	Oliwia Dąbrowska	(SP	Rojewo)	–	15	pkt
CHŁOPCY
Klasy	IV
1.	Igor Bobrowski	(SP	Rojewo)	–	23	pkt
2.	Damian Włudarski	(SP	Rojewice)	–	21	pkt
3.	Piotr Szczepański	(SP	Rojewo)	–	14	pkt
Klasy	V
1.	Bartosz Tuszyński	(SP	Rojewice)	–	19	pkt
1.	Jakub Stankiewicz	(SP	Rojewo)	–	19	pkt

2.	Mikołaj Skowroński	(SP	Liszkowo)	–	17	pkt	
3.	Aleksy Kuszyna	(SP	Liszkowo)	–	12	pkt
Klasy	VI
1.	Mateusz Szczepański	(SP	Rojewo)	–	20	pkt
2. Dawid Rataka	(SP	Liszkowo)	–	18	pkt
Klasyfikacja	 najlepszych	 zawodników	 w	 klasyfikacji	
końcowej	 II	 cyklu	 Czwartków	 Lekkoatletycznych	
Rojewo	2016	
DZIEWCZĘTA
Klasa	IV
1.	Natalia Gmaj	(SP	Liszkowo)	–	55	pkt	
2.	Wiktoria Trela	(SP	Rojewo)	–	50	pkt
3.	Otylia Krawiec	(SP	Liszkowo)	–	49	pkt
Klasy	V
1.	Eliza Ziemniak	(SP	Rojewice)	–	66	pkt
2.	Weronika Maj (SP	Rojewice)	–	59	pkt
3.	Martyna Kuczyńska	(SP	Rojewo)	–	53	pkt
Klasy	VI
1.	Oliwia Gremplewska	(SP	Rojewice)	–	53	pkt
2.	Oliwia Dąbrowska	(SP	Rojewo)	–	51	pkt
3.	Katarzyna Ziemniak	(SP	Liszkowo)	–	50	pkt
CHŁOPCY
Klasy	IV
1.	Igor Bobrowski	(SP	Rojewo)	–	64	pkt
2.	Damian Włudarski	(SP	Rojewice)	–	59	pkt
3.	Piotr Szczepański (SP	Rojewo)	–	42	pkt
Klasy	V
1.	Bartosz Tuszyński	(SP	Rojewice)	–	59	pkt
2.	Mikołaj Skowroński	(SP	Liszkowo)	–	49	pkt
3.	Jakub Stankiewicz	(SP	Rojewo)	–	40	pkt
Klasy	VI
1.	Mateusz Szczepański	(SP	Rojewo)	–	60	pkt
2.	Błażej Lipski	(SP	Rojewo)	–	46	pkt
3.	Kacper Wasila	(SP	Liszkowo)	–	37	pkt
Klasyfikacja	końcowa	szkół
1.	SP Rojewice	–	557	pkt
2.	SP Rojewo	–	531	pkt
3.	SP Liszkowo	–	432	pkt
Najlepsi	 otrzymali	 dyplomy	 i	 nagrody	 rzeczowe.	
Organizatorem	całego	cyklu	zwodów	był	Wójt	Gminy	
Rojewo	i	SZOIK	Rojewo	przy	współudziale	ww.	szkół.

Informację przesłał Bartłomiej Zieliński

III Finałowe Zawody z cyklu Lekkoatletycznych Czwartków

KUJAWSKIE NOWALIJKI
	 Po	raz	czwarty	w	Kruszwicy	odbyła	się	im-
preza	„Kujawskie	Nowalijki	 -	czyli	 jak	żyć	długo,	
zdrowo	i	szczęśliwie".	Panie	z	poszczególnych	kół	
z	 terenu	 naszego	 powiatu	 miały	 okazję	 pokazać,	
jak	 smacznie	 gotują.	 W	 tej	 konkurencji	 panie	 z	
Wybranowa	uplasowały	 się	na	drugim	miejscu	za	
pyszny	deser	czyli	sernik	z	brzoskwiniami.	W	tym	
samym	czasie	odbywał	się	konkurs	dla	kół	gospo-
dyń	 zorganizowany	 przez	 Stowarzyszenie	 LGD	

Czarnoziem	 na	 Soli.	 Konkurs	 polegał	 na	 przygo-
towaniu	z	 tuszki	gęsi	w	ciągu	2,5	godziny	zupy	 i	
potrawy	 z	 gęsi.	 Nasza	 3-osobowa	 ekipa	 z	 KGW	
Rojewo	przygotowało	krupnik	na	gęsinie	 z	pęcza-
kiem	 i	 grzybkiem	 suszonym,	 za	 który	 otrzymało	
trzecie	miejsce	i	drugie	miejsce	za	pyszne	pierogi	z	
gęsiną.

Zdjęcia na stronie nr 11 
Informację przekazała Alicja Jakubowska



KOMUNIKAT!
Trwają zapisy dotyczące  zajęć 

w hali sportowej w Rojewie
Nie przegap okazji – spróbuj zajęć w grupie!

RUSZAMY OD 1 PAŹDZIERNIKA.
Zapisz się już dziś i zarezerwuj miejsce!

Zapisy pod nr tel.: 533 322 504.

TRUDNY ROK DLA BOCIANÓW
	 W	tym	roku	te	popularne	w	Polsce	 ptaki	
przyleciały	 później	 niż	 zwykle.	 Sucha	
wiosna	 sprawiła,	 że	 okoliczne	 stawy,	
pola	i	łąki	nie	obfitowały	w	pokarm	dla	
boćków,	tak	jak	w	poprzednich	latach.	
	 Jak	 potwierdza	 interesujący	
się	 tym	 tematem	 gminny	 leśnik	 p .	
Wiesław	 Wesołowski,	 w	 bocianich	
gniazdach	 w	 większości	 nie	 było	 potomstwa.	
Można	 przypuszczać,	 że	 ptaki	 instynktownie	
czuły,	że	nie	zdołają	wykarmić	młodych.	Miejmy	
nadzieję,	że	przyszły	rok,	będzie	bocianom	bardziej	
przychylny.	

Sukcesy piłkarzy z 
Liszkowa

	 Zimny	Lech	Liszkowo	już	od	6	lat	regularnie	
bierze	udział	w	wielu	turniejach	i	zawodach.	Spełniając	
swoje	pasje,	zawodnicy	mogą	przy	tym	promować	nazwę	
ich	ukochanej	wsi.	Dnia	16	lipca	piłkarze	z	Liszkowa	
wystartowali	w	VIII	edycji	Turnieju	o	Puchar	Straży	
Pożarnej	w	Pakości.	W	 16-zespołowej	 stawce	 pojawi-
ły	się	drużyny	z	Bydgoszczy,	Inowrocławia,	Janikowa,	
Gniewkowa	i	oczywiście	Pakości.	Zimny	Lech	wygrał	
swoją	grupę	i	przystąpił	do	walki	w	fazie	pucharowej.	
Rozpędzona	 ekipa	 z	 Liszkowa,	 po	 emocjonujących	
pojedynkach	 eliminowała	 kolejnych	 rywali	 i	 dotarła	
do	 wielkiego	 finału.	 Tam	 niestety	 po	 kilkunastu	 se-
riach	 rzutów	 karnych	 nasza	 drużyna	 musiała	 uznać	
wyższość	rywali	z	zespołu	Frost.	Niemniej	jednak	gra	
zawodników	z	Liszkowa	przypadła	do	gustu	organiza-
torom	turnieju.	Kacper	Kuster	świetnie	radził	sobie	w	
konkursie	rzutów	karnych	i	obronił	kilka	jedenastek,	
a	 Tyberiusz	 Głogowski	 został	 wybrany	 najlepszym	
zawodnikiem	 całych	 zawodów.	 Oprócz	 nich	 barw	
Zimnego	 Lecha	 bro-
nili	 także:	 Bartłomiej	
Kośka	 (kapitan	 zespo-
łu),	 Gracjan	 Dragon,	
Robert	 Matyjasz,	
Dominik	 Koc	 i	
Łukasz	 Kroplewski.	
Dodatkowo	 sztab	
szkoleniowy	 tworzy-
li	 Błażej	 Małolepszy,	
Radosław	 Stępniak	 i	
Kacper	 Dragon.	 We	
wrześniu	czeka	nas	ko-
lejny	 turniej,	 tym	 ra-
zem	w	Liszkowie,	a	na-
stępnie	start	kolejnego	
sezonu	Ligi	Halowej	w	
Rojewie.

Informację przesłał 
Błażej Małolepszy

Dzień Pszczelarza
	 Podczas	Dnia	Pszczelarza,	 który	 odbył	
się	 21.08.2016	 r.	 w	 Kruszwicy,	 naszą	 gminę	
reprezentowały	panie	z	KGW	Mierogoniewice.	
W	 trakcie	 imprezy	 odbyły	 się	 konkursy	
kulinarne	 na:	 „Najlepsze	 danie	 główne	 z	
dodatkiem	 miodu”	 oraz	 „Najlepsze	 ciasto	 z	
dodatkiem	 miodu”.	 W	 drugiej	 kategorii	 z	
wymienionych	 nasze	 panie	 zajęły	 I	 miejsce.	
Warto	dodać,	że	nagrodzonym	ciastem	był	tort	
miodowo-	 śmietanowy	w	 kształcie	Ula,	 który	
urzekł	 komisję	 swoim	 smakiem	 i	 wyglądem.	
Serdecznie	 dziękujemy	 paniom	 z	 Koła	
Gospodyń	Wiejskich	za	pomoc	przy	organizacji	
wyjazdu.

Informację przesłała Agnieszka Miszczyk



Teresa	Pieszak	z	miejscowości	Ściborze,
Kazimiera	 Trzpis	 miejscowości	
Płonkówko,
Genowefa	 Ceglarska	 z	 miejscowości	
Rojewo.

ZGONY

URODZENIA
Oliwia	Lewica	z	miejscowości	Budziaki,
Klaudia	Link	z	miejscowości	Wybranowo,
Milena	 Sobocińska	 z	 miejscowości	
Płonkówko,
Igor	Gotowalski	z	miejscowości	Ściborze,
Jan	Gmaj	z	miejscowości	Ściborze,
Lena	Zaworska	z	miejscowości	Płonkówko,
Adam	Myszka	z	miejscowości	Ściborze.

	 W	 numerze	 7/2014	 gazety	 przybliżyliśmy	 syl-
wetkę	 poetki	 ludowej	 p.	 Wandy	 Świerczyńskiej.	 Jak	
powiedziała	wówczas	autorka,	w	listopadzie	2006	roku	
został	wydany	drugi	tomik	jej	wierszy.	Ogółem	było	to	
28	 utworów.	 Ten	 niewielki	 nakład	 z	 przeznaczeniem	
dla	 najbliższych	 zatytułowany	 „W	 księżycowe	 noce”	
sfinansowała	 sama	 p.	Wanda.	 Teraz,	 po	 dziesięciu	 la-
tach	spełniło	się	wielkie	marzenie	poetki.	Początkiem	
sierpnia	w	Mierogoniewicach	miało	miejsce	spotkanie,	
na	którym	radny	powiatowy,	Paweł	Drzażdżewski	wrę-
czył	 poetce	 pachnący	 jeszcze	 drukiem	 kolejny	 tomik	
wierszy.	Jak	nam	powiedziała	autorka	,to	panie	z	KGW	
Mierogoniewice	podjęły	działania	mające	na	celu	wyda-
nie	zbiorku.	Za	pośrednictwem	Gazety	p.	Wanda	składa	

serdeczne	podziękowania	p.	Pawłowi	Dżażdzewskiemu	
oraz	paniom	z	Koła	Gospodyń	w	Mierogoniewicach.

KOLEJNY TOMIK POEZJI PANI WANDY ŚWIERCZYŃSKIEJ

Piknik w Rojewicach
	 W	 sobotę	 dnia	 16	 lipca	 2016	 r.	 w	 naszym	
sołectwie	zapanowała	radosna	atmosfera	zabawy.	Sołtys	
wraz	z	radą	sołecką	oraz	Stowarzyszeniem	Miłośników	
Kultury	Kujawskiej	„Sami	Swoi’’	zorganizowali	festyn	
rodzinny	 –	 „Na	 Kujawską	 Nutę”.	 Przy	 sprzyjającej	
aurze	sobotnią	imprezę	rozpoczęliśmy	tuż	po	godzinie	
17.00.	 Po	 uroczystym	 powitaniu	 zaproszonych	
gości	 i	 licznie	 przybyłych	 mieszkańców,	 na	 scenie	
zaprezentował	swój	dorobek	artystyczny	zespół	ludowy	
„Nasze	 Kujawy”	 z	 Rojewa	 oraz	 zespół	 „Ale	 Babki”.	
Po	 występach	 został	 przeprowadzony	 konkurs	 gwary	
kujawskiej.	 Uczestniczki	 konkursu	 zmierzyły	 się	 ze	
słowami	 pisanymi	 gwarą	 (co	 wcale	 nie	 było	 łatwe).	
Uczestnicy	 festynu	 mogli	 podziwiać	 wystawę	 haftu	
kujawskiego	 p.	 Alicji	 Jakubowskiej.	 W	 programie	

imprezy	 znalazło	 się	 mnóstwo	 zabaw	 i	 konkursów	
dla	 dzieci.	Dla	 najmłodszych	 największą	 atrakcją	 był	
dmuchany	zamek	 i	 słodki	poczęstunek.	Oprócz	uczty	
dla	 ducha	 była	 też	 i	 uczta	 dla	 podniebienia.	 Można	
było	 skosztować	 pysznego	 żurku,	 grochówki,	 bigosu,	
kiełbasek	 z	 grilla,	 sałatki	 ziemniaczanej,	 pysznego	
ciasta	 oraz	 zjeść	 pajdę	 wiejskiego	 chleba	 ze	 smalcem	
i	 ogórkiem.	 Poczęstunek	 został	 przygotowany	 przez	
panie	z	rad	sołeckich	i	stowarzyszenia.	Każdej	osobie	
obecnej	w	naszej	imprezie	serdecznie	dziękujemy!	Bez	
Was,	ta	wspaniała	zabawa	by	się	nie	udała!	Z	głębi	serca	
wszystkim	dziękujemy.	Bez	wątpienia	festyn	przyczynił	
się	do	miłego	spędzenia	czasu	wolnego,	zintegrowania	
mieszkańców	naszego	sołectwa,	także	z	mieszkańcami	
innych	sołectw.

Informację przesłała Krystyna Cicha
Zdjęcia na stronie nr 12

 Wakacje	 w	 świetlicy	 Wybranowo,	 Dobiesławice	
i	 Topola	 upłynęły	 z	 wieloma	 atrakcyjnymi	 formami	 zajęć.	
Dzieci	bardzo	chętnie	brały	udział	w	zajęciach	plastycznych,	
sportowych	 i	 manualnych	 wykonując	 prace	 z	 masy	 solnej.	
Odbywały	się	 też	zajęcia	 	kulinarne,	na	których	uczestnicy	
przyrządzali	pyszne	sałatki	owocowe,	gofry	z	bitą	śmietaną	
oraz	ciasteczka.	Ponadto	dzieci	brały	udział	w	wycieczkach	
zorganizowanych	 przez	 SZOiK	 w	 Rojewie	 do	 Golubia-
Dobrzynia		i		nad	jezioro	do	Kruszwicy.

Informację sporządziła: Dorota Rucińska 

WAKACJE W ŚWIETLICACH

	 Tego	 roku	 podczas	 wakacji	 zostały	 zorganizowane	
dodatkowe	 zajęcia	 świetlicowe	 w	 Płonkowie,	 Glinnie	
Wielkim	 oraz	 Liszkowicach.	 W	 świetlicach	 odbywały	 się	
zajęcia	 plastyczne,	 techniczne,	 kulinarne	 oraz	 zabawy	 na	
wolnym	 powietrzu.	 Dzieci	 bardzo	 chętnie	 brały	 udział	 w	
zajęciach,	 ale	 najbardziej	 podobały	 się	 zajęcia	 kulinarne,	
gdzie	 uczyły	 się	 robić	 ciasteczka,	 gofry,	 pizzę	 oraz	 frytki.	
Razem	 z	 dziećmi	 z	 innych	 świetlic	 wyjeżdżały	 też	 na	
wycieczki.	 Za	 wszystkie	 atrakcje	 dzieci	 z	 naszych	 świetlic	
bardzo	dziękują	SZOiKowi	.

Informację przesłała Jadwiga Kołodyńska

Zdjęcia na stronie nr 12
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