
Życzenia dla mieszkańców z okazji 
zbiżających się Świąt Wielkanocnych
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Kochani, 
zbliżają się Święta Wielkanocne, czas oczekiwania 

na Zmartwychwstanie Pańskie. 
To czas rozważań nad męką i cierpieniem, nad grzechem i żalem za zło. 

Każdy oczekuje na radosny Dzień Zmartwychwstania, który 
daje nam nadzieję i wiarę w Prawdę Objawioną. 

Zmartwychwstanie Syna Bożego, to również nasze 
zmartwychwstanie - każdego człowieka, każdego, kto niesie 

swój krzyż, każdego kto doświadczył cierni od bliskich. 
W tym czasie, ponownie jak co roku, uświadamiamy sobie sens 

Słów Bożych, sens Jego poświęcenia i dziękujemy za to, że 
i nas doświadcza, abyśmy stali się godni Jego Miłości. 
Dziękujemy jednocześnie, że podczas naszej drogi nie 

pozostawia nas samych, uczy " nie dawajcie odporu złemu". 
Idziemy drogą prostą nie zważając na złe podszepty. 

Kochani życzymy, aby czas Zmartwychwstania Pańskiego 
był owocny i obfity we wszelkie dobro, aby każdy doświadczył 

Łaski Pańskiej, która niesie nam wyzwolenie. 

Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski oraz 
Przewodnicząca i Radni Gminy Rojewo
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Szkoła w Ściborzu

Szkoła w LiSzkowie

Przedszkole w rojewie KonKurs recytatorsKi 
w przedszKolu



I n f o r m a c j a  z  XXVI  S e S j I  r a d y  G m I n y  r o j e w o
Informacja z XXVI  Sesji Rady Gminy Rojewo, która 
odbyła się w dniu 31 stycznia 2017 roku.
Podczas obrad Rada Gminy Rojewo 
podjęła następujące uchwały:

1.Uchwała Nr XXVI/154/2017 Rady 
Gminy Rojewo z dnia 31 stycznia  
2017 roku zmieniająca Uchwałę 
Nr XXV/149/2016 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 29 grudnia 2016 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Rojewo na 2017 rok.
Zmiany wprowadzone do budżetu na 
podstawie tej uchwały nie spowodo-
wały zwiększenia dochodów i wydatków budżeto-
wych. Deficyt budżetowy pozostał bez zmian i wynosi 
572.008,00 zł.
2. Uchwała Nr XXVI/155/2017 Rady Gminy Rojewo 
z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyro-
bów azbestowych z terenu gminy Rojewo na lata 
2012-2032”.
W 2016 r. dokonano weryfikacji inwentaryzacji wyro-
bów zawierających azbest 
na terenie Gminy Rojewo w zakresie zmiany danych 
dotyczących nieruchomości, numerów działek oraz 
dopisania nowych nieruchomości wykorzystujących 
azbest.
Powyższe zmiany wynikają ze złożonych oświadczeń 
osób zamierzających usunąć wyroby azbestowe w 
2017 r.
3. Uchwała Nr XXVI/156/2017 z dnia 31 stycz-
nia 2017  roku w sprawie przyjęcia Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 
2017 rok.
4.Uchwała Nr XXVI/157/2017 Rady Gminy Rojewo z 
dnia  31 stycznia 2017 roku w sprawie 
przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działa-
nie Wójta Gminy Rojewo.

 Do Rady Gminy Rojewo skarga złożona przez pa-
nią Grażynę F. na działalność Wójta Gminy Rojewo.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi na działalność Wójta Gminy 

jest Rada. Rada Gminy Rojewo prze-
kazała skargę do Komisji Rewizyjnej 

celem przeprowadzenia postępo-
wania  kontrolnego oraz wydania 
opinii w powyższej sprawie

5.Uchwała  Nr XXVI/158/2017 
Rady Gminy Rojewo z dnia 31 stycz-

nia 2017 roku w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia udzielone przez 
Publiczne Przedszkole „Akademia 

Przedszkolaka ”w Rojewie prowadzone 
przez Gminę Rojewo.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jed-
nostek samorządu terytorialnego oraz niektórych in-
nych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostaje 
możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat 
za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce 
wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym,że 
od 1 stycznia 2017 roku sześcioletni uczniowie uczęsz-
czający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, i 
innych form wychowania przedszkolnego objęci zosta-
ną subwencją oświatową
6.Uchwała Nr XXVI/159/2017 Rady Gminy Rojewo z 
dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie projektu dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do 
nowego ustroju szkolnego, 
wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
W związku z wprowadzaną reformą edukacji ustrój 
szkolny z obecnego systemu 6 letniej szkoły podsta-
wowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogól-
nokształcącego, 4-letniego technikum i 3- letniej za-
sadniczej szkoły zawodowej ulegnie przekształceniu. 
Docelowa struktura szkolnictwa w Gminie Rojewo 
będzie obejmowała: 8- letnią szkołę podstawową. 
 
  Sporządziła Magdalena Pijanowska
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	 Uprzejmie	 informujemy,	 że	 w	
2017	 r.	 Gmina	 Rojewo	 planuje	 wykonać	
dokumentację	 projektową	 na	 budowę	 45	
przydomowych	oczyszczalni	ścieków.	
	 W	 związku	 z	 powyższym,	 Urząd	
Gminy	w	Rojewie	zwraca	się	do	wszystkich	
zainteresowanych	budową	 oczyszczalni	 na	
swojej	posesji	o	zapisywanie	się	na	 listę	do	

28	kwietnia	2017	r.	

	 Zapisy	dokonywane	są	pod	nr	 tel.	533	322	
516	lub	w	pok.	nr	4	w	Urzędzie	Gminy.
	 Warunkiem	 wpisania	 na	 listę	
zainteresowanych	jest	położenie	działki	i	budynku,	
na	 której	 ma	 być	 zlokalizowana	 przydomowa	
oczyszczalnia	 ścieków	 na	 terenie	 Gminy	 Rojewo,	
poza	aglomeracją	lub	na	terenie	na	którym	brak	jest	
sieci	kanalizacyjnej	i	nie	ma	w	planach	wykonania	
takowej.

Sporządziła Sylwia Łatka

 Informacja o przydomowych oczyszczalnIach ścIeków
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Tradycyjna Babka 
Marmurkowa

Składniki:
• 2 szklanki mąki 
pszennej

• 1 i 1/4 łyżeczki 
proszku do pieczenia

• szczypta soli
• 225 g masła
• 1 szklanka drobnego 
cukru do wypieków

• 4 duże jajka
• pół łyżeczki ekstraktu z wanilii
• pół szklanki mleka
• 120 g gorzkiej czekolady
Mąkę	i	proszek	przesiać,	wymieszać	z	solą.
Masło	 z	 cukrem	 utrzeć	mikserem	 do	 otrzymania	
puszystej,	 jasnej	 masy	 maślanej.	 Dodawać	 jajka,	
jedno	 po	 drugim,	 miksując	 po	 każdym	 dodaniu.	
Masa	pod	koniec	może	się	 lekko	zwarzyć,	ale	nie	
ma	to	wpływu	na	efekt	końcowy.	Dodać	wanilię	i	
zmiksować.	 Zmniejszyć	 obroty	 miksera	 i	 doda-
wać	mąkę	na	przemian	z	mlekiem,	miksując	tylko	
do	wymieszania	się	 składników.	Można	mąkę	wy-
mieszać	szpatułką	-	mniejsze	ryzyko	zakalca.
Czekoladę	 roztopić	 w	 kąpieli	 wodnej.	 Ciasto	 po-
dzielić	na	pół,	do	 jednej	 części	dodać	 lekko	prze-
studzoną	czekoladę,	wymieszać	łyżką.
Formę	o	wymiarach	29	x	11	cm	wysmarować	ma-
słem,	oprószyć	mąką	pszenną.	Wykładać	do	formy	
na	zmianę	to	jasną	to	ciemną	masę.	Po	wyłożeniu,	
widelcem	zrobić	w	cieście	zygzaki.
Piec	w	temperaturze	160ºC	przez	około	70	-	80	mi-
nut	lub	do	tzw.	suchego	patyczka.

Babeczki jogurtowe z nut-
ką cytrynową – idealne do 
wielkanocnego koszyczka

Składniki	na	6	babeczek	(lub	więcej,	
w	zależności	od	wielkości	foremek):

• 125 g naturalnego jogurtu
• 75 g masła, roztopionego
• 2 duże jajka
• skórka otarta z 1 cytryny
• 150 g mąki pszennej
• pół łyżeczki sody oczyszczonej
• szczypta  soli
• 125 g drobnego cukru do wypieków
W	naczyniu	wymieszać	jogurt	z	roztopionym	i	lek-
ko	przestudzonym	masłem.	Dodać	jajka,	skórkę	z	
cytryny	i	roztrzepać.
Do	składników	mokrych	dodać	przesianą	mąkę	z	
sodą,	solą	i	cukrem.	Wymieszać	rózgą	tylko	do	po-
łączenia	się	składników	i	uzyskania	gładkiej	masy,	
nie	dłużej.	 Formy	 o	 dowolnych	 kształtach	 do	
mini	 -	 babeczek	 wysmarować	 masłem,	 oprószyć	
mąką.	Ciasta	nałożyć	do	3/4	ich	wysokości.
Piec	 w	 temperaturze	 170ºC	 przez	 około	 25	 -	 30	
minut	 lub	do	 tzw.	 suchego	patyczka.	Lekko	prze-
studzić,	wyjąć	z	foremek,	wyrównać	nożem	(ciasto	
rośnie	'z	górką')*.	Udekorować	lukrem.
Lukier	cytrynowy:
•	 200	g	cukru	pudru
•	 sok	z	1	cytryny
Cukier	 rozetrzeć	 z	 sokiem	 z	 cytryny.	 Gęstość	 lu-
kru	regulować	przez	dodatek	wody	(jeśli	lukier	bę-
dzie	zbyt	gęsty)	lub	cukru	pudru	(jeśli	będzie	zbyt	
rzadki).
*	Jeśli	pieczecie	w	foremkach	do	muffinów,	wyrów-
nywać	oczywiście	nie	trzeba,	muffiny	urosną	z	ład-
ną	górką.

 KAcik kulinarny  przepisy naszej czytelniczki
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	 Stowarzyszenie	 „Złote	 Kłosy”	 przyłączyło	 się	 do	 zbiórki	 na	 rzecz	
Katolickiej	Misji	na	Madagaskarze.	
Jej	 beneficjentami	 są	 dzieci	 zamieszkujące	 te	 biedne	 	 tereny.	 Co	
roku,	 dzięki	 naszemu	 wsparciu,	 wielu	 najmłodszych	 otrzymuje	
niezbędne	 środki	 higieniczne,	 przybory	 szkolne	 i	 zabawki.	 Opiekę	
nad	 potrzebującymi	 sprawują	 misjonarze	 ze	 Zgromadzenie	 Ducha	
Świętego	 -	 Duchacze.	 Wymaga	 to	 wiele	 wysiłku,	 gdyż	 nie	 ma	 tam	
prądu,	wody,	ani	niczego,	co	nazywamy	techniką.	Nauczanie	odbywa	
się	w	warunkach	polowych	przy	wykorzystaniu	małej	tabliczki	i	kredy.
Ważna	jest	każda	forma	wsparcia:	rzeczowa,	gotówkowa	i	duchowa!!!	
Z	 wdzięcznością	 przyjmiemy	 dary	 materialne.	 Udostępniamy	 także		
konto	 Stowarzyszenia.	Dokonane	wpłaty	 przeznaczymy	 na	 pokrycie	
wysokich	kosztów	wysyłki	zebranych	paczek.
Nr	konta:	68 8170 1018 0042 0912 2000 0010.
Zapraszamy	też	do	rozważenia	możliwości	podjęcia	duchowej	adopcji	
na	odległość,	polegającej	na	opłacie	czesnego	za	naukę	1	dziecka,	która	
wynosi	150	zł	na	rok.	Dla	nas	to	nie	wiele,	dla	nich	jedyna	szansa	na	
rozwój.
Osoby	czujące	potrzebę	niesienia	pomocy	zapraszamy	do	kontaktu:
Kujawskie	Stowarzyszenie	„Złote	Kłosy”	w	Rojewie,	Rojewo	105,	
88-111	Rojewo,	tel.:	 531 999 290

 Pomoc dla madagaskaru 

Wielkanoc na Kujawach
Tradycje	wielkanocne		gosz-

czą	 w	 naszych	 domach	 od	wielu	
pokoleń.	 Panie	 Krystyna	 Czar-
nota	 i	 Urszula	 Piasecka	 zadbały	
o	to,	aby	w	ferworze	przygotowań	
nie	 zabrakło	 kujawskich	 akcen-
tów.	 Dlatego	 też	 przeprowadziły	
szereg	 zajęć	 z	 dziećmi	 w	 lokal-
nych	szkołach.	Uczniowie	dowie-
dzieli	się,	jak	wygląda	prawdziwa,	
skromna	 palemka	 wielkanocna.	
Mogli	 też	 samodzielnie	 wykonać	
przepiękne	pisanki	 z	wykorzysta-
niem	 rozgrzanego	 wosku	 i	 farby.	
Oczywiście	 na	 jajkach	 pojawiały	
się	 głównie	 wzory	 kujawskie,	 za-
prezentowane	wcześniej	przez	pa-
nie	prowadzące.	

Zdjęcia na stronie nr  2

Kiermasz Wielkanocny w Rojewie.
Mieszkańcy	 Gminy	 mieli	 okazję	 	 uczestniczyć	 w	

Kiermaszu	 Wielkanocnym	 organizowanym	 przez	 SZOiK.	
W	 pierwszą	 niedzielę	 kwietnia	 sala	 widowiskowo-sportowa	
w	 Rojewie	 przepełniona	 była	 świąteczną	 atmosferą.	
Wystawcy	 prezentowali	 własnoręczne	 ozdoby,	 wypieki	 i	
potrawy	 wielkanocne.	 Odwiedzający	 nie	 kryli	 podziwu	 dla	
profesjonalizmu	i	oryginalności	oglądanych	prac.	Z	zachwytem	
kupowano	 prezentowane	 dzieła	 i	 	 dopytywano	 o	 tajniki	
techniczne	 	dotyczące	wykonania.	Same	 twórczynie	na	 lawinę	
komplementów	reagowały	skromnym	uśmiechem.	„Ja	po	prostu	
lubię	to	robić…”	-	usłyszeliśmy	od	jednej	z	pań.
Wszyscy	 uczestnicy	 mogli	 korzystać	 z	 degustacji	 rozmaitych	
babek	wielkanocnych.	W	ramach	konkursu	wyłoniono	także	tę	
najsmaczniejszą.	
A	oto	lista	nagrodzonych:
I miejsce - Sołectwo Jaszczółtowo - Jezuicka Struga,
II miejsce Pani Alicja Jakubowska,
III miejsce Pani Władysława Czochór.
Wyróżnienia:
- Pani Halina Wesołowska,
- Pani Elżbieta Pabjanek,
- KGW Ściborze.

Zdjęcia na stronie nr  2

Z	radością	informujemy,	że	powrócili	do	
nas	obrońcy	naszych	strzech!!!

	Bociany	na	dobre	rozgościły	się	na	terenie	gminy	–	
niniejszym	sezon	wiosenny	uważamy	za	otwarty	:)
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Tak witali-
śmy wiosnę:

Szkoła w Ściborzu
Powitanie	 wiosny	 w	

Szkole	Filialnej	w	Ściborzu	
było	bardzo		wesołe.	Uczniowie	klasy	III	razem	z	
wychowawcą	 	przygotowali	 	„Marzannę”	-	sym-
bol	zimy.
Barwnym	 korowodem	 przeszliśmy	
ulicą	 od	 szkoły	 	 do	 pobliskiego	 par-
ku,	by	powitać	WIOSNĘ.	Aby	tradycji	
stało	 się	zadość,	dzieci	 	pożegnały	zimę	
okrzykiem:	 ,,Marzanno,	 Marzanno,	 Ty	
zimowa	 panno!	 W	 wodę	 Cię	 wrzucamy		
i	WIOSNĘ	witamy!"	 i	 	 śpiewem	powitały	
wiosnę.	Smutna		„Marzanna”	"	została	nad	
stawem.		Później	wszyscy	szukali	oznak	wiosny	w	
parku	i	ogrodach.	Dzieci	powróciły	do	swoich	klas	
z	szerokim	uśmiechem	i	nadzieją,	że	wreszcie	zawi-
tała	tak	upragniona	wiosna.

Zdjęcia na stronie nr 2 
napisała Dorota Wesołowska

Szkoła w Liszkowie

To	 był	 niesamowity	 dzień	 dla	 całej	 społeczności	
Szkoły	Podstawowej	w	Liszkowie...
24	 marca	 wybraliśmy	 się	 do	 Nadleśnictwa	
Cierpiszewo,	 by	 poszukać	 wiosny.	 Słoneczko	 cie-
szyło	 się	 także	 i	 towarzyszyło	 w	 czasie	 całej	 wy-
prawy.	 Najpierw	 uczniowie	 z	 p.	 J a c k i em	
wyruszyli	 w	 podróż	 po	 leśnych	
duktach,	by	poznawać	tajem-
nice	lasu	i	jego	mieszkańców.	

Podpatrywali	 budzące	 się	 w	 lesie	 życie,	 słuchali	
śpiewu	ptaków	i	rozwiązywali	zagadki.	Potem	prze-
nieśli	się	do	Dybowa,	by	zjeść	własnoręcznie	upie-
czone	na	ognisku	kiełbaski	i	pobawić	się	na	łonie	
natury.	
	To	był	dzień	pełen	wrażeń,	a	było	ich	tak	wiele,	że	
niektórzy	w	drodze	powrotnej	zasnęli.
Składamy	 	 podziękowania	 dla	 SZOiK'u	 za	 udo-
stępnienie	uczniom	autobusu	na	wycieczkę.

Zdjęcia na stronie nr 2
Społeczność SP w Liszkowie

Przedszkole w Rojewie
Marzec	 w	 PSP	 „Akademia	 Przedszkolaka”	 upły-
nął	pod	hasłem	przygotowań	do	powitania	wiosny.	

Przedszkolaki	 stworzyły	 kolorowe,	 wio-
senne	 prace	 plastyczne,	 dzięki	 którym	
nasze	przedszkole	rozkwitło	krokusami	
i	przebiśniegami.
21	 marca	 powitaliśmy	 kalendarzową	
wiosnę.	 Z	 wielkim	 zaangażowaniem	
i	 starannością	 dzieci	 przygotowały	
wiosenne	plakaty	 i	 kolorowe	motyl-
ki,	a	podczas	śniadania	komponowa-

ły	 zdrowe	 kanapki.	 Ze	 śpiewem	wiosennych	
piosenek	i	z	kolorowymi		motylkami	w	rękach	wy-
szliśmy	na	spacer	w	poszukiwaniu	wiosny.	
29	marca	byliśmy	w	Inowrocławiu	na	warsztatach	
„Wielkanocne	 mazury	 i	 piaskowe	 baby”.	 Każdy	
przedszkolak	z	wielką	radością	ozdabiał	 swoją	ba-
beczkę	i	mazurka.	Nauczyliśmy	się		także	piec	kru-
che	 ciasteczka	 według	 sekretnego	 przepisu	 pana	
Rafała	–	Mistrza	Cukiernictwa.	Kiedy	pani	Estera	
opowiadała	o	wielkanocnych	zwyczajach,	zajadali-
śmy	się	własnoręcznie	przygotowanymi	wypiekami.	

Zdjęcia na stronie nr 2
Przygotowała Katarzyna Stępniak 

Konkurs na 
najpiękniejszą palmę 

wielkanocną
Przedstawiamy	wyniki	gminnego	
konkursu	na	najpiękniejszą	
palmę	wielkanocną:
I	miejsce	-	Sołectwo	

Jaszczółtowo	-	Jezuicka	Struga,	
II	miejsce	Sołectwo	Topola,
III	miejsce	Sołectwo	Wybranowo.
Wyróżnienia:
-	Sołectwo	Płonkowo,
-	Sołectwo	Rojewice		-	Zawiszyn.
	Gratulujemy!!!

Zdjęcia na stronie 11

	 Organizator		loterii		fantowej	-	Stowarzyszenie	
„Złote	 Kłosy”	 –	 składa	 	 serdeczne	 podziękowania	
na	 ręce	 ZHR	 Inowrocław,	 za	 ufundowanie	 nagro-
dy	głównej	w	postaci	4	karnetów	na	wypożyczenie		
kajaków	 przy	 Przystani	 Kajakowo-Żeglarskiej	 w	
Inowrocławiu.	 Zachęcamy	 jednocześnie	 mieszkań-
ców	do	zapoznania	się	z	ofertą	fundatora:	
www.inowroclaw.zhr.pl/#przystan

PODZIĘKOWANIA
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	 31	marca	w	przedszkolu	odbył	się	IV	Gminny	
Konkurs	Recytatorski.	W	tym	roku	hasłem	przewodnim	
była	„Ekologia	w	literaturze”.	Wynika	to	z	faktu,	że	na-
sze	przedszkole	przystąpiło	do	programu	„Ekoszkoły”,	
wspierającego	inicjatywy	ekologiczne.
W	konkursie	wzięło	udział	30	przedszkolaków	z	terenu	
całej	gminy	w	wieku	4,	5	i	6	lat.	
Lista	zwycięzców	kształtuje	się	następująco:
Kategoria	dzieci	6	–	letnich:
I	miejsce	–	Amelia	Polak	–	Ściborze,
II	miejsce	–	Milena	Zalech	–	Rojewice,
III	miejsce	–	Maja	Zielińska	–	Rojewo.
Kategoria	dzieci	4	i	5	-	letnich:
I	miejsce	–	Zuzanna	Kusiewicz	–	Rojewo,
II	miejsce	–	Gabriela	Pocheć	–	Rojewo,
III	miejsce	–	Gabriela	Cieślak	–	Rojewo.
Pozostałe	dzieci	zostały	wyróżnione.

P.o.	dyrektora	Katarzyna	Stępniak	składa	podziękowa-
nia	dla	wszystkich	dzieci	biorących	udział	w	konkursie.	
Serdeczne	podziękowania	dla	rodziców	i	wychowawców	
oddziałów	przedszkolnych	za	przygotowanie	dzieci	do	
konkursu.	 Podziękowania	 dla	 Organu	 Prowadzącego	
i	 Drukarni	 Książek	 z	 Inowrocławia	 za	 ufundowanie	
nagród	 książkowych,	 podziękowania	 dla	 pracowni-
ków	przedszkola	za	okazaną	pomoc	w	organizacji	
konkursu.
Dzieci	z	przedszkola,	które	nie	brały	udziału	
w	 konkursie,	 tego	 dnia	 odwiedziły	 Gminną	
Bibliotekę	w	Rojewie,	gdzie	pani	bibliotekar-
ka	opowiadała,	jak	korzystać	ze	zbiorów	biblio-

teki.	 Po	 lekcji	 bibliotecznej	 przygotowanej	 specjal-
nie	 dla	 najmłodszych	 czytelników,	 przedszkolaki	
wybrały	się	z	panią	Wróżką	na	spacer	w	poszukiwa-
niu	wiosennych	zmian	w	przyrodzie.

    Zdjęcia na stronie nr 2

Powitanie wiosny w bibliotece 
Topienie	 marzanny	 to	 tradycja.	Właśnie	
w	 ten	 sposób	 symbolicznie	 żegnamy	
zimę	i	witamy	pierwszy	dzień	wiosny.	W	
dniu	 24	marca	dzieci	 i	młodzież	 zebrały	
się	 w	 bibliotece,	 by	 wspólnie	 świętować	
nadejście	 tej	pięknej	pory	 roku.	 Imprezę	
rozpoczęliśmy	od	przypomnienia	tradycji	
związanej	 z	 ,,Topieniem	 Marzanny’’.	
Następnie	kolorowy	i	radosny	orszak	udał	
się	nad	rzeczkę,	gdzie	zgodnie	z	tradycją	
Marzanna,	 symbol	 odchodzącej	 zimy,	
została	spalona	i	utopiona.	Po	powrocie	do	
biblioteki	 na	 uczestników	 czekał	 słodki	
poczęstunek.

Na podstawie informacji 
Krystyny Cichej

	 Dnia	 17.03.2017r.	 gości-
liśmy	 w	 Rojewie	 pochodzącą	 z	
Armenii	 panią	 Nairę	 	 Ayvazyan	
–	 sopranistkę	 występującą	 w	 te-
atrach,	 filharmoniach.	 Zaśpiewała	
piękne	 utwory,	 pieśni,	 walczyka,	
dostając	 owacje	 na	 stojąco.	 Po	 wy-
stępie	 odbyła	 się	 także	 wystawa	
obrazów	 naszej	 lokalnej	 artystki,	
pani	 Bernadety	 Lewandowskiej.	

Chciałabym	 bardzo	 podziękować	
za	 pomoc	Kierownikowi	 SZOiK-u	
Piotrowi	Czajkowskiemu,	Dyrektor	
Gimnazjum	 Jadwidze	 Florczak,	
Stowarzyszeniu	„Złote	Kłosy”	oraz	
naszym	 Paniom	 z	 Gminnej	 Rady	
Kobiet.

przesłała Agnieszka Miszczyk
Zdjęcia na stronie nr 11

Konkurs recytatorski w przedszkolu

Dzień Kobiet 
Gminna	 Rada	 Kobiet	
obchodziła	 swoje	 święto	
03.03.2017r.	 Strażacy	 z	
OSP	 Rojewo	 uczynili	
ten	 czas	 naprawdę	
wyjątkowym.	 Panowie	
wręczyli	 kwiaty	 każdej	
uczestniczce	 spotkania,	
zaśpiewali	 „sto	 lat”	 i	
wznieśli	 toast	 za	 zdrowie	
pięknych	pań.	Oni	również	
zajęli	 się	 roznoszeniem	
kawy	i	ciasta.	Pan	Andrzej	
Walczak	 postarał	 się,	 aby	
sala	 wypełniona	 była	
wspólnym	 śpiewem,	 a	 w	
czasie	 zabawy	 rozdawano	
upominki.
W	 spotkaniu	 uczestniczyli	
również	 Wójt	 Gminy	
Rojewo	 Rafał	 Żurowski,	
Przewodnicząca	 Rady	
Gminy	 Joanna	 Mąka,	
Sekretarz	Jan	Wasilewski	i	
Kierownik	 SZOiK-u	 Piotr	
Czajkowski.

Zdjęcia na stronie nr 11
przesłała Agnieszka 

Miszczyk

Wieczór z operetką

Przesłała Katarzyna Stępniak
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Kształtowanie wizerunKu w social Media

	 W	 bibliotece	 gminnej	 odbyły	 się	 warszta-
ty	 dotyczące	 kreowania	 pozytywnego	 wizerunku	
w	Social	Media.	Tym	 samym	 rozpoczęliśmy	 cykl	
spotkań	w	 ramach	 projektu	 „Człowiek	 na	 rynku	
pracy	w	XXI	w.”	Nauczyliśmy	się,	jak	tworzyć	do-
bre	newsy	w	Internecie,	a	przed	nami	jeszcze	wiele	
ciekawych	 tematów	 do	 poruszenia!	 Organizator	
projektu,	 Stowarzyszenie	 „Złote	Kłosy”,	 serdecz-
nie	zaprasza	na	kolejne	spotkania.	Informacje	po-
dane	zostaną	między	innymi	na	stronie	fb.

Gminna	Biblioteka	
Publiczna	w	Rojewie	
rozpoczęła	swoją	
działalność	na	

facebooku.	Zapraszamy	
do	polubienia	

	 W	dniu	11	marca	2017r.	w	hali	
sportowej	w	Rojewie	odbył	się	Halowy	
Turniej	 Żaków.	 Wszystkie	 drużyny,	
trenerów,	 zaproszonych	 gości,	 rodzi-
ców	 przywitał	 trener	 drużyny	 gospo-
darzy	 Pan	 Bartłomiej	 Zieliński,	 a	 ofi-
cjalnego	 otwarcia	 turnieju	 dokonał	
Kierownik	 Samorządowego	 Zespołu	
Oświaty	i	Kultury	w	Rojewie	Pan	Piotr	
Czajkowski.	 W	 turnieju,	 w	 którym	
udział	wzięło	5	drużyn,	w	tym	dwie	z	
Rojewa,	 rywalizowały	 dzieci	 z	 roczni-
ków	 2008/2009	 i	 młodsi.	 Oprócz	 go-
spodarzy	w	turnieju	wystąpiły	drużyny	
Czarnych	 Wierzchosławice,	 Galaxy	
Inowrocław	 i	 Kujawianki	 Strzelno.	
Zasady	sobotniego	turnieju	były	proste	

-	 grać	 najlepiej	 jak	 się	 da,	 a	 przy	 tym	
dobrze	 się	bawić.	Okazji	do	 realizacji	
tych	 założeń	 było	 sporo,	 bo	 drużyny	
zagrały	systemem	każdy	z	każdym,	po	
15	minut	 każdy	mecz.	O	 tym	kto	wy-
gra	 decydowała	 liczba	 punktów	 zdo-
bytych	 we	 wszystkich	 spotkaniach.	
Po	rozegraniu	10	spotkań,	okazało	się,	
że	 bezapelacyjnym	 zwycięzcą	 została	
ekipa	 Znicz	 Rojewo	 „A”	 przed	 dru-
żyną	Czarnych	Wierzchosławice	 oraz	
Kujawianką	Strzelno.	Tuż	za	podium	
uplasowała	 się	 druga	 drużyna	 gospo-
darzy	 Znicz	 Rojewo	 „B”,	 a	 za	 nimi	
Galaxy	Inowrocław.

Zdjęcie na stronie nr  12

  Halowy Turniej Żaków

Wyróżnienia indywidualne:
Z	 ośmioma	 trafieniami	 królem	 strzelców	 został	Piotr 
Sypniewski	 zawodnik	 drużyny	 Znicz	 Rojewo	 „A”.	
Najlepszym	 bramkarzem	 został	 Antoni	 Soczewka	
Kujawianka	Strzelno.	Wybrano	również	wyróżniających	
się	 zawodników	 w	 poszczególnych	 drużynach:	 Znicz	
Rojewo	 „	A”-	Damian	Konieczny,	Znicz	Rojewo	 „B”-	
Filip	 Lewandowski,	 Kujawianka	 Strzelno-	 Wojciech	
Grobelny,	Galaxy	Inowrocław-Wiktor	Nowicki,	Czarni	
Wierzchosławice-	Jakub	Nowakowski.	Na	zakończenie	
wszystkie	 drużyny	 i	 wyróżnieni	 zawodnicy	 otrzymali	
puchary,	 dyplomy	 i	 nagrody,	 które	 wręczyli	 obecni	
podczas	 uroczystego	 podsumowania	 Wójt	 Gminy	
Rojewo	 Rafał	 Żurowski	 i	 Prezes	 LZS	 Znicz	 Rojewo	
Benedykt	 Szelągowski.	 Organizatorzy	 turnieju	 LZS	
Znicz	 Rojewo	 oraz	 SZOIK	 w	 Rojewie	 dziękują	
wszystkim	 przybyłym	 gościom,	 sponsorom,	
rodzicom	oraz	przede	wszystkim	uczestnikom	za	
wspólną	zabawę.
Wyniki:
Czarn	i-	Znicz	B	1-1	Adrian	Dąbrowski	/	
Piotr	Król
Kujawianka	 -	 Galaxy	 5:0	 Wojciech	
Grobelny	3,	Jakub	Walkowski,	samob.

Znicz	B	-	Kujawianka	
1-2	 Jakub	Walkowski,	
Wojciech	 Grobelny	 /	
Piotr	Król
Znicz	A	 -	 Czarni	 6:0	
Piotr	 Sypniewski	 3,	
Damian	Konieczny	2,	
Bartek	Sypniewski
Kujawianka	 -	 Znicz	
A	1-4	Piotr	Sypniewski	3,	Damian	Konieczny	/	Jakub	
Walkowski
Galaxy	 -	 Znicz	 B	 2-4	 Nowicki	 Wiktor	 2	 /	 Filip	
Lewandowski	4

Znicz	 A	 -	 Galaxy	 5:0	 Bartek	 Sypniewski	 -	 3,	
Piotr	Sypniewski	2
Czarni-Kujawianka	 3:1	 Jakub	
Nowakowski	3	/	Wojciech	Grobelny
Galaxy	-	Czarni	0:4
Znicz	 B	 -	 Znicz	 A	 0:3	 samob.,	
Bartek	Sypniewski	2

Sporządził Bartłomiej Zieliński
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	 10	marca	2017	roku	zakończyła	się	VII	edycja	
Rojewskiej	 Ligi	 halowej	 Piłki	 Nożnej	 organizowana	
przez	Samorządowy	Zespół	Oświaty	i	Kultury	w	Rojewie.	
Zwycięzcą	po	raz	szósty	z	rzędu	została	drużyna	Dworu	
Biesiadnego	Rojewo,	która	w	18	meczach	poniosła	tylko	
jedną	porażkę,	zdobywając	najwięcej	bramek	(137).	Na	
drugim	 stopniu	 podium	 uplasowała	 się	 drużyna	 Bala	
Wierzchosławice,	a	na	trzecim	drużyna	Start	Ściborze.
	 	 Na	 zakończenie,	 podczas	 uroczystego	
podsumowania	 ligi,	 wszystkie	 drużyny	 biorące	
udział	 w	 rozgrywkach	 zostały	 nagrodzone	 okazałymi	
pucharami,	które	wręczyli	Wójt	Gminy	Rafał	Żurowski	
i	 Kierownik	 Samorządowego	 Zespołu	 Oświaty	 i	
Kultury	 w	 Rojewie	 Piotr	
Czajkowski.	 Przyznano	 także	
nagrody	 indywidualne.	Królem	
strzelców	 VII	 edycji	 rozgrywek	
został	 Jarosław	 Dąbrowski	
(Dwór	 Biesiadny)	 z	 dorobkiem	
36	bramek.	Z	kolei	najlepszymi	
bramkarzami	 zostali	 Kacper	
Kuster	z	drużyny	Start	Ściborze	
oraz	 Zbigniew	 Baranowski	 z	
Dworu	Biesiadnego.	Kierownik	
SZOiK-u	 składa	 serdeczne	

podziękowania	 wszystkim,	 którzy	 przyczynili	 się	 do	
rozwoju	Rojewskiej	ligi,	a	w	szczególności:	pracownikom	
SZOiKu,	 w	 tym	 koordynatorowi	 ligi	 Bartłomiejowi	
Zielińskiemu,	Justynie	Olszewskiej	za	tworzenie	galerii	
zdjęć,	 Marcinowi	 Wijacie	 za	 prowadzenie	 strony	 z	
wynikami,	wszystkim	drużynom,	sędziom	i	oczywiście	
kibicom.
	 Klasyfikacja	 końcowa:	 1.	 Dwór	 Biesiadny,	 2.	
Bala	 Wierzchosławice,	 3.	 Start	 Ściborze,	 4.	 Zimny	
Lech	Liszkowo,	5.	Pacio	Pakość,	6.	Mocny	Full,	7.	AZP	
Feniks,	 8.	 Galaktikos,	 9.	 Paka	 Inowrocław,	 10.	 OSP	
Rojewo.

Sporządził Bartłomiej Zieliński

To już jesT koniec. kolejny sezon Rojewskiej ligi Halowej pRzeszedł do HisToRii.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w 
nowych mundurach i informację

Relaksujący 
weekend w SPA
	 Jak	 czytamy	 na	 stronie	
OSP	 Rojewo,	 Ratownicy	
Jednostki	 Operacyjno	 -	
Technicznej,	 którzy	 na	 swoim	
koncie	mają	najwięcej	wyjazdów	
alarmowych,	 mieli	 okazję	 do	
wypoczynku	 we	 wspólnym	
gronie. 
	 Pierwsze	 dni	 kwietnia	
spędzili	 oni	 wraz	 ze	 swoimi	
żonami	w	jednym	z	pensjonatów	
w	Ciechocinku,	gdzie	korzystać	
mogli	z	pełnej	bazy		zabiegowej	
SPA.	 Regeneracji	 służył	

również	 wieczorny	 spacer	 przy	
tężniach	oraz	zwiedzanie	miasta.	
Na	 zakończenie	 uczestnicy	
pozytywnie	 ocenili	 taki	 rodzaj	
integracji	 oraz	 deklarowali,	 że	
chętnie	 będą	 uczestniczyć	 	 w	
takich	 przedsięwzięciach	 w	
przyszłości.

	 Z	okazji	Święta	Strażaka	
6	 maja	 odbędzie	 się	 Msza	 Św.	
w	 parafii	 Najświętszej	 Marii	
Panny	Wspomożenia	Wiernych	
w	Rojewie.		Już	dziś	zapraszamy	
mieszkańców	 na	 uroczyste	
nabożeństwo.

Gminny Klub Seniora
	 Wkrótce	 minie	 kwartał	 2017	 roku	 i		
działalności	 „Wrzosu”	 na	 rzecz	 seniorów.	 W	
styczniu	dokonaliśmy	podsumowania	ubiegłego	
roku	i	przedstawiliśmy		dalszy	plan	pracy.	
	 W	 lutym	 tradycyjne	 spotkanie	 z	 „Kozą”	
przygotowane	 przez	 nauczyciela	 Ryszarda	
Matyszewskiego	i	dzieci	ze	Szkoły	Podstawowej	
w	Rojewie,	było	wstępem	do	miłego	i	ciekawego	
spędzania	 czasu	 seniorów	 ze	 Szczepanowa,	

Łojewa,	Solca	Kujawskiego,	Janikowa	i	
Rojewa.	Łącznie	karnawał	żegnało	150	
osób.	Wszyscy,	zadowoleni	ze	spotkania,	
bawili	się	przednio.	
	 Byliśmy	 goszczeni	 też	 w	 Klubie	
„Szarotka”	 w	 Solcu	 Kujawskim	
oraz	 na	 spotkaniu	 przygotowanym	
przez	 „Leśną	 Krainę”	 z	 Cierpic.	
Przedstawicielka	„Wrzosu”	brała	udział	
w	 spotkaniu	 w	 Gniewkowie	 z	 okazji	
święta	 kobiet,	 natomiast	 9	 kwietnia	
odbyło	się	kolejne	spotkanie	wiosenne	
w	Liszkowie.	

Na podstawie informacji  
Barbary Kryszak
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 „Miłość zaklęta w nutach”
	 18	 lutego	 2017r.	 świetlica	 wiejska	 w	 Liszkowie	
przepełniona	była	magicznym	nastrojem.	Stowarzyszenie	
Na	 Rzecz	 Wspierania	 Aktywności	 Społecznej	 zaprosiło	
mieszkańców	 do	 udziału	 w	 VI	 Muzycznym	 Spotkaniu	
Walentynkowym	 pt.	 „Śpiewajmy	 głosem,	 śpiewajmy	
sercem,	 śpiewajmy	 ustami”.	 Aranżacje	 muzyczne		
zaprezentowało	 5	 zespołów	 i	 jedna	 solistka:	 „Nasze	
Kujawy	z	Rojewa”,	„Nakielanki”	z	Nakła,	„Złoty	Wiek”	ze	
Złotnik	Kujawskich”,	„Wrzos”	z	Rojewa,	„Ale	babki”	oraz	
Daria	Wójcik	z	Inowrocławia.	Po	zakończonym	występie	
wykonawcy	otrzymali	podziękowania	i	pamiątkowe	figury	
aniołów.	Taki	wieczór	z	pewnością	na	długie	lata	wpisze	się	
w	szereg	najlepszych	wspomnień	lokalnych	mieszkańców.

Zdjęcia na stronie nr 12
Na podstawie informacji Sylwii Wrony

Koza RojewsKa
	 Mieszkańcy	gminy,	 jak	 zwykle	 „z	wielkim	
przytupem”	żegnali	 się	z	karnawałem.	Tradycyjny	
„śledzik”	 zagościł	 w	 niejednym	 domostwie,	 a	 na	
ulicę	 wyszedł	 orszak	 przebierańców.	 Harcująca	
koza	 w	 towarzystwie	 niebanalnych	 postaci,	
wpisuje	 się	 jako	 element	 jednego	 z	 najstarszych	
kujawskich	 obrzędów	 zapustnych.	 Śmiech,	 taniec	
i	 różnorodność	 kolorów	 mają	 obudzić	 uśpioną	
przyrodę,	 a	 gospodarzom	 przynieść	 radość	 i	
dostatek.	
 Piecze nad grupą sprawuje Ryszard 
Matyszewski, a tegoroczny program przygotował 
animator kultury, emerytowany nauczyciel Czesław 
Błoch.

Zdjęcia na stronie nr 12

	 Tegoroczny	 XV	 rajd	 Szlakiem	 Szwadronu	
Nadgoplańskiego	 dla	 upamiętnienia	 rocznicy	
Powstania	 Wielkopolskiego	 odbył	 się	 w	 sobotę	
25.02.2017r.	Współorganizatorami	rajdu		byli:	Publiczne	
Gimnazjum	 im.	 K.	 Górskiego	 w	 Rojewie	 i	 oddział	
PTTK	Inowrocław.	Rajd	rozpoczął	się	w	Inowrocławiu,	
skąd	 uczestników	 autokary	 przewiozły	 do	 Płonkowa.	
Tam	czekali	 już	uczniowie	z	naszego	gimnazjum	wraz	
z	nauczycielami	D.	Ratajczak	i	P.	Pankowskim,	którzy	
poprowadzili	uczestników	poprzez	polne	i	leśne	ścieżki	
w	 kierunku	 Rojewa.	 Płonkowo	 i	 Rojewo	 wpisują	 się	
w	 historię	 Powstania	 Wielkopolskiego,	 w	 obu	 tych	
miejscowościach	 stacjonowało	 po	 ok.	 30	 powstańców.	
Tędy	 właśnie	 przebiegała	 linia	 frontu	 o	 długości	 ok.	
5	 km,	 a	 zadaniem	 powstańców	 było	 kontrolowanie	
terenu.	 Pod	 Płonkowem	 doszło	 do	 krwawej	 walki	
zakończonej	 zwycięstwem	 powstańców.	 W	 trakcie	
marszu	 rozegrano	 grę	 terenową	 tematycznie	 związaną	
z	 powstaniem.	 Rajd	 niezmiennie	 cieszy	 się	 dużym	
zainteresowaniem	 dzieci,	 młodzieży	 i	 dorosłych.	 W	
tym	 roku	 uczestnikami	 byli:	 uczniowie	 SP	 nr	 4	 i	 11	
oraz	ZSI	z	Inowrocławia,	gimnazjaliści	z	Gim.	nr	1	i	2	
z	Inowrocławia,		Gim.	ze	Złotnik	Kujawskich,	Rojewa,	
2	i	3	HP	z	Inowrocławia,	Ośrodek	Wspierania	Dziecka	
i	Rodziny,	ZSP	Kościelec	Kuj.	 (łącznie	190	osób).	Na	
uczestników	 rajdu	 czekały	 drożdżówki	 z	 piekarni	 J.	
Klimko	 oraz	 gorąca	 herbata	 lub	 	 kawa	 przygotowane	
przez	 nasze	 panie	 z	 obsługi	 szkolnej.	 Jak	 co	 roku	 na	
podsumowaniu	rajdu	obecni	byli	zaproszeni	goście.	W	
tym	 roku	 obecni	 byli:	 Wiesława	 Pawłowska	 –	 radna	
powiatu	inowrocławskiego,		Zbigniew	Doros	i	Krzysztof	
Szymkowiak	z	Zarządu	Koła	nr	7	ZŻWP	Inowrocław.	

Podsumowaniem	 rajdu	 było	 wręczenie	 nagród		
zwycięzcom	gry	terenowej	i	konkursu	plastycznego.	W	
grze	terenowej	najlepsi	okazali	się:	I	m-ce	Kinga	Dudek	
(Gim.		Złotniki	Kuj.),	II	m-ce	Agata	Ostrowska	(SP	nr	11	
Inowrocław),	III	m-ce	Natalia	Tomczak	(Gim.	Złotniki	
Kuj.).	 Nagrody	 otrzymali	 również:	 Paulina	 Posadzy	
(2-3	 HP	 Inowrocław),	 Kinga	 Kostrzewa	 (Ośrodek	
Wspierania	 Dziecka	 i	 Rodziny	 Inowrocław),	 Roksana	
Dobek	 	 (ZSI	 Inowrocław)	 i	 Szymon	 Zwierzychowski		
(SP	 nr	 4	 Inowrocław).	 W	 konkursie	 plastycznym	
nagrody	 otrzymali:	 I	 m-ce	 Tymoteusz	 Szatkowski	
(Gim.	Złotniki	Kuj.),	II	m-ce	Martyna	Kopacz	(SP	nr	4	
Inowrocław),	III	m-ce	Weronika	Boniek	(Gim.	Złotniki	
Kuj.)	,	wyróżnienie	Mateusz	Kruszka	(lat	7)	oraz	Filip	
Szczepaniak	(ZSI	Inowrocław),	Wiktoria	Grol	(SP	nr	4	
Inowrocław),	Klaudia	Jarecka	(ZSI	Inowrocław),	Kaja	
Socha	i	Katarzyna	Modrzejewska	(Gim.	Złotniki	Kuj.)	
,	 a	 także	 Julia	 Wegner	 (ZSI	 Inowrocław).	 Laureat	 I	
miejsca	otrzymał	 również	puchar.	Nagrody	 i	dyplomy	
zwycięzcom	 wręczali:	 radna	 powiatu	 W.	 Pawłowska,	
dyrektor	Zespołu	Szkół	w	Rojewie		J.	Florczak,	prezes	
PTTK	 	 	 A.	 Dargacz	 oraz	 członkowie	 Zarządu	 Koła	
nr	 7	 ZŻWP	 p.	 Z.	Doros	 i	K.	 Szymkowiak.	Dyplomy	
uznania	 	 Ministra	 Sportu	 i	 Turystyki	 za	 działalność	
dydaktyczną	 w	 zakresie	 turystyki	 i	 krajoznawstwa	
wśród	młodzieży	otrzymali:	dyrektor	Jadwiga	Florczak,	
nauczyciele	Danuta	Ratajczak,	Renata	Kowalska		i	Piotr	
Pankowski	-	coroczni	organizatorzy	rajdu.	W	tym	roku	
w	 organizację	 rajdu	włączył	 się	 również	Daniel	Czaja.	
Dzięki	 ich	 pracy	 i	 poświęceniu	 impreza	 jest	 zawsze	
dobrze	zorganizowana.

Zdjęcia na stronie nr 12
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Wernisaż prac malarskich w Gniewkowie
	 Na	 zaproszenie	 Miejsko-Gminnego	 Ośrodka	
Kultury,	 wystawa	 prac	 malarskich	 Bernadety	
Lewandowskiej	 gościła	 w	 tejże	 instytucji.	 Podczas	
uroczystości	 Dnia	Kobiet	 pani	 Bernadeta	 przybliżyła	

historię	 tworzenia	 swoich	 obrazów	 i	 oprowadziła	
uczestników	po	wystawie.	Czas	 spędzony	wśród	senio-
rów	w	rodzinnej	atmosferze	pozostawił	niezapomniane	
wrażenia.

Zdjęcia na stronie nr 11
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WERNISARZ PrAC MALARSKICH W GNIEWKOWIE

Wieczór z operetką

Dzień Kobiet

 Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną
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Miłość zaklęta w Nutach

Koza Rojewska


