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BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK 
INFORMACYJNY

Redakcja zastrzega sobie prawo do 
wyboru do druku nadesłanych zdjęć i 

tekstów, a także ich skracania 
i redagowania.

∫nformacja z III Sesji Rady 
Gminy Rojewo, która odbyła się 

w dniu 30 grudnia 2014r. oraz z IV 
Sesji Rady Gminy, która odbyła się 
w dniu 16 stycznia 2015r.
Na III Sesji Rady Gminy w dniu 
30 grudnia 2014r. Rada Gminy 
Rojewo podjęła następujące 
uchwały:
- uchwalenia budżetu Gminy 
Rojewo na 2015 rok,
- uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rojewo na lata 
2015 – 2026,
- zatwierdzenia planów pracy 
stałych komisji Rady Gminy 
Rojewo na 2015r, 
- uchwalenia planu pracy Rady 
Gminy Rojewo na 2015 rok,
 - określenia zasad zwrotu wydatków 
na świadczenia z pomocy społecznej 
pozostające w   
   zakresie zadań własnych Gminy 
Rojewo.
Na IV Sesji Rady Gminy w dniu 
16 stycznia Rada Gminy Rojewo 
podjęła następujące uchwały:
a) wniesienia do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w 
Bydgoszczy skargi na zarządzenie 
zastępcze nr 172/2014 Wojewody 
Kujawsko – Pomorskiego z 
dnia 27 listopada 2014r. w 
sprawie wprowadzenia obszarów 
udokumentowanych złóż kopalin 

do Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rojewo. 
Dnia 27 listopada 2014r. 
Wojewoda Kujawsko – Pomorski 
wydał zarządzenie zastępcze Nr 
172/2014 w sprawie wprowadzenia 
obszarów udokumentowanych złóż 
kopalin do Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rojewo.
Po zapoznaniu się z prawnymi 
i faktycznymi aspektami 
zarządzenia zastępczego, a także 
po przeprowadzeniu w tym 
przedmiocie dyskusji, Radni Gminy 
Rojewo stwierdzili, iż zasadnym 
jest podjecie uchwały w sprawie 
wniesienia do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Bydgoszczy 
skargi na przywołane zarządzenie 
zastępcze.
b) zmieniająca uchwałę w sprawie 
przyjęcia „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów azbestowych z 
terenu Gminy Rojewo na lata 2012 
– 2032”. 
 Dnia 27 grudnia 2012r. 
Uchwałą Nr XXIV/141/2012 Rada 
Gminy Rojewo podjęła uchwałę 
w sprawie przyjęcia „Programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
azbestowych z terenu Gminy 
Rojewo na lata 2012 – 2032”.

 W 2014 r. dokonano 
weryfikacji inwentaryzacji 
wyrobów 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 2015 r.
Gmina Rojewo planuje skorzystać z 
dofinansowania na przedsięwzięcie 
pn. „Demontaż, transport i 
unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest w 2015r.” 
Jednym z załączników do niniejszego 
wniosku są dane nieruchomości w 
gminnej inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest na terenie 
Gminy Rojewo.                                                            

Informację sporządziła: 
M. Pijanowska

Protokoły audio z Sesji oraz 
wspólnych posiedzeń  Rady 
Gminy Rojewo można odsłuchać 
na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy w 
Rojewie na stronie www.bip.
rojewo.pl w zakładce Prawo 
lokalne.
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 „Kochamy Was” - pod takim  hasłem  
w Szkole  Filialnej w Ściborzu odbyła się uroczystość 
z okazji Dnia Babci i Dziadka. Mimo że styczeń jest 
zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa 
dni, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu, bo przecież 
jest to święto naszych kochanych seniorów. Zapraszanie 
babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest 
tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez szkolnych. 
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, pełen 
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości. Dnia 23 stycznia 
2015 roku  w Świetlicy Wiejskiej w Ściborzu odbyła 
się ta wspaniała impreza. W  pięknie udekorowanej sali 
dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały 
piękny program artystyczny. W większości były to 
wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane 
tematycznie z tymże świętem. Program artystyczny, który 
zaprezentowali uczniowie, zapewnił przybyłych gości o 
tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają wspaniałe wyniki 
w nauce, ale również posiadają zdolności muzyczne, 
aktorskie oraz taneczne.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a 
czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, 
kierowane pod ich adresem. Następnie dzieci obdarowały 
swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 
własnoręcznie. Po części oficjalnej niecodzienni goście 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany 
przez rodziców.

Frekwencja jak co roku dopisała. Atmosfera tej 
uroczystości była wspaniała. Szczęśliwe i rozpromienione 

twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są 
takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. 
Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w 
pamięci zarówno dzieci jak i dziadków! 

napisała Dorota Wesołowska

Dzień BaBci i DziaDka w akaDemii 
PrzeDszkolaka w rojewie
Co roku w styczniu obchodzimy szczególne dni- Dzień Babci i 
Dzień Dziadka. Z tej okazji wszystkie wnuki obdarowują dziadków 
laurkami, składają życzenia i dziękują za ich miłość. Nasze 
przedszkolaki przygotowały dla swoich kochanych dziadków piękny 
występ. Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczno- taneczny, 
wysłuchali pięknych piosenek i wierszy oraz otrzymali wspaniałe 
upominki i laurki. Po występie dzieci zaprosiły babcie i dziadków na 
wspólny, słodki poczęstunek.  Kolejnym ważnym wydarzeniem był 
Bal Karnawałowy. Okres karnawału to czas wesołej zabawy, harców i 
tańców. Dzieci przybyły do przedszkola w przepięknych  przebraniach. 
Przy wesołej muzyce, tańcach i konkursach bawiliśmy się wspaniale. 
W Akademii Przedszkolaka nie ma czasu na nudę! Dzieci wraz z 
paniami już przygotowują się do obchodów z okazji powitania 
wiosny. Ponadto przedszkolaki wraz z rodzicami wezmą udział w 
organizowanych przez przedszkole warsztatach wielkanocnych. 

Informacje 
przygotowała 

Magdalena Nowak

Gminny KonKurs recytatorsKi dla przedszKoli i o 

działów zerowych
Dnia 17 kwietnia 2015 (piątek) o godz. 10 na świetlicy GOK-u w budynku szkoły 
podstawowej w Rojewie odbędzie się Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem 
„Przedszkolak w świecie poezji M. Konopnickiej i J.Brzechwy.”Głównym celem 
konkursu jest pobudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą, zachęcanie do 
występów na scenie, odkrywanie, rozwijanie i prezentacja talentów artystycznych 
dzieci. Organizatorkami są : Katarzyna Stępniak-nauczyciel wych. przedszkolnego 
i logopedii oraz Magdalena Nowak- nauczyciel wych. przedszkolnego. Regulamin 
konkursu dostępny jest u wychowawcy każdej grupy oraz na stronie internetowej 
Samorządowego Przedszkola w Rojewie i stronie Rojewa

Więcej wiadomości dot. działalności Akademii Przedszkolaka 
na str internetowej:  https://pl-pl.facebook.com/pages/
Akademia-Przedszkolaka-Rojewo/588235884597231



W piątek 20 lutego w Dworze Biesiadnym w 
Rojewie odbyło się spotkanie dla pań z okazji 

zbliżającego się Dnia Kobiet. 
Miałyśmy przyjemność 
gościć kilkadziesiąt kobiet 
z całej gminy. Dzięki 
przychylności sponsorów 
dla urozmaicenia imprezy 
panie mogły drogą losowania 
wygrać okolicznościowe 
torty, świeczniki, farby, 
bukiety kwiatów, gadżety z 
Oriflame, a także wizytę w 
salonie fryzjerskim i ośrodku 
jeździeckim w Jaszczółtowie. 
Uroczystość poprzedzona była 
Walnym Zgromadzeniem, na 

którym dokonano wyboru nowego zarządu Stowarzyszenia 
Gminna Rada Kobiet. Pragniemy wszystkim podziękować 

za czteroletnią współpracę, 
pomoc, ciepłe słowa, a nowemu 
zarządowi życzyć owocnej 
pracy. 
W  imieniu  Zarządu  2011-2015

Arleta Jarosz

 Przez kolejną, 4-letnią kadencję 
rolę przewodniczącej będzie 
pełniła Agnieszka Miszczyk,  
jej zastępcą będzie Renata 
Stępniak, funkcję sekretarza 
objęła Dorota Rucińska, a 
skarbnikiem została Danuta 
Lińczak.  

SPOTKANIE PAŃ Z GMINNEJ RADY KOBIET

waleNTYNki w szkole 
PoDsTawowej w rojewie
Dnia 14 lutego przypada Święto Zakochanych. Przysłowiowe Walentynki 
obchodzone były w piątek (13 lutego) przed zabawą karnawałową. Już od 
rana po szkole „krążyła” poczta walentynkowa – przepiękny Amor wraz 
z pomocnikami, roznosił pocztę walentynkową. Uczniowie musieli się 
napracować, ponieważ ilość „walentynek” była oszałamiająca.
Więcej informacji nt. wydarzeń w szkole na str www.zsrojewo.pl

zaBawa karNawa-
Łowa w liszkowie 
Podczas zabawy karnawałowo-
walentynkowej szkołę zapełniły: 
gigantyczne króliki, biedronki, piraci, 
kowboje, gladiatorzy, mechanicy, znani 
sportowcy, z niewiadomych powodów 
część chłopców zaginęła, za to pojawiły się 
osobniki dziewczęco-podobne.
Liczne konkursy dały możliwość wykazania 
się nie tylko umiejętnościami, ale też 
sprytem, dając wiele powodów do śmiechu. 
Za pomysłowość uczestnicy otrzymali 
nagrody i słodycze.  

 Sukces jakuba oraz otylii
W konkursie matematycznym „OXFORD”  również w tym roku nasza szkoła ma 

ucznia, który uzyskał  100%  poprawnych odpowiedzi, jest nim Jakub Narożny. 
Jesteśmy z niego bardzo dumni i mamy nadzieję, że na jednorazowym sukcesie nie 
poprzestanie. W ogólnopolskim konkursie plastycznym  „To co prawdziwe, to co 
ważne”  Otylia Krawiec uzyskała wyróżnienie. Bardzo się cieszymy, że wśród tak wielu 
projektów została dostrzeżona  praca naszej uczennicy.  Przy okazji należy podkreślić 
zaangażowanie pozostałych naszych uczniów, którzy bardzo poważnie podeszli do 
tematów tak istotnych jak przyjaźń i odpowiedzialność. 

                                                                                                   
  Informacje przygotowała:

Natalia Dombek Róg



seNiorzY ŻeGNajĄ karNawaŁ 

Ferie zimowe Bez NUDY ...
Świetlica środowiskowa, działająca przy Szkole Podstawowej w Rojewicach, zorganizowała czas wolny w ferie dla uczniów 

naszej gminy. W zajęciach uczestniczyło ok. 60 dzieci z klas 0 – VI. W grupie tej znalazły się również dzieci ze szkół 
podstawowych w Rojewie i w Liszkowie. Na uczestników czekało wiele atrakcji.
 Głównym założeniem zajęć było aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu na terenie szkoły i poza nią oraz integracja dzieci 
z terenu gminy. 
We wtorek (17.02.15r.) miał miejsce wyjazd do kina w Inowrocławiu na projekcję filmu w wersji 3D „Pingwiny z Madagaskaru". 
W środę (18.02.15r.) odbyły się zajęcia taneczne, podczas których wszyscy chętni mogli rozwijać swoje zainteresowania tańcem 
poprzez ćwiczenie wybranych układów tanecznych. Na zajęciach plastycznych mali artyści wykonywali prace o tematyce 
wiosennej i wielkanocnej. 
Wyjazd do teatru Baj Pomorski w Toruniu odbył się w czwartek 
(19.02.15r.).Uczestnicy wycieczki obejrzeli spektakl „W Dolinie Muminków” 
, a następnie w  Domu Legend poznali legendy związane z Toruniem. Po 
spacerze przez  Starówkę, któremu przewodniczyła p. J. Dymel, wszyscy zjedli 
posiłek w Mc Donald’s.    
Na zakończenie ferii zimowych - w piątek (18.01.13r.) odbyło się spotkanie 
przy ognisku, gdzie z pomocą rodziców i opiekunów dzieci piekły kiełbaskę i 
ziemniaki.
Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci 
i rodziców, co świadczy o potrzebie częstszego organizowania dzieciom tego 
typu zajęć w czasie wolnym. Jednak nie jest to możliwe bez zaangażowania 
wielu osób, które bezinteresownie pomagały w realizacji tego przedsięwzięcia. 

Wychowawca Świetlicy Środowiskowej - B. Iskra wraz z dziećmi 
składa serdeczne podziękowania za współpracę: Wójtowi Gminy – 
p. Rafałowi Żurowskiemu za nieodpłatne udostępnienie autokaru, 
p. Ewie Gapińskiej - koordynatorowi GKRPA w Rojewie za 
sfinansowanie biletów wstępu dzieciom ze Świetlicy Środowiskowej,  
nauczycielom: p. U. Barczak, p. M. Dragon-Burak, p. J. Dymel,  p. S. 
Radzimskiej, p. J. Sierzputowskiej, p. B. Tomczak za opiekę i pomoc 
w przeprowadzeniu zajęć oraz p. A. Budzińskiemu za przygotowanie 
ogniska, p. K. Ziarnieckiej i p. K. Cichej za zakup kiełbasek na ognisko, 
p. S. Dobrzyńskiej za zakup słodyczy, a także p. Z. Nowak za pyszne 
rogaliki. 

Informacje przygotowała Urszula Nowak

Klub seniora „Wrzos” zakończył  karnawał spotkaniem 
w Dworku Biesiadnym. Na spotkanie przybyli też 

seniorzy z Gniewkowa, Piechcina i Łojewa. Atrakcją 
ostatkowej zabawy było przybycie Kozy Rojewskiej. 
W role postaci z orszaku wcielili się uczniowie szkoły 
podstawowej. Dzieci przygotowane były przez  
nauczyciela, p. Ryszarda Matyszewskiego.  Na spotkaniu 
bawiło się 150 osób. Bogate menu przygotowała lokalna 
kuchnia.



Ferie zimowe 2015 z szoik
W dniach 16-27.02.2015 roku SZOiK organizował 

w Rojewie zajęcia w ramach ferii zimowych. Jak 
co roku SZOiK zadbał o to, aby wypełnić czas wolny 
dzieciom i młodzieży z naszego terenu.  Tematyka zajęć 
była bardzo urozmaicona.
Były spotkania w świetlicach, gdzie dzieci i młodzież 
uczestniczyli w zajęciach plastycznych, rywalizowali 
podczas gier stolikowych, edukacyjnych oraz logicznych. 
17 lutego - na zakończenie karnawału - w świetlicy w Topoli 
odbył się bal przebierańców. Podczas balu nie zabrakło 
atrakcji; były zabawy, konkursy oraz słodki poczęstunek. 
Jednak ferie z SZOiK to nie tylko zajęcia warsztatowe na 
świetlicy. Oprócz tych codziennych spotkań odbyły się  
trzy wycieczki. W pierwszym tygodniu ferii (16 lutego) 
dzieci pojechały do Myślęcinka, gdzie miały zaplanowane 
zajęcia i zwiedzanie tamtejszego Akwarium i Terrarium. 
Po zakończeniu zwiedzania odbyło się wspólne pieczenie 
kiełbasek nad ogniskiem. 
20 lutego zrealizowana została wycieczka do Centrum 
Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, gdzie miały 
miejsce godzinne warsztaty pod nazwą „Elektro-Ciasto”, 
podczas których dzieci dowiedziały się, czy można stworzyć 
elektryczne ciasto? Następnie zaplanowano dwugodzinne 
zwiedzanie wystaw. 

24 lutego czterdziestu pięciu  uczestników ferii pojechało 
na basen do Barcina, gdzie spędzili aktywnie 2 godziny 
zabaw w wodzie. Największą atrakcją dla dzieci były 
oczywiście zjeżdżalnie. 
Z kolei 26 lutego w świetlicy w Liszkowie odbyły 
się warsztaty ze słomą, podczas których uczestnicy 
uczyli się techniki wykonywania różnorodnych ozdób. 
Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród 
dzieci. Zaangażowanie uczniów dostrzec można było 
również podczas zajęć sportowo-rekreacyjnych na hali 
sportowej. Codziennie uczestniczyła w nich spora grupa 
dzieci i młodzieży. Były zajęcia z gier zespołowych 
takich jak: piłka nożna czy siatkówka. Chętni mogli 
wziąć udział w turniejach, w których na najlepszych 
czekały upominki i pamiątkowe dyplomy. Ich skala była 
różnorodna, od tenisa stołowego, przez rywalizację na 
planszy warcabowej, po sportowo-rekreacyjne zmagania. 
Ferie zakończył wspólny wyjazd dzieci do Kina Kinomax 
w  Inowrocławiu na seans „Spongebob na suchym lądzie 
w 3D”. Nad realizacją programu czuwali  pracownicy 
SZOiK Rojewo oraz opiekunowie świetlic.  
Zdjęcia przedstawione są na stronie nr 2

Informacje przygotował Bartłomiej Zieliński

maNUalNie, kUliNarNie i sPorTowo w ŚwieTlicacH
DoBiesŁawice
Podczas ferii dzieci uczestniczyły m.in. 
w zajęciach kulinarnych. Mali kucharze 
uczyli się piec naleśniki i pizzę. Dania 
przygotowane własnoręcznie smakowały 
wyjątkowo. W czasie wolnym od zajęć 
szkolnych najmłodsi chętnie brali udział 
w przygotowaniu elementów, którymi 
ozdabiały świetlicę na kolejną imprezę.

Informacje przygotowała opiekunka 
świetlicy 
Agata Nowicka.

liszkowo
W ferie odbył się gminny turniej warcabowy dla 
dzieci szkół podstawowych i gimnazjum. Pierwsze 
miejsce zajęła Karolina Kowalska z Liszkowa, 
drugie Nikodem Łojewski z Rojewa, a trzecie 
Marcin Walczak z Wybranowa. Dla wszystkich 
uczestników przygotowany był poczęstunek.
Dnia 19 lutego przeprowadzony został turniej 
tenisa stołowego „O puchar sołtysa Liszkowo” 
przygotowany przez opiekuna świetlicy, Barbarę 
Małolepszą oraz sołtysa Mirosława Markiewkę. 
Pierwsze miejsce wywalczył Bartosz Adamski, 
drugie Damian Miklas, a trzecie Arkadiusz 
Adamski.

Informacje przygotowała opiekunka 
świetlicy Barbara Małolepsza.

ciąg dalszy na stronie nr 8



 ŚciBorze
Dnia 18 lutego rozegrane były zawody w tenisie stołowym. 
Rywalizowały ze sobą dzieci ze szkół podstawowych i  
młodzież gimnazjalna. Na zakończenie uczestnicy aktywnych 
zajęć skorzystali z przygotowanych napoi i posiłków. 

Informacje przygotował Daniel Czaja

wYBraNowo
W czasie ferii zimowych dzieci ze świetlicy w Wybranowie 
miały sporo atrakcji. Oprócz ciekawych wyjazdów 
zorganizowanych przez SZOiK w Rojewie brały udział w 
zajęciach plastycznych i kulinarnych.

W ostatni dzień karnawału w świetlicy w Wybranowie 
odbyła się zabawa dla dzieci. Najmłodsi  uczestnicy za udział  
w konkursach otrzymali nagrody, a na koniec obdarowani 
zostali paczkami ze słodyczami.  
                                                         

 

Informacje przygotowała opiekunka 
świetlicy Dorota Rucińska

Harce kozY rojewskiej
Ten  ciekawy i znany na Kujawach obyczaj związany jest 

z okresem karnawałowo-wielkopostnym. Według 
Małego Słownika Gwary Kujawskiej, opracowanego 
przez Katarzynę Podczaską, obrzęd chodzenia „z kozą” 
miał miejsce w ostatni dzień karnawału, przed środą 
popielcową, podczas którego przebierańcy pobierali 
drobne datki. 
W naszej gminie inicjatorem tego kultywowanego od 
20 lat obyczaju jest nauczyciel Szkoły Podstawowej w 
Rojewie, p. Ryszard Matyszewski. Orszak przebierańców 
złożony z kozy, dziada i baby, śmierci, kominiarza, 
grajków, panny młodej, cyganki i diabła odwiedził m.in. 
przedszkole, szkoły, zakłady pracy, ośrodek zdrowia, 
sklepy i pobliskie domy. Złożył również wizytę w 
Urzędzie Gminy. Niecodziennych gości przyjął wójt, 
Rafał Żurowski. Dzieci obdarowane zostały słodyczami. 
Nie zabrakło też datków na sianko dla „Kozy”. 

zerÓwka w BiBlioTece
Oddział dla Dzieci przy Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Rojewie gościł grupę dzieci z zerówki wraz 
wychowawcą, panią Elżbietą Gabryszak. Mali uczestnicy 
zajęć poznawali temat film animowany. W bibliotece mieli 
okazję obejrzeć bajkę - przykładowy film animowany. 
Dzieci odwiedziły również pomieszczenie z książkami 
dziecięcymi.



Nie bójmy się korzystać ze wsparcia. 
Nie mówmy, że nic się nie da 

zrobić - można zrobić wiele, by pomóc 
sobie i najbliższym – trzeba tylko 
wiedzieć, od czego zacząć. Pierwszym 
krokiem może być właśnie kontakt ze 
specjalistą z punktu konsultacyjnego 
bądź Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. 
Najczęściej barierą do korzystania 
z pomocy jest brak wiedzy o 
możliwościach działania, lęk przed 
skomplikowanymi procedurami, które 
w rzeczywistości są bardzo proste. 
Punkt I Konsultacyjny ma stanowić 
połączenie pomiędzy osobami 
uzależnionymi i ich rodzinami, a 
specjalistyczną pomocą, z której 
mogliby skorzystać.  Dla wielu osób 
poszukiwanie informacji i pomocy 
w sąsiadujących miastach takich jak 
Inowrocław lub  Toruń  także stanowi 
nie lada wyzwanie. Niewątpliwie 
każdy z nas jest w stanie wskazać kogoś 
znajomego, bądź nawet bliskiego, 

kto pije nadmiernie lub już jest 
uzależniony od alkoholu lub innych 
środków psychoaktywnych. Niestety 
problem uzależnienia nie jest kwestią 
marginalną, dotyka on coraz szersze 
kręgi różnych osób, także w naszej 
gminie. Nie jest nam obcy widok osoby 
pijanej na ulicy, czy w sąsiedztwie, 
czasem nawet pod naszym własnym 
dachem.
Zapraszam 
 Dyżury odbywają się w czwartki 
w świetlicy  szkoły podstawowej 
w Rojewie,  od godz. 15 do 19 
przyjmuje Certyfikowany  Specjalista 
Psychoterapii  Uzależnień Szymon 
Kutrzuba – od wielu lat skutecznie 
pracujący z dziećmi młodzieżą 
i dorosłymi. Gwarantujemy 
otrzymanie wsparcie oraz 
profesjonalną pomoc.  Zadaniem 
punktu jest przede wszystkim 
porada, informacja  dla rodziny w 
zakresie możliwości leczenia  samego 
uzależnienia czy przemocy. Oferta 

przeznaczona jest dla wszystkich 
mieszkańców gminy, którzy pragną z 
niej skorzystać i jest nieodpłatna.                                                         

Informacje przygotował 
terapeuta Szymon Kutrzeba

T e r a P i a  U z a l e Ż N i e ń  –  j a k  T o  D z i a Ł a 

o ŚroDkacH UNijNYcH Na 
ProjekTY Dla sTowarzYszeń

We współpracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie i 
Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet, 7 - osobowa grupa pań – 
mieszkanek naszej gminy uczestniczyła 19 lutego w konferencji. 
Spotkanie zorganizowane przez Fundację Ekspert Kujawy 
poświęcone było zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem 
funduszy unijnych na lata 2014-2020, o które mogą starać 
się m.in. instytucje i stowarzyszenia. Informacje przedstawiły 
panie reprezentujące Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w 
Inowrocławiu.

ŚwieTlica szkoŁY 
PoDsTawowej jUŻ Po 

remoNcie
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Rojewie 
podjęła się wyzwania – wyremontowania 
świetlicy szkolnej – i udało się tego dokonać 
– dzięki Panu Marcinowi Wiecheckiemu 
prowadzącemu działalność gospodarczą - 
Usługi Ogólnobudowlane Marcin Wiechecki. 
Pan Marcin Wiechecki pokrył całkowity koszt 
tejże usługi, za co serdecznie dziękujemy.
Duży wkład w doposażeniu świetlicy mają 
dzieci, które ofiarowały zabawki, gry i maskotki 
w czasie trwającej akcji „NOWĄ ŚWIETLICĘ 
MAMY, WSPÓLNIE JĄ DOPOSAŻAMY”. 
Za przyłączenie się do tej akcji bardzo 
dziękujemy dzieciom i rodzicom.
Zostały również zakupione meble, gry, artykuły 
papiernicze oraz wiele innych gadżetów.

Zdjęcia przedstawione są na stronie nr 11

Przewodnicząca Rady Rodziców
Dorota Zwierzychowska – Czajkowska



Koło Gospodyń Wiejskich Mierogoniewice
ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w IV 
KIERMASZU WIELKANOCNYM , który odbędzie 
się 21 marca br. (sobota) w godzinach od 10 – 15.
Będzie można zakupić chleb, miody ,nalewki, ozdoby 
na stół wielkanocny, wyroby z wikliny oraz filcu, kwiaty, 
krzewy . Jak co roku będzie można skosztować naszego 
żurku kujawskiego.

 KOMUNIKATY

zapraszamy
Do udziału w konkursie na „Najlepszy sernik”.
Zapisy wszystkich chętnych do udziału w konkursie 
przyjmowane są pod numerem 504-270-341 .

koNiec liGi Halowej 2014/2015 
Dwór Biesiadny bezkonkurencyjny.

V edycja rozgrywek Rojewskiej 
Ligi Halowej Piłki Nożnej 
przeszła do historii. Zwycięzcą 
po raz czwarty z rzędu została 
drużyna Dworu Biesiadnego, 
która jako jedyna w stawce 10 
drużyn nie poniosła żadnej 
porażki. Zwycięska drużyna 
oparta była na zawodnikach 
Znicza Rojewo i Unii Gniewkowo. 
Na drugim stopniu podium 
uplasowała się drużyna Pauzy 
Gniewkowo, a trzecie miejsce 
zajęła drużyna Dream Team. Na 
zakończenie wszystkie drużyny 
biorące udział w rozgrywkach 
zostały nagrodzone okazałymi 

pucharami. Królem strzelców V edycji rozgrywek został Mikołaj 
Ciejek (Dwór Biesiadny), 
który z dorobkiem 50 
bramek wyprzedził Karola 
Kruszczyńskiego, Łukasza 
Stępnia. W czołowej 5 strzelców 
znaleźli się jeszcze najlepsi 
strzelcy spośród zawodników 
Znicza Rojewo - Marcin Wijata 
i Jakub Tomczyk. Najlepszym 
bramkarzem uznano 
Zbigniewa Baranowskiego z 
Dworu Biesiadnego.

Kolejna edycja rozgrywek już 
w październiku!

Źródło:
http://zniczrojewo.futbolowo.pl

BAL KARNAWAŁOWY W 
SZKOLE PODSTAWOWEJ 

W ROJEWIE
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Rojewie, dnia 13 lutego bieżącego 
roku, zorganizowała bal karnawałowy 
dla dzieci. Zabawę prowadził DJ. 
MATSI, dzieci zabawiały również 
myszka Mini i Miki. Na balu obecne 
były animatorki, które umilały czas 
poprzez zabawę balonami. Myszki 
odwiedziły wszystkie klasy ze 
słodkościami i jabłkami jak również 
z losami. Dodam, że każdy los był 
pełny. Na balu wybrano najpiękniejsze 
stroje karnawałowe, za które to dzieci 
otrzymały nagrody książkowe. Ta 
wspaniała zabawa odbyła się dzięki 
wielkiemu zaangażowaniu rodziców, 
jak również osób, które wsparły 
finansowo nasz bal, a mianowicie:
- Państwu Sypniewskim,
- Państwu Iwińskim,
- Państwu Kopeć,
- Państwu Wiatr
- Państwu Gardzielewskim,

- Państwu Sobocińskim,
- Państwu Kuczyńskim,
- Państwu Janiak,
- Państwu Kinal,
- Państwu Fryza,
- Państwu Kowalskim.
Nagrody  książkowe  zostały 
ufundowane przez Drukarnię  
POZKAL w Inowrocławiu oraz 
Drukarnię KLAUDIA-DRUK w 
Inowrocławiu, a wszelkie gadżety przez 
EUROBANK Oddział w Inowrocławiu 
i Panią Agnieszkę Sypniewską. 
Pyszne jabłka zostały podarowane 
przez Państwa Czarneckich.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 
w Rojewie składa wszystkim  
serdeczne podziękowania za 
pomoc oraz wspaniałą zabawę!!! 
Więcej informacji na str.
internetowej www.zsrojewo.pl
Zdjęcia na stronie nr 11.

Z poważaniem:
Przewodnicząca Rady Rodziców

Dorota Zwierzychowska – Czajkowska

Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum  

w Rojewie, dnia 02 maja 
2015 Roku na Hali sPoR-

towej oRGanizuje sHow 
„mam talent”

Do dnia 23 marca bieżącego 
roku przyjmujemy zgłoszenia 
dzieci /młodzieży/ które 
chciałyby pokazać swój talent. 
Na zgłoszeniu bardzo prosimy 
o podanie: imienia i nazwiska 
kandydata, klasy do której 
kandydat uczęszcza,  kategorię 
talentu / np. śpiew, taniec itp./ 
oraz numeru telefonu /rodzica - w 
przypadku Szkoły Podstawowej/ 
w celu omówienia szczegółów. 
Zgłoszenia prosimy składać: w 
Szkole Podstawowej w bibliotece 
u Pani Joanny Sierzputowskiej, 
natomiast w Gimnazjum w 
sekretariacie.

                                                            
Rada Rodziców



waLENTyNkowy FESTiwaL w LiSzkowiE
W sobotę 14 lutego po raz drugi w świetlicy wiejskiej odbył się festiwal zorganizowany przez zespół muzyczny Ale 
Babki. W spotkaniu wzięły udział Nakielanki z Nakła, chór Lirenki z Nowej Wsi Wielkiej oraz Zespół Ludowy 
z  Osieka Wielkiego. Pamiątkowe statuetki wręczył Mieczysław Czeszyński, który objął patronat festiwalu. Dla 
uczestników i gości przygotowano słodki poczęstunek.                                

Informacje przygotowała Barbara Małolepsza  

MODERNIZACJA ŚWIETLICY 



Zatrzymać Czas
W numerze  dziewiątym przedstawiamy 

kolejną część historii Straży Pożarnej 
w Rojewie. Podobnie jak w poprzednim 
wydaniu wiadomości przygotował dla nas 
strażak pełniący funkcję m.in. kronikarza, 
Andrzej Walczak.

Samochód pożarniczy LUBLIN 51Na 
jesień również 1965 roku na wyposażenie 
naszej straży wszedł samochód LUBLIN 
51, który zastąpił OPLA. Pojazd ten 
początkowo skrzyniowy i oplandekowany 
furgon został zabudowany na pożarniczy 
aż w Hrubieszowie. Była to, ciężarówka o 
ładowności 3,5 tony z maską podobną do gazika lecz większą. W szoferce dużo miejsca, kanapa na całą 
szerokość kabiny, w środku w podłodze długa wajcha od biegów i ręczny hamulec. Kierownica z klaksonem 
w środku, oddalona od bardzo skromnej deski rozdzielczej. Z szoferki można było zajrzeć przez małe 
okienko do dość dużego przedziału załogi z drewnianymi ławkami, których siedziska były podnoszone. 
W schowkach buty gumowe i inne uzbrojenie . Mundury bojowe wisiały na haczykach. Z tyłu samochodu 
umieszczona była motopompa PO-3 (taka z płaskim zaokrąglonym zbiornikiem), zaś w bocznych skrytkach 
węże tłoczne oraz pozostały sprzęt taki jak: rozdzielacze, prądownice, łomy, łopaty itp. Na dachu dłużyzna 
czyli: lekko przystawna pięciometrowa drewniana drabina, węże ssawne i bosaki. W 1971 roku samochód 
doposażony został w 60-litrowy pojemnik ze środkiem pianotwórczym, zasysacz liniowy i prądownicę 
pianową. W szoferce pojawia się pierwszy radiotelefon ze słuchawką telefoniczną. Mówiło się do dolnej 
gruszki mikrofonowej a słuchało z głośnika radiostacji, mniej więcej taką korespondencję radiową: 
- Fasada, Fasada, ja Fasada 315, zgłoś się, odbiór.
- Tu Fasada, zgłaszam się, odbiór. 
- Sprawdzam łączność, jak mnie słyszysz, odbiór.
- Słyszę cię na pięć, odbiór.
- Kończę prace, bez odbioru.
Kryptonimy się zmieniały rzadko, po Fasadzie było Haiti, Kamerun i Baryton.
Jedyną mankamentem tego samochodu był brak własnego zbiornika wodnego przez co strażacy musieli 
budować długie linie gaśnicze, 
by podać wodę z najbliższego 
stawu lub jeziora.

Samochód pożarniczy LUBLIN 51

Lublin na jubileuszu 50 lacia OSP w roku 1975


