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Wielki tort na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 



 

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY 

Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru do druku nadesłanych 

zdjęć i  

tekstów, a także ich skracania i redagowania. 

Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów. 

Wydawca: Urząd Gminy Rojewo 

Redaktor naczelny: Urszula Gutowska 

Współredagujący: Wójt Gminy Rojewo, 

Rafał Żurowski,           pracownicy Urzędu 

Gminy w Rojewie oraz nauczyciele i miesz-

kańcy z terenu gminy Rojewo 

Email: gazeta.gminy.rojewo@op.pl 

Tel: 52 351 13 90 wewn. 13, Tel: 533 322 

513 

Nakład: 750 egzemplarzy 

Lp. Sołectwo Data Godzi-

na 

Miejsce 

1.  Dąbie – Leśnianki 25.02.2015 18.00 UG Rojewo 

sala sesyjna 

2.  Glinno - Wielkie 04.03.2015 17.00 Świetlica wiejska 

3. Mierogoniewice 24.02.2015 18.00 Świetlica wiejska 

4. Topola 06.03.2015 17.00 Świetlica wiejska 

5. Jurancice 11.03.2015 19.30 Dom Socjalny 

J. Struga 

6 Rojewice – Zawiszyn 19.03.2015 18.00 Szkoła Podstawowa 

Rojewice 

7. Liszkowice 10.03.2015 15.00 Świetlica wiejska 

8. Osiek Wielki 27.02.2015 17.00 Szkoła w Rojewicach 

9. Płonkówko 05.03.2015 16.00 Sala sesyjna 

UG Rojewo 

10. Jaszczółtowo – Jezuic-

ka Struga 

11.03.2015 17.30 Dom socjalny 

Jezuicka Struga 

11. Płonkowo 12.03.2015 17.00 Świetlica wiejska 

12. Dobiesławice 13.03.2015 17.00 Świetlica Wiejska 

13. Wybranowo 26.02.2015 17.00 Świetlica wiejska 

14. Żelechlin 12.03.2015 17.00 Sala Sesyjna 

UG Rojewo 

15. Rojewo 18.03.2015 17.00 UG Rojewo 

16. Ściborze       

17. Liszkowo – Budziaki 03.03.2015 16.00 Świetlica wiejska 



 

 

Świetlica Wybranowo 

W 

Wigilia w Mierogoniewicach 

Szkoła podstawowa Rojewo 



J 



R EJON NAUK ŚCISŁYCH - PROJEKT DLA 

GIMNAZJALISTÓW  
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Spotkanie w GBP Rojewo 



T 

Członkowie zespołu „ Wrzos” 



J ak długo pełni Pan funkcję sołtysa? 

Sołectwo objąłem po rezygnacji poprzedniej pani sołtys 

w 2002 roku i pełnię tę funkcję przez kolejne trzy kadencje. 

 

C o zmieniło się przez ten czas na korzyść dla miesz-

kańców? 

Nasze sołectwo obejmuje powierzchniowo niewielki ob-

szar. Ale jest to zwarta osada i jedną z ważnych 

spraw jest zagospodarowanie czasu wolnego 

mieszkańcom.  Służy temu m.in. nasza świetli-

ca. W 2009 roku  przeprowadzono w niej 

gruntowny remont  - przede wszystkim 

przy pomocy pozyskanych przez gminę 

środków unijnych. Obejmował on malo-

wanie ścian, wymianę podłogi i okien oraz 

wygospodarowanie pomieszczenia na 

małą kuchnię, do której zakupiono sprzęt 

gospodarstwa domowego. Dodatkowo 

świetlicę wyposażono w stoliki i krzesła.  

Doprowadzono też wodę i założono ogrze-

wanie gazowe. Wykonano także elewację 

zewnętrzną i wymieniono dach.  Miejsce to zy-

skało na wyglądzie i stało się funkcjonalne.  W 

2014 r. wyodrębniona została jeszcze łazienka.  

W świetlicy odbywają się zebrania. Były już imprezy wiejskie, 

takie jak zabawa sylwestrowa i dzień kobiet. Mieszkańcy ko-

rzystali z jej dobrodziejstw, organizując przyjęcia komunijne i 

inne spotkania rodzinne. A od września ubiegłego roku dwa 

razy w tygodniu w poniedziałki i piątki w godz. 13.00-19.30 

na świetlicy odbywają się zajęcia, które prowadzi opiekunka 

świetlicowa. Korzystają z nich głównie dzieci. Mają do dyspo-

zycji np. gry planszowe, kredki, farby. Na świetlicy jest  też 

mini atlas oraz tenis stołowy. Ten sprzęt służy przede wszyst-

kim młodzieży.  

Dzięki projektom unijnym w naszej wsi powstał również plac 

zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe. 

Z uwagi na warunki uczniów oczekujących na autobus szkolny 

w 2011 roku postawiona została także wiata.    

 

J akie widzi Pan zadania do realizacji w tej miejscowo-

ści? 

Z funduszu sołeckiego, który wynosi w tym roku 9321 zł, 

chcielibyśmy przede wszystkim doposażyć świetlicę w 

aneks kuchenny, kuchnię czteropalnikową z piekar-

nikiem oraz zastawę stołową. Aby zwiększyć bez-

pieczeństwo dzieci, należałoby ogrodzić plac 

zabaw.  Nakładu finansowego jak również pra-

cy wymaga jeszcze boisko, z którego korzysta-

ją przede wszystkim dzieci starsze i młodzież. 

Należałoby je wyrównać i zadbać o nową mu-

rawę. Również z uwagi na bezpieczeństwo, a 

także na komfort mieszkańców wskazany był-

by chodnik wzdłuż zabudowań. 

 

C o chciałby Pan przekazać swoim miesz-

kańcom? 

Mam nadzieję, że po doposażeniu świetlicy będzie 

ona miejscem, do którego chętnie będą przychodzić 

nie tylko dzieci i młodzież, a także pozostali mieszkańcy. 

Chciałbym, aby wyposażony aneks kuchenny służył na przy-

kład paniom do zajęć kulinarnych. 

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wójtowi i pra-

cownikom urzędu za pomoc. Problemy, z którymi niejedno-

krotnie zwracam się do naszego urzędu, nigdy nie zostały 

odrzucone, a wręcz przeciwnie zawsze mogę liczyć na poszu-

kiwanie pomyślnych rozwiązań.   

http://klub.pl/


2 00 LAT, 200 LAT NIECHAJ ŻYJE NAM... 



INFORMACJE Z USC 
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Z AT R Z Y M A Ć  C Z A S  


