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Inwestycje drogowe w Gminie 

W ten niezwykły czas, kiedy blask nowonarodzonego Syna Bożego rozprasza 
mrok i chaos codzienności, pragniemy złożyć mieszkańcom naszej gminy 
najserdeczniejsze życzenia. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że radosny 

czas oczekiwania na narodzenie pańskie zostanie zwieńczony spokojem, 
radością i łaską w noc wigilijną. Życzymy, aby każdy potrafił odnaleźć 
jedyną prawdziwą drogę, którą warto podążać. Taką, którą wskazuje 
Dzieciątko z Betlejem – drogę miłości, nadziei i wiary. Siadając przy 
wigilijnym stole bądźmy wdzięczni za to co mamy, za rodzinę, za 
uśmiech drugiego człowieka. Życzymy Państwu pięknych Świąt 
Bożego Narodzenia obfitujących w radość, wzajemne zrozumienie i 
pokój w sercach. Niech w nadchodzącym Nowym Roku spełniają 
się marzenia, a Dzieciątko Jezus obdarzy wszystkich swą łaską.

 
Wójt Rafał Sebastian Żurowski wraz z Radą Gminy

Przyjemne z pożytecznym dla 60+ s. 8
Aktywni seniorzy z "Wrzosu" s. 9

Z wyrazami szacunku
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DO DRUKU NADESŁANYCH ZDJĘĆ I 
TEKSTÓW, A TAKŻE ICH SKRACANIA I REDAGOWANIA.

	 Dnia	 	 11	 	 listopada	 2016	 r.	 w	 kościele	
pw.	 Najświętszej	 Marii	 Panny	 Wspomożycielki	
Wiernych	w	Rojewie	odbyła	się	uroczysta	msza	św.	
w	intencji	Ojczyzny	z	okazji	98	rocznicy	odzyska-
nia	 przez	 Polskę	 niepodległości.	W	 trakcie	 nabo-
żeństwa	 uczniowie	 z	 Publicznego	 Gimnazjum	 w	
Rojewie	zaprezentowali	zgromadzonym	prawdziwą	
lekcję	historii	i	patriotyzmu,	przypominając	najważ-
niejsze	wydarzenia	w	dziejach	naszego	kraju.	Po	za-
kończonej	 liturgii	 okolicznościowe	przemówienie	
wygłosiła	Przewodnicząca	Rady	Gminy	p.	Joanna	
Mąka.	 Wysłuchaliśmy	 także	 piosenek	 patriotycz-
nych	w	wykonaniu	zespołów	„Wrzos”	i	„Ale	babki”	
Przyznać	 trzeba,	 że	niektóre	pieśni,	przywołujące	
trudy	 i	 znoje	 żołnierskiego	 życia,	 wywołały	 łzy	
wzruszenia	i	współczucia	dla	ich	losu.	Jednak	to	ra-
dość	i	wdzięczność	były	uczuciami	dominującymi	
tego	dnia.	Przygotowany	montaż	słowno-muzyczny	

przypomniał	 zapewne	wszystkim,	 jak	 trudną	dro-
gę	 do	 niepodległości	 musiała	 przejść	
Rzeczpospolita.	 Uroczystość	 zakoń-
czyło	 złożenie	 kwiatów	 i	 wiązanek	
pod	pomnikiem	poświęconym	Ofiarom	
II	wojny	Światowej	poległym	na	terenie	 Gm i n y	
Rojewo.	 W	 obchodach	 uczestniczyli	 przedstawi-
ciele	 samorządu,	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 w	
Rojewie,	 gimnazjum,	przedszkola,	 stowarzyszenia	
oraz	mieszkańcy.	Przyszli	młodzi	i	starsi,	co	świad-
czy	o	ponadpokoleniowej	potrzebie	pamięci	o	cza-
sach	i	ludziach,	bez	których	nie	byłoby	dziś	wolnej	
Polski.	 Organizatorzy	 składają	 serdeczne	 podzię-
kowania	wszystkim	osobom,	które	przyczyniły	się	
do	organizacji	tej	uroczystości.

Zdjęcia na stronie nr 1
Informację przesłał Bartłomiej Zieliński

	 Samorząd	 Gminy	 Rojewo	 realizuje	 w	 bie-
żącym	 roku	 kolejne	 inwestycje	 w	 zakresie	 po-
prawy	 infrastruktury	 komunikacyjnej.	 	 Droga	 w	
Wybranowie	 została	 przebudowana.	 Na	 odcinku	
975	 m	 powstała	 nowa	 nawierzchnia	 bitumiczna.	
Wójt	Gminy	Rojewo	p.	Rafał	Żurowski,	przy	kon-
trasygnacie	 Skarbnika	 Gminy	 Rojewo	Mirosławy	
Kaczmarek,	podpisał	umowę	o	dofinansowanie	mo-
dernizacji	drogi	w	Wybranowie.	Inwestycja	została	
dofinansowana	 ze	 środków	budżetu	województwa	
kujawsko-pomorskiego	zgodnie	ze	złożonym	wnio-
skiem	w	zakresie	poprawy	jakości	gruntów	rolnych	
w	 asortymencie	 budowy	 i	 modernizacji	 dróg	 do-
jazdowych	 do	 gruntów	 rolnych	 na	 terenie	 woje-
wództwa	kujawsko-pomorskiego	na	rok	2016.	Nie	
bez	znaczenia	 jest	 też	wsparcie	sponsorów,	którzy	

pomogli	w	finansowaniu	przebudowy.	Projekt	obej-
muje	wykonanie	nowej,	wzmocnionej	konstrukcji	
jezdni	oraz	jej	poszerzeń.	Koszt	inwestycji	to	blisko	
563	tys.	zł.	Roboty	zakończono	w	dniu	21	paździer-
nika 2016 r.
	 To	nie	jedyna	inwestycja	drogowa	w	Gminie	
Rojewo	w	tym	roku.	Kontynuujemy	również	reali-
zację	 rozpoczętych	wcześniej	 projektów	 unijnych.	
Od	 15	września	 br.	możemy	korzystać	 z	 1,11	 km	
przebudowanej	 drogi	 Płonkowo	 –Dobiesławice.	
Projekt	obejmował	przebudowę	drogi	na	odcinku	
od	drogi	wojewódzkiej	nr	246	do	drogi	powiatowej	
nr	 2522C.	 Remont	 podwyższył	 standard	 istnieją-
cej	drogi	 i	usprawnił	 ruch	komunikacyjny.	Koszt	
inwestycji	 wyniósł	 458	 188,38	 zł.	Wsparcie	 finan-
sowe	 ze	 środków	 EFRR	 w	 ramach	 poddziałania	
„Wsparcie	 inwestycji	 związanych	 z	 tworzeniem,	
ulepszeniem	 lub	 rozbudową	wszystkich	 rodzajów	
małej	 infrastruktury,	w	 tym	 inwestycji	 w	 energię	
odnawialną	 i	 w	 oszczędzanie	 energii”	 Programu	
Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	 na	 lata	 2014-2020	
wynosi	 63,63%,	 co	 zgodnie	 z	 umową	 stanowi	 291	
545,00	zł.	W	ramach	przebudowy	zostało	wykona-
ne	odwodnienie,	nawierzchnia	bitumiczna,	zjazdy	
oraz	oznakowanie.

Informację przesłała Paulina Kaźmierska

Inwestycje drogowe w Gminie 
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	 Gmina	Rojewo	informuje,	że	zakończyła	za-
danie	pn.	 ,,Demontaż,	 transport	 i	unieszkodliwia-
nie	wyrobów	zawierających	azbest	z	terenu	Gminy	
Rojewo”	w	2016	r.	Przedsięwzięcie	było	realizowa-
ne	 z	 dotacji	 Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	
Środowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 w	 Toruniu.	
Dzięki	otrzymanym	środkom	udało	się	zutylizować	
ponad	67	ton	płyt	azbestowo	cementowych,	które	
pochodziły	z	18	nieruchomości	z	terenu	gminy.
	 Jednocześnie	 informujemy,	 że	 WFOŚiGW	
ogłosił	listę	przedsięwzięć	priorytetowych	na	2017	
r.,	wśród	których	jest	m.	 in.	wspieranie	usunięcia	
wyrobów	 zawierających	 azbest.	 W	 związku	 z	 po-
wyższym	 osoby	 fizyczne,	 osoby	 prawne	 lub	 jed-
nostki	 organizacyjne	 nieposiadające	 osobowości	
prawnej,	którym	ustawa	przyznaje	zdolność	praw-
ną,	a	które	planują	w	przyszłym	roku	skorzystać	z	
dofinansowania	 obejmującego	 następujące	 koszty	
kwalifikowane:	 demontaż,	 transport	 oraz	 utyliza-
cja	 odpadów	zawierających	 azbest	mogą	 złożyć	w	
Urzędzie	Gminy	Rojewo	 (pokój	 nr	 4	 lub	 12)	 sto-
sowny	 wniosek	 o	 wymianę	 pokrycia	 dachowego	
z	 płyt	 azbestowo-cementowych	 lub	 usunięcia	 od-
padów	azbestowych	zmagazynowanych	na	terenie	
nieruchomości	do dnia 31 grudnia 2016 r.

	 Z	 dofinansowania	 będą	 mogły	 skorzy-
stać	 tylko	 te	 nieruchomości,	 które	 zostały	 ujęte	
w	 gminnej	 inwentaryzacji	 odpadów	 azbestowych.	
Właściciele,	u	których	będzie	w	2017	r.	prowadzo-
ny	 demontaż	 pokryć	 dachowych	 muszą przed-
łożyć uwierzytelnioną kopię zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na 
budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w 
Inowrocławiu.
Demontażem,	 transportem	 i	 utylizacją	 odpadów	
azbestowych	w	 zgłoszonych	 lokalizacjach	na	 tere-
nie	Gminy	 zajmie	 się	 firma	wyłoniona	w	 drodze	
przetargu	lub	zapytania	ofertowego,	a	całe	zadanie	
musi	być	rozliczone	z	WFOŚiGW	do	dnia	30	paź-
dziernika	2017	r.	
	 Druki	 wniosków	 dostępne	 są	 w	 Urzędzie	
Gminy	 w	 pok.	 nr	 4	 lub	 na	 stronie	 internetowej	
www.rojewo.pl	w	zakładce	dokumenty	do	pobrania,	
inne	dokumenty.
	 Ponadto	informujemy,	że	nowe	pokrycia	da-
chowe	właściciel	nieruchomości	musi	wykonać	we	
własnym	zakresie.

Kierownik referatu ochrony środowiska
i działalności gospodarczej

Sylwia Łatka

Usuwanie azbestu z budynków na terenie gminy

	 Po	 raz	 kolejny	 na	 zaproszenie	 Gminnej	
Rady	Kobiet	w	Liszkowie	spotkali	się	mieszkańcy	
z	terenu		naszej	gminy.
	 Życzenia	wszystkim	obecnym	złożył	Wójt	
Gminy	 Rojewo	 p.	 Rafał	 Żurowski.	 Najstarsze	
osoby	 obdarowano	 również	 bukietem	 kwiatów.	
Wśród	zasłużonych,	którzy	zabrali	głos,	podzieli-
li	się	swoimi	wspomnieniami	i	złożyli	innym	ży-
czenia	byli:	proboszcz	miejscowej	parafii	ks.	Piotr	
Skoczylas,	 	długoletnia	przewodnicząca	KGW	w	
Liszkowie	p.	Anna	Markiewka	oraz	 sołtys	 z	naj-
dłuższym	stażem	w	gminie	p.	Jan	Kinal.	Spotkanie	
umiliły	 poetki	 ludowe	 p.	 Wanda	 Świerczyńska	
oraz	p.	Alicja	Jakubowska,	recytujące	na	tę	okazję	
swoje	wiersze	oraz	zespół	śpiewaczy	„Wrzos”.
	 Korzystając	z	okazji	chciałabym	podzięko-
wać	za	udział	wszystkim	uczestnikom	spotkania	
oraz	paniom	z	KGW	w	Ściborzu	i	Rojewie	za	po-
moc	w	organizacji	spotkania.	
                                    

Przesłała Agnieszka Miszczyk

	 Dnia	 04.09.2016	 r.	w	 Janikowie	 odbyły	 się	
dożynki	 powiatowe.	Naszą	 gminę	 reprezentowały	
panie	z	KGW	Mierogoniewice,	które	przygotowały	
kujawskie	 potrawy	 oraz	 chleb	 własnego	 wypieku.	
Podczas	 uroczystości	 odbył	 się	 konkurs	 na	
najciekawsze	stoisko,	w	którym	nasza	reprezentacja	
wywalczyła	I	miejsce.	Serdecznie	dziękuję	paniom	
z	koła	za	poświęcony	czas	i	ogrom	pracy	włożony	w	
przygotowania.

Przesłała Agnieszka Miszczyk

Dzień Seniora Dożynki Powiatowe
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	 Tradycyjnie,	 jak	co	roku	nasze	gimnazjum	
wzięło	 udział	 w	 akcji	 Sprzątanie	 Świata.	
Spotkaliśmy	się	dnia	17	września	2016	r.(w	sobotę)	
przy	szkole,	skąd	wspólnie	wyruszyliśmy	na	trasę	
tegorocznej	akcji.
	 W	sprzątaniu	wzięło	udział	34	uczniów	pod	
opieką	p.	Liliany	Gapińskiej	i	p.	Renaty	Kowalskiej	
–	 organizatora	 akcji.	 Razem	 przeszliśmy	 trasę	
Rojewo	–	Liszkowice	–	Jaszczółtowo	–	Rojewo,	na	
której	udało	nam	się	zebrać	12	worków	śmieci.
	 W	świetlicy	w	Liszkowicach	dla	uczestników	
akcji	 była	 przygotowana	 miła	 niespodzianka,	
którą	 zorganizowali	 rodzice:	 p.	 M.	 Lipska,	 p.	

N.	 Dombek-Róg,	 p.	 D.	 Żurowska	 i	 sołtys	 wsi	
Liszkowice	p.	S.	Dziedzic-Dombek	we	współpracy	
z	wójtem	gminy	Rojewo	p.	R.	Żurowskim.	Czekały	
na	 nas	 pyszne	 kiełbaski,	 gofry	 i	 sok	 malinowy.	
Rodzicom,	pani	sołtys	i	wójtowi	gminy	serdecznie	
dziękujemy.
	 Na	uwagę	i	pochwałę	zasługuje	fakt	dużego	
społecznego	 zaangażowania	 się	 w	 akcję	 uczniów	
klas	I,	którzy	stanowili	większą	część	grupy.	Mogą	
oni	być	dobrym	przykładem	dla	swoich	starszych	
kolegów	i	koleżanek.

Zdjęcia na stronie nr 2
Informację przesłała Renata Kowalska

 „Sprzątanie  Świata  –  2016/2017”

Jesienne stroiki w Oddziałach 

Przedszkolnych w Rojewicach

	 Dnia	 28	 października	 dzieci	 z	 Oddziałów	
Przedszkolnych	 w	 Rojewicach	 oraz	 ich	 rodzice	
spotkali	 się	 z	 okazji	 warsztatów	 pt.	 „Jesienne	
stroiki”.	 Spotkanie	 rozpoczęło	 się	 specjalnym	
występem	 starszych	 przedszkolaków	 wykonanym	
dla	 rodziców	 i	 młodszych	 kolegów.	 Starszaki	
zaśpiewały	 i	 zatańczyły	 do	 piosenki	 pt.	 „Na	
marchewki	 urodziny”	 oraz	 przedstawiły	
inscenizację	 wiersza	 Jana	 Brzechwy	 pt.	 „Na	
straganie”.
	 	 Następnie	 dzieci	 wraz	 z	 rodzicami	
tworzyły	 wspaniałe	 jesienne	 kompozycje,	 stroiki,	
bukiety,	 dyniowe	 potwory	 oraz	 leśne	 ludziki.	
Dzieci	wraz	z	rodzicami	stworzyły	piękne	prace	z	
wykorzystaniem	jesiennych	liści,	kasztanów,	dyni,	
żołędzi,	 orzechów,	 kukurydzy,	 jarzębiny,	 owoców	
róży,	 słonecznika,	 grzybów	 oraz	 innych	 skarbów	
jesieni.	Materiały	na	stroiki	oraz	bukiety	przynieśli	
sami	 uczestnicy	 zajęć.	 Spotkanie	 poprowadziły	 p.	
Maria	Dragon-Burak	oraz	p.	Lucyna	Prokopiak.

Sporządziła Lucyna Prokopiak

	 W	sobotę	po	raz	41.	odbyła	się	impreza	pt.	„	
Jesień	na	Pałukach”.	Dwudniowy	zjazd	rozpoczął	
się	 od	 spotkania	 w	 Żnińskim	 Domu	 Kultury.	
Wzięli	w	nim	udział	twórcy	ludowi	reprezentujący	
rzemiosła	różnego	rodzaju.	
	 Jak	co	roku	na	uroczystości	obecne	były	też	
panie	reprezentujące	naszą	gminę,	tj.	p. Krystyna 
Czarnota i p. Alicja Jakubowska.	Kolejnego	dnia	
wokół	 rynku	oraz	w	przyległych	uliczkach	odbył	
się	Jarmark	Sztuki	Ludowej	i	Przegląd	Kapel	oraz	
Gawędziarzy	 Ludowych.	 Wystawcy	 przyjechali	
z	 całej	 Polski,	 by	 oferować	 m.in.	 obrusy	 ręcznie	
haftowane,	 obrazy,	 rzeźby,	miód,	 czy	 też	 kosze	 z	
wikliny.

Zjazd Twórców Ludowych w Żninie 

Dnia	18	listopada	o	godzinie	19:00	w	hali	sportowej	
w	Rojewie	odbył	się	wieczór	kabaretowy	z	udziałem	
kabaretu	 Weźrzesz.	 Zgromadzona	 publiczność	
bawiła	się	świetnie	oglądając	występ	artystów.

Wieczór	z	Kabaretem



	 W	 bieżącym	 roku	w	 Publicznym	Przedszkolu	
„Akademia	 Przedszkolaka”	 odbyła	 się	 ewaluacja	
zewnętrzna,	prowadzona	przez	zespół	wizytatorów	
Kuratorium	Oświaty	w	Bydgoszczy.	Ewaluacja	
miała	na	celu	ustalenie,	czy	przedszkole	spełnia	
badane	wymagania	zawarte	w	Rozporządzeniu	
Ministerstwa	 Edukacji	 Narodowej	 z	 dnia	 6.	
08.2015.	
	 Publiczne	 Samorządowe	
Przedszkole	 w	 Rojewie	 uzyskało	 we	
wszystkich	kryteriach	oceny	poziom	wysoki.	
Wizytatorzy	zwrócili	szczególną	uwagę	na	bardzo	
duże	 zaangażowanie	 w	 realizację	 wszystkich	 zadań	 i	
stosowanie	 innowacyjnych	 metod	 pracy	 z	 dziećmi.	
Opracowane	przez	kadrę	pedagogiczną	 i	wdrożone	do	
zajęć	z	dziećmi	programy	zasługują	na	uznanie.	Bardzo	
duże	znaczenie	ma	też	indywidualizacja	pracy	z	dziećmi	
o	specjalnych	potrzebach	edukacyjnych,	praca	z	dziećmi	
zdolnymi	i	praca	z	dziećmi,	które	przejawiają	deficyty	
i	problemy.	Wizytatorzy	podkreślili,	że	w	przedszkolu	
realizowana	 jest	 na	 wysokim	 poziomie	 pomoc	
pedagogiczno-psychologiczna,	 zajęcia	 logopedyczne	
oparte	 na	 współpracy	 z	 rodzicami	 oraz	 aktywna	
współpraca	 placówki	 ze	 środowiskiem	 lokalnym,	
ukierunkowana	pod	kątem	potrzeb	rozwojowych	dzieci.	
Rok	szkolny	2016/2017	nałożył	na	przedszkole	kolejne	
zadania.	
	 Edukacją	 przedszkolną	 zostały	 objęte	 trzy-
,	 cztero-	 i	 pięciolatki,	 a	 zróżnicowanie	 wieku	 sprzyja	
wielkiej	indywidualizacji	pracy	z	dziećmi.	Na	przełomie	
września	i	października	dzieci	brały	udział	jak	co	roku	
w	akcji	Sprzątanie	Świata.	W	ramach	akcji	ekologicznej	
odbyła	się	wycieczka	do	domku	myśliwskiego	w	lesie	i	
spotkanie	z	panem	leśnikiem,	gdzie	dzieci	dowiedziały	
się	 jak	 wygląda	 jego	 praca.	 Odbyły	 się	 warsztaty	
logopedyczne	dla	dzieci	i	rodziców	oraz	zajęcia	otwarte	
z	udziałem	rodziców	świętując	Dzień	Chłopca.	Dzieci	
poznały	 zasady	 ruchu	 drogowego	 i	 bezpieczeństwa	
na	 drodze.	 Na	 nasze	 zaproszenie,	 z	 przedszkolakami	

spotkanie	 przeprowadzili	 funkcjonariusze	 Wydziału	
Ruchu	 Drogowego,	 a	 prelekcję	 dla	 dzieci	 wygłosiła	
asp.	 sztabowy	 Izabela	 Drobniecka,	 pełniąca	 funkcję	
rzecznika	prasowego	Komendy	Powiatowej	Policji	w	
Inowrocławiu.		
 Dnia	 21	 października	 2016	 r.	 odbyła	 się	

najważniejsza	 uroczystość	 z	 kalendarza	
przedszkolnego,	 tj.	 Pasowanie	 na	
Przedszkolaka,	 gdzie	 dzieci	 wystąpiły	 z	
programem	 artystycznym,	 a	 po	 uroczystym	

ślubowaniu	 oficjalnie	 zostały	 przedszkolakami	
i	 członkami	 naszej	 społeczności	 przedszkolnej.	
Dyrektor,	Grono	Pedagogiczne	 i	Rada	Rodziców	PSP	
„Akademia	 Przedszkolaka”	 dziękują	 Wójtowi	 Gminy	
Rojewo	 p.	 Rafałowi	 Żurowskiemu	 za	 wspieranie	
przedszkolnych	 inicjatyw,	 a	 wszystkim	 lokalnym	
sponsorom	 za	 ufundowanie	 nagród	 książkowych	 i	
prezentu	dla	dzieci	do	przedszkola	z	okazji	pasowania.	
Podziękowania	 składamy:	 p	Andrzejowi	 Piaseckiemu,	
p	 Anecie	 Miklas,	 p	 Jankowi	 Prusakowi,	 p	 Anecie	
Grabskiej,	 p	 Bartłomiejowi	 Bednarek,	 p	 Anecie	 Kuś	
–Szych,	 p	 Michałowi	 Zielińskiemu,	 p	 Michałowi	
Gardzielewskiemu,	 p	 Adrianowi	 Łukasiewicz,	 p	
Leszkowi	 Kuś,	 p	 Maciejowi	 Migdał,	 p	 Honoracie	
Krzewina,	 p	 Agnieszce	 Najdek,	 zakładowi	 Struga	
S.	 A.	 oraz	 drukarniom	 książek	 w	 Inowrocławiu.	 Do	
akcji	ogólnopolskiej	„Czytanie	Dzieciom”	włączyli	się	
uczniowie	Szkoły	Podstawowej	i	Publiczne	Gimnazjum	
w	Rojewie		oraz	Gminna	Biblioteka	Publiczna.	Jak	co	
roku	 w	 listopadzie	 włączyliśmy	 się	 w	 kolejną	 edycję	
akcji	Śniadanie	Daje	Moc.	W	ramach	akcji	ekologicznej	
obchodziliśmy	 Święto	 Drzewa.	 Przedszkolacy	 brali	
udział	 w	 warsztatach	 pt.	 „Od	 ziarenka	 do	 bochenka”	
w	 Inowrocławiu	 oraz	 aktywnie	 świętowały	 Dzień	
Pluszowego	Misia,	Andrzejki	i	Mikołajki.

Zdjęcia na stronie nr 2
p.o. Dyrektor Publicznego 

Samorządowego Przedszkola 
Katarzyna Stępniak
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Podsumowanie działań Publicznego Samorządowego Przedszkola w Rojewie 

Zbiórka	pluszaków	w	Szkole	Podstawowej	w	Rojewicach
Dzieci	z	Oddziału	Przedszkolnego	w	Rojewicach	wraz	
z	 wychowawczynią	 Lucyną	 Prokopiak	 zorganizowały	
zbiórkę	 pluszowych	 zabawek	 dla	 niepełnosprawnych	
dzieci	 z	 Inowrocławia.	 Akcja	 zbierania	 maskotek	
trwała	 przez	 cały	 październik	 i	 cieszyła	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 oraz	 dużym	 zaangażowaniem	
dzieci.	 Do	 zbiórki	 dołączyły	 się	 dzieci	 z	 całej	 szkoły	
podstawowej.	Zebrane	maskotki	z	pewnością	wywołają	
uśmiech	 na	 twarzy	 wielu	 chorych	 dzieci.	 Za	 zebrane	
pluszaki	 serdecznie	 dziękujemy	 wszystkim	 dzieciom	
oraz	ich	rodzicom.

Sporządziła: Lucyna Prokopiak

  Zbiórka pluszaków w Szkole Podstawowej w Rojewicach



Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz zbliżającego się Nowego Roku 2017
składamy wszystkim serdeczne życzenia.
Aby magiczna moc Wigilijnego wieczoru
obdarowała Państwa spokojem, radością,

życzliwością oraz pojednaniem.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu

spełnienie najskrytszych marzeń,
ogromne powodzenie i sprawi,

że radość i pogoda ducha nie będą
Państwa opuszczały nawet na krok,

Pomyślności oraz obfitości życzy
Zarząd Stowarzyszenia LGD 

Czarnoziem na Soli 
oraz pracownicy biura

	 Dnia	 17	 października	 w	 Oddziałach	
Przedszkolnych	 w	 Rojewicach	 odbyły	 się	 zaję-
cia	 inne	 niż	 zazwyczaj.	 Do	 przedszkolaków	 przy-
jechali	 studenci	 fizyki	 z	 Uniwersytetu	 Mikołaja	
Kopernika	w	Toruniu	 i	 przeprowadzili	 zajęcia	 pt.	
„Prelekcje	dla	przedszkolaków	–	Mały	Naukowiec”.	
	 Studenci	 zaprezentowali	 dzieciom	 wiele	
doświadczeń	 i	 ciekawych	 eksperymentów,	 np.	 z	
wykorzystaniem	octu,	sody,	wody,	tuszu	do	pisania,	

czy	 soli.	Maluchy	 ob-
serwowały	 wybuch	
wulkanu	 z	 użyciem	
octu	 i	 sody	 oraz	 jaj-
ko	 pływające	 na	
powierzchni	 wody.	
Przedszkolaki	 próbo-
wały	 też	 zdmuchnąć	
„magiczny	płomień	świeczki”	oraz	zabarwić	wodę.	
Animatorzy	pozwolili	dzieciom	nie	tylko	obserwo-
wać	doświadczenia,	ale	również	brać	w	nich	czyn-
ny	udział,	 co	dodatkowo	wzbudziło	 zainteresowa-
nie	malców	i	wywołało	u	nich	uśmiech	na	twarzy.	
Program	 tych	 zajęć	 dostosowano	 do	 poziomu	
dzieci.	Zajęcia	trwały	2	godziny	lekcyjne	i	składa-
ły	się	z	części	pokazowej	oraz	części	warsztatowej.	
Wszystkie	 dzieci	 będą	miło	wspominać	 ten	 dzień	
pełen	wrażeń.

Sporządziła: Lucyna Prokopiak

Wizyta naukowców w Oddziałach Przedszkolnych w Rojewicach

	 Pod	 takim	 tytułem	 odbyło	 się	 dnia	 18	 listopada	 br.	
spotkanie	w	bibliotece,	na	którym	dietetyk	p.	Teresa	Lewandowska	
przybliżyła	 zasady	 prawidłowego	 odżywiania.	 Omówiła	 także	
podstawowe	błędy	żywieniowe,	które	są	przyczyną	80	%	chorób	
w	 społeczeństwie.	 Zachęciła	 również	 do	 częstszego	 spożywania	
ryb,	 warzyw	 i	 owoców	 oraz	 do	 uzupełniania	 niedoboru	 wody	
w	 organizmie.	 Zwróciła	 jeszcze	 uwagę	 na	 potrzebę	 uprawiania	
sportu	jak	np.	jazda	na	rowerze	(także	stacjonarnym)	i	chodzenie	
z	kijkami	(tzw.	nordic	walking).	

„Wiemy	co	jemy”

	 Końcem	września	w	świetlicy	wiejskiej	w	Liszkowie	
mieszkańcy	sołectw	Liszkowo	i	Żelechlin	bawili	się	wspólnie	
na	pikniku	pod	nazwą	„Święto	Pieczonego	Ziemniaka”.	
	 Z	 tej	 okazji	 dzieci	 miały	 popołudnie	 wypełnione	
konkursami	 i	 zabawami.	 Podczas	 	 plenerowej	 imprezy	
uczestnicy	 częstowali	 się	 różnymi	 smakołykami.	 Z	 kolei	
wieczorem	spotkali	się	starsi	mieszkańcy.		Przy	muzyce	bawili	
się	 do	 późnych	 godzin	 nocnych.	 Organizatorami	 pikniku	
były	rady	sołeckie	z

Piknik Sołectw Liszkowo i Żelechlin

sołtysami:	
p.	Mirosławem	Markiewką	i	

p.	Danutą	Kuczyńską.
Zdjęcia na stronie nr 12
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	 W	dniu	20	października	2016	roku	w	Szkole	
Filialnej	w	Ściborzu	odbyło	się	pasowanie	na	ucznia.	
Uroczystość	ta	jest	naszą	wieloletnią	tra-
dycją,	 a	 odbywa	 się	 w	 obecności	
dyrektora	szkoły	 i	władz	samorzą-
dowych.	Jak	co	roku,	najważniejsi	
tego	dnia	są	jednak	pierwszoklasiści.	
Ten	szczególny	dzień	jest	wielkim	przeżyciem	dla	
dzieci	 i	 nauczycieli,	 ale	 chyba	 najbardziej	 przeję-
ci	nim	są	rodzice	pierwszaków.	Przygotowania	do	
uroczystości	trwały	od	początku	roku	szkolnego.	
	 W	 czasie	 godzin	 lekcyjnych	 dzieci	 uczyły	
się	piosenek,	powtarzały	wiersze	i	zdobywały	nowe	
umiejętności,	 aby	 móc	 tego	 dnia	 zaprezentować	
się	w	pełnej	krasie.	Program	przygotowany	przez	
wychowawczynię	Panią	Jolantę	Hutek	podobał	się	
wszystkim	 obecnym,	 którzy	 gromkimi	 brawami	

nagradzali	 występujących.	 Najważniejszą	 częścią	
było	 oczywiście	 złożenie	 uroczyste-
go	ślubowania	oraz	moment	pasowa-
nia	na	ucznia,	który	dokonuje	się	w	
symboliczny	 sposób,	 czyli	 poprzez	

dotknięcie	 ołówkiem	 przez	 dyrekcję	
szkoły.	

	 Dzieci	oficjalnie	przyjęto	w	poczet	uczniów	
naszej	 szkoły,	 na	 dowód	 czego	 otrzymały	 pamiąt-
kowy	dyplom,	a	od	rodziców	książkę	 i	czarodziej-
ski	rożek.	Po	części	oficjalnej	pierwszoklasiści	oraz	
zaproszeni	goście	udali	się	na	słodki	poczęstunek,	
przygotowany	wcześniej	przez	rodziców.

Zdjęcie na stronie nr 2 
Napisała Dorota Wesołowska

Pasowanie na ucznia 
8.

	 Dnia	24	listopada	2016	r.	z	okazji	Światowego	
Dnia	 "Pluszowego	 Misia"	 Samorządowy	 Zespół	
Oświaty	i	Kultury	w	Rojewie	już	po	raz	drugi	zor-
ganizował	Gminny	Turniej	Sportowo-Rekreacyjny	
dla	zerówek	z	Gminy	Rojewo.	Gościem	specjalnym	
turnieju	 był	 tym	 razem	 Kubuś	 Puchatek,	 który	
bawił	 dzieci	 i	 częstował	 je	 słodkościami.	Zawody	
odbyły	 się	w	hali	 sportowej	w	Rojewie.	Udział	w	
rywalizacji	wzięły	dzieci	klas	zerowych	z	Rojewa	i	
Ściborza.	
	 Zanim	 jednak	rozpoczęła	 się	 część	główna	
turnieju	wszystkie	dzieci	uczestniczyły	w	krótkiej	

rozgrzewce	przy	muzyce.	Potem	nadszedł	wreszcie	
czas	 na	 główną	 część	 turnieju,	 czyli	 konkurencje	
sportowe.	
	 Drużyny	musiały	sprawdzić	się	w	6	konku-
rencjach	sprawnościowych.	Poradziły	sobie	znako-
micie.	Po	zakończeniu	wszystkich	konkurencji	każ-
dy	zespół	otrzymał	pamiątkowy	dyplom	i	nagrodę.	
Najlepszą	nagrodą	dla	organizatorów	były	piękne	
uśmiechy	i	zadowolone	miny	małych	sportowców.

Zdjęcia na stronie nr 11
Informację przesłał Bartłomiej Zieliński

Święto Pluszowego Misia

	 Stowarzyszenie	 na	 Rzecz	 Wspierania	
Aktywności	Społecznej	realizuje	projekt	pod	nazwą	
„Jesienna	 Szkoła	 Partycypacji	 i	Wolontariatu”.	W	
ramach	 programu	 prowadzone	 są	 zajęcia	 integra-
cyjne	 i	kreatywne,	warsztaty	oraz	 spotkania	z	 cie-
kawymi	 ludźmi,	 rozmowy	 i	 dyskusje,	 a	 także	wy-
jazdy	studyjne.	Udział	w	programie	jest	bezpłatny.
	 Podczas	wspomnianych	zajęć	robione	były	
kotyliony,	 kwiaty	 z	 krepy,	 maki,	 słoneczniki	 i	
chabry,	 które	 posłużyły	 do	 wykonania	 dekoracji	
dożynkowych.	 Panie	 piekły	 też	 serca	 piernikowe	
i	 dekorowały	 je.	 W	 czasie	 spotkań	 prowadzi	 się	
ciekawe	 panele	 dyskusyjne.	 Bardzo	 interesująca	
była	rozmowa	z	proboszczem	Rojewa	ks.	Piotrem	
Kunickim.	 Wiadomo,	 że	 każda	 pani	 chce	 wy-
glądać	 ładnie,	 dlatego	 też	 zorganizowano	 kurs	

wizażu	 i	 manicure’u.	 Odbyły	 się	 również	 warsz-
taty	w	Dworze	Biesiadnym,	w	 zakresie	dekoracja	
wnętrz.	 Przygotowano	 także	 stoisko	 tematyczne	
związane	 z	 organizowanym	 przez	 Stowarzyszenie	
„Festiwalem	Piosenki	Kresowej	''	w	hali	sportowej	
w	 Rojewie.	 Ponadto	 w	 listopadzie	 odbywały	 się	
jeszcze	warsztaty	z	obsługi	komputera	 i	urządzeń	
cyfrowych.

Przyjemne z pożytecznym dla 60+ 
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	 Po	 całorocznej	 pracy	 grupy	 przyszedł	 czas	 na	
zasłużony	 odpoczynek.	 Końcem	 sierpnia	 seniorzy	
spędzili	kilka	dni	w	miejscowości	Rowy	nad	Bałtykiem.	
Wyjazd	 był	 bardzo	 udany,	 a	 uczestnicy	 wrócili	
pełni	 wrażeń.	 W	 tym	 samym	 miesiącu	 członkowie	
stowarzyszenia	 wzięli	 udział	 w	 Artystycznym	 w	
Ostromecku,	 skąd	 wrócili	 z	 nagrodą.	 Z	 kolei	 we	
wrześniu	 zespół	 wziął	 udział	 w	 finale	 siedemnastego	
Ogólnopolskiego	 Przeglądu	 Artystycznego	 Ruchu	
Seniorów	 „ARS	 2017”	 	 we	 Włocławku.	 W	 kategorii	
Zespoły	wokalne	zespół	zajął	III	miejsce.	
	 Również	 końcem	 września	 w	 rojewskiej	 hali	
sportowej	odbył	się	turniej	dla	seniorów,	w	którym	wzięli	
udział	uczestnicy	z	Łojewa,	Gniewkowa,	Szczepanowa,	
Janikowa	i	Rojewa.	Rozegranych	zostało	6	konkurencji.	

	 Tym	razem	I	miejsce	zajęli	Szczepanowianie,	II	
Gniewkowianie,	 a	 III	 grupa	 z	 Janikowa	W	 spotkaniu	
uczestniczył	 Wójt	 Gminy	 Rojewo	 p.	 Rafał	 Żurowski,	
Przewodnicząca	 Rady	 Gminy	 p.	 Joanna	 Mąka,	
Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	p.	Adam	Wesołowski	
i	 Kierownik	 SZOiK-u	 p.	 Piotr	 Czajkowski.	 Swoją	
obecnością	 zaszczycił	 nas	 też	 prezes	Ogólnopolskiego	
Stowarzyszenia	 Seniora	 w	 Bydgoszczy	 p.	 Ireneusz	
Frelichowski.	Puchary	i	nagrody	wręczyli	zwycięzcom	
goście.	W	 tym	 roku	puchar	kibica	 za	doping	 zdobyła	
drużyna	z	Janikowa.	Po	zakończeniu	zawodów	wszyscy	
uczestnicy	 wspaniale	 bawili	 się	 w	 tutejszym	 Dworze	
Biesiadnym.

Informacji udzieliła Barbara Kryszak

Aktywni seniorzy z „Wrzosu”

	 Dnia	17	września	po	raz	
drugi	obchodziliśmy	Dzień	
Pieczonego	 Ziemniaka.	
Imprezę	dla	mieszkańców	wsi	
zorganizował	 sołtys	 Ściborza	
p.	 Grzegorz	 Lewandowski	 we	
współpracy	 z	 Kołem	Gospodyń	
Wiejskich	i	opiekunem	świetlicy.	

W	trakcie	pikniku	uczestnicy	
degustowali	 potrawy	
ziemniaczane,	 ale	 nie	
zabrakło	 też	 grillowanych	
kiełbasek.

	 Najmłodsi	 uczestniczyli	
w	 konkursie	 na	 najładniejszy	
„totem	 ziemniaczany”.	 Dużym	

zainteresowaniem	 cieszyły	
się	 również	 gry	 i	 zabawy	
rekreacyjne.	 Wszyscy	 bardzo	
miło	 wspominają	 wspólnie	
spędzony	 czas	 i	 uznają	 imprezę	
za	bardzo	udaną.

Zdjęcia na stronie nr 12 
Przesłał Daniel Czaja

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA W ŚCIBORZU

	 W	dniu	24	września	2016	r.	odbył	się	piknik	ro-
dzinny	przy	świetlicy	w	Mierogoniewicach,	gdzie	przy-
byli	goście	mogli	skosztować	potraw	i	ciast	z	jesiennymi	
owocami	i	warzywami	w	roli	głównej.	Smakołyki	przy-
gotowali	 okoliczni	mieszkańcy,	 którzy	 bardzo	 chętnie	
przyłączyli	się	do	organizacji	pikniku.	
	 Tego	dnia	można	było	spróbować	potraw	takich	
jak:	bigos,	leczo,	różnego	rodzaju	zapiekanki,	chleb	wła-
snego	wypieku,	swojskie	masło,	biały	ser,	powidła	i	wie-
le	innych.	Jak	co	roku	były	kiełbaski	z	grilla	oraz	woj-
skowa	grochówka	wydawana	prosto	 z	kuchni	polowej.	

Odbyła	się	również	loteria	fantowa,	a	dla	dzieci	przygo-
towano	gry	i	zabawy.	
	 Chciałabym	 bardzo	 podziękować	 naszym	 za-
przyjaźnionym	 sponsorom,	 dzięki	 którym	 mogliśmy	
zorganizować	 loterię	 oraz	 zjeść	 pyszną	 grochówkę.	
Serdecznie	dziękuję	także	mieszkańcom	za	przygotowa-
nie	 pysznych	 potraw	 oraz	 Radzie	 Sołeckiej	 za	 ogrom-
ną	pomoc	w	 zorganizowaniu	pikniku.	Zapraszamy	do	
Mierogoniewic!

Zdjęcia na stronie nr 12 
Sołtys Romana Majewska

Nasze jesienne owoce i warzywa 

Nasze panie przywiozły II i III nagrodę z festynów
	 Dnia	 10	 września	 odbył	 się	 w	 Przysieku	
kolejny	festyn	pt.	Barwy	lata,	dary	jesieni	połączo-
ny	ze	Świętem	Ziemniaka.	Nasze	Koło	Gospodyń	
Liszkowice	–	Stara	Wieś	zaprezentowało	tam	swoje	
stoisko.	Panie	wzięły	udział	w	konkursie	na	potra-
wę	z	ziemniaka,	w	którym	za	przygotowane	pierogi	
z	ziemniakami	zajęły	drugie	miejsce.	Również	po-
czątkiem	września	odbyła	się	kolejna	edycja	festynu	
w	Kruszwicy	pt.	„Lato	w	Parku”.	Koło	Gospodyń	
Wiejskich	w	Rojewie	zostało	zaproszone	do	udziału	
w	konkursie	kulinarnym	na	potrawę	z	dyni.	W	tej	

konkurencji	przedstawicielki	naszego	koła	zdobyły	
III	miejsce	za	placki	z	dyni.

Informację podała Alicja Jakubowska



ZGONY

URODZENIA
Filip	Marczak	-	Glinno	Wielkie
Antoni	Pawlak	-	Jezuicka	Struga
Lena	-	Wojtarek	-	Mierogoniewice
Krystian	Orczyk	-	Jaszczółtowo
Marika	Gryczka	-	Ściborze

Aleksander	Żurawski	-	Wybranowo
Aleksander	Skowroński	-	Wybranowo
Lena	Łabucka	-	Jezuicka	Struga
Justyna	Kinal	-	Liszkowice
Dawid	Chojnacki	-	Ściborze
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„Czasami wdzięczność trudno ubrać w słowa…
Wtedy proste dziękuję zawiera wszystko,
Co chcemy wyrazić.”

	 Odnowienie	 i	 poświęcenie	 krzyża	 połączyło	
mieszkańców	Płonkówka,	którzy	udowodnili,	że	potra-
fią	dbać	o	wspólne	dobro	oraz	kultywować	dziedzictwo	
religijne	i	narodowe.	
Dnia	15	września	ks.	proboszcz	Piotr	Kunicki	i	ks.	pro-
boszcz	Józef	Bachorz	odprawili	mszę	świętą	i	poświęcili	

stojący	w	centrum	wsi	krzyż.	Dalsza	część	uroczystości	
miała	miejsce	na	pobliskim	placu,	który	jest	miejscem	
spotkań	 i	 integracji	 mieszkańców	 Płonkówka.	 Słodki	
poczęstunek	 dla	 uczestników	 uroczystości	 przygoto-
wały	panie	z	tej	miejscowości.	Mieszkańcy	Płonkówka	
składają	podziękowania	wszystkim,	którzy	przyczynili	
się	do	renowacji	krzyża.

Zdjęcia na stronie nr 1
Sołtys wraz z Radą Sołecką

	 Dnia	 30	 lipca	 2016	 r.	 Rada	 Sołecka	 wraz	 z	
Sołtysem	 Kazimierzem	 Olszewskim,	 zorganizowała	
Piknik	 rodzinny.	Na	 imprezę	w	plenerze	 przybyli	 do-
rośli,	 jak	również	dzieci,	na	które	czekało	wiele	cieka-
wych	atrakcji,	takich	jak:	malowanie	twarzy,	dmuchana	
zjeżdżalnia,	trampolina,	pokaz	baniek	mydlanych	oraz	
konkursy	z	nagrodami.	Można	było	orzeźwić	się	napo-
jami	chłodzącymi,	a	także	posilić	się	grillowaną	kiełba-
ską,	smacznym	chlebem	ze	smalcem	i	ogórkiem	kiszo-
nym	oraz	pysznymi	ciastami.
	 Podczas	 imprezy	 panowała	 miła,	 pogod-
na	 i	 radosna	 atmosfera.	 Serdecznie	 dziękujemy	
wszystkim	 tym,	 którzy	 poprzez	 swoją	 obecność	 oraz	

zaangażowanie	 przyczynili	 się	 do	 przyjemnie	 spędzo-
nego	 czasu.	 Funkcjonariusze	 z	Komendy	 Powiatowej	
Policji	 w	 Inowrocławiu	 czuwali	 nad	 zapewnieniem	
bezpieczeństwa	 uczestnikom	 festynu	 i	 zaprezentowali	
zgromadzonym	pokaz	tresury	psa	policyjnego.	
	 W	 trakcie	 pokazu	można	 było	 dowiedzieć	 się	
jak	wygląda	 szkolenie	psów,	 jakie	zadania	wykonują	 i	
na	czym	polega	wspólna	służba	policjanta	z	czworono-
giem.	 Szczególne	 podziękowania	 kierujemy	 do	 zapro-
szonych	gości	za	przybycie	oraz	do	właściciela	piekarni	
w	Rojewie	p.	Józefa	Klimko.

Zdjęcia na stronie nr 12

Odnowienie Krzyża w Płonkówku

Piknik	rodzinny	w	Osieku	Wielkim	

	 Korzystając	 ze	 sprzyjającej,	 słonecznej	 po-
gody	w	 poniedziałek,	 10	 października	 2016	 roku	wy-
chowankowie	Szkoły	Filialnej	w	Ściborzu	wybrali	się	
na	wycieczkę	do	Nadleśnictwa	w	Białych	Błotach.	Po	
ścieżce	 dydaktycznej	 oprowadzała	 nas	 pani	 przewod-
nik.	Uczestnicy	mieli	okazję	spacerować	po	lesie	i	ob-
serwować	naturalny	ekosystem	świata	roślin	i	zwierząt.	
Dzieci	poznawały	przyrodę	patrząc	na	nią,	słuchając	jej	
i	dotykając.	Zapoznały	się	z	warstwową	budową	lasu,	a	
także	pokazywały	i	wymieniały	nazwy	roślin	poszcze-
gólnych	pięter.	Oglądały	różne	okazy	przyrodnicze	(li-
ście,	mrowisko,	 paśnik,	 korę	drzew,	 rośliny	 i	 owady).	
Każdy	 starał	 się	 usłyszeć	 i	 zapamiętać	 jak	 najwięcej	
leśnych	dźwięków.	Uczniowie	wykazali	się	doskonałą	
znajomością	sporą	wiedzą	w	zakresie	ochrony	przyro-
dy.	Doskonale	wiedzieli,	że	należy	chronić	środowisko	
naturalne,	że	w	lesie	nie	wolno	zostawiać	śmieci,	rozpa-
lać	ognisk,	płoszyć	zwierząt,	 czy	hałasować.	Wiele	 ra-
dości	 sprawiły	wszystkim	wędrówki	po	 leśnych	ścież-
kach.	Dzieci	gromadziły	do	koszyków	dary	lasu,	które	
po	powrocie	do	szkoły	zostały	umieszczone	w	kąciku	
przyrody.	Pobyt	w	lesie	połączony	z	lekcją	przyrody	to	
dobra	 okazja	 do	 rozbudzenia	 zainteresowań	 otaczają-
cym	 	nas	 światem,	wzbogacenia	wiedzy	oraz	kształto-
wania	postaw	proekologicznych	u	dzieci.

Zdjęcia na stronie nr 11
Napisała Dorota Wesołowska

Las wita nas 
Teresa	Juchniewicz	-	Zawiszyn,	
Radosław	Sarnecki	-	Ściborze,	
Helena	Zinkiewicz	-	Liszkowice,	
Eleonora	Sękowsk	-	Płonkówko,	
Halina	Miszczyk	-Mierogoniewice,	
Antoni	Nicpoń	-	Jezuicka	Struga,	
Stefania	Drwęska	-	Rojewice,
Barbara	Gapińska	-	Wybranowo,
Maria	Kobyłecka	-Liszkowo

Albin	Atamańczuk	-	Osiek	wielki
Aniela	Skórka	-	Wybranowo
Stanisław	Adamski	-	Dąbie
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