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SZOiK

INWESTYCJE W GMINIE
ak poinformował nas Wójt, Rafał Żurowski
w gminie toczą się zaplanowane uprzednio
inwestycje. Należą do nich:

J

1. Rekultywacja składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i   obojętne w
miejscowości, Rojewo gmina Rojewo
Inwestycja jest realizacją  projektu pn.
„Rekultywacja składowisk odpadów w województwie
kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt
realizacji zadania przez Gminę Rojewo wynosi 693.720,00
zł, dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 85%
wydatków kwalifikowanych, co stanowi kwotę 589.662,00
zł. Wkład własny Gminy Rojewo na realizację zadania
wynosi 104.058,00, z czego 10% wartości Zadania, tj. kwota
34.686,00 zł zostanie pokryta   z dotacji z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu. Środki własne Gminy Rojewo wynoszą 5%
wartości Zadania, tj. kwota 34.686,00 zł. Wykonawcą robót
jest firma   DAR TRANS WYKOP – Grześkowiak Dariusz
z siedzibą w Sójkowie, umowny termin zakończenia prac
rekultywacyjnych został ustalony na dzień 31 października
2015 r.
W ramach tej inwestycji wykonywane są:
Roboty podstawowe – Rekultywacja techniczna, która
obejmuje:
1) Uporządkowanie terenu budowy, kształtowanie
bryły składowiska, wykonanie warstwy wyrównawczej
gruntami budowlanymi (grunty z placów budów zmieszane
z gruzem budowlanym, grubość warstwy 0,3 m) - 3299,72
m3.
2) Wykonanie warstwy odgazowującej (warstwa
wykonana ze żwiru, ewentualnie z odpadów, miąższość 0,3
m - 3853,86 m3 wraz z budową studni odgazowujących z
filtrem torfowym - 8 szt. i wyposażeniem studni istniejących
- 2 szt.
  3) Wykonanie warstwy uszczelniającej (z gliny, iłów, glin
piaszczystych o współczynniku filtracji nie większym niż

1x10-9 m/s -3891,0 m3 lub bentomata 14403 m2 na
warstwie wyrównawczej z piasku o grubości 0.1m).
   4) Wykonanie warstwy drenażowej (warstwa
żwirowo-piaszczysta, grubość warstwy 0,3 m) 3399,0 m3 wraz z budową instalacji drenażoworozsączającej (długość rurociągów L=490 m),
budową rowu opaskowego L=210,78 m i regulacją
rowów istniejących L=325,3 m.   
  
5) Wykonanie warstwy urodzajnej (mieszanina
osadów pościekowych i piasku, grubość warstwy 0,8 m) 11409,17 m3.
  
6) Wykonanie ścieżki edukacyjnej (nawierzchnia
żwirowa oraz gruntowa z mieszanek piaszczystogliniastych) - 436,6 m2.
  
7) Wykonanie i montaż tablic edukacyjnych - 6 szt.
  
8) Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej - 1szt.
  
9) Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej - 1 szt.
Roboty podstawowe –  Rekultywacja biologiczna, która
obejmuje:
1) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych
- 11409,39 m2.
  
2) Wykonanie nasadzeń (drzewa liściaste: dąb
szypułkowy, buk pospolity, brzoza brodawkowata, lipa
drobnolistna, jarzębina pospolita; drzewa iglaste: świerk
pospolity, jedlica zielona, sosna pospolita; krzewy liściaste:
dzika róża, rokitnik pospolity; krzewy iglaste: cis pospolity,
jałowiec pospolity) - 5710,0 szt.
  
3) Wykonanie obsiewów (skład traw: kostrzewa
czerwona, życica trwała, mietlica biała, konica zwyczajna,
nostrzyk biały, kostrzewa owcza) - 11409,39 m2.
  
4) Wykonanie zabiegów agrotechnicznych i
pielęgnacyjnych - 11409,39 m2.
Dalsza cześć na stronie nr 4
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3. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ
SIECI KANALIZACYJNEJ  
Po
przeprowadzonym
przetargu
W miejscowości Jezuicka Struga
nieograniczonym, w dniu 22 maja
realizowana jest budowa drogi gminnej
została podpisana umowa między Gminą
prowadzącej
do
wielorodzinnego
Rojewo a Firmą Handlowo  Usługową
osiedla mieszkaniowego, o nawierzchni
– Tomasz Stawski na wykonanie
asfaltowej dwie warstwy o grubości 4
usługi związanej z opracowaniem
cm każda.  
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Wybudowana droga
jest drogą
budowy sieci kanalizacyjnej na terenie
wewnętrzną o szerokości 4,0 m i długości
pięciu miejscowości gminy Rojewo. W
218 m wraz z obustronnymi poboczami
ramach wykonania usługi opracowana
z kruszywa łamanego o szerokości
zostanie dokumentacja projektowo
0,75 m. W ramach realizacji inwestycji
– kosztorysowa sieci kanalizacyjnej
wykonano dojścia z kostki betonowej
grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z
(4 szt.) od jezdni do ogrodzenia terenu,
przepompowniami od miejscowości
na którym zlokalizowane są budynki
Rojewo przez miejscowość Żelechlin do
mieszkalne
wielorodzinne
(bloki).
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót miejscowości Liszkowo (kierunek zachodni) oraz od
Drogowych „INODROG” Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rojewo przez miejscowość Topola do
Inowrocławiu, ul. Budowlana 38. Koszt realizacji miejscowości Ściborze (kierunek południowy). Koszt
zadania wynosi 123.798,63 zł, termin zakończenia realizacji zadania 91.020,00 zł, termin realizacji do
dnia 10 grudnia 2015 r.
prac budowlanych 30 maja 2015 r.
2. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W JEZUICKIEJ STRUDZE

WIWAT 3 MAJ!

WRĘCZENIE MEDALI „ZA ZASŁUGI
DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

"ZA OJCÓW GROBY, ZA TRZECI MAJ,
TU NASZE MIEJSCE, TU NASZ KRAJ!"
3 MAJA 1791 ROK
3 maja obchodzimy Narodowe Święto Uchwalenia Konstytucji
3 Maja. Z tej okazji w Szkole Filialnej w Ściborzu odbyła
się uroczysta akademia. Patriotyczne apele rocznicowe są w
naszej szkole tradycją. Uczniowie z klasy 3 przygotowali
piękne i wzruszające przedstawienie. W przygotowanej części
artystycznej wysłuchaliśmy wierszy i pieśni patriotycznych oraz
obejrzeliśmy układ taneczny przy dźwiękach poloneza. Jest to
wspaniała okazja, by uzmysłowić rolę i znaczenie takich słów
jak: Ojczyzna i patriotyzm oraz przybliżyć fakty z historii Polski.
Była to niecodzienna lekcja historii w naszej szkole.

W rojewskim urzędzie 03.04.2015 r. odbyła się
niecodzienna uroczystość. Wręczono medale „Za
zasługi dla obronności kraju”. Otrzymali je rodzice,
których synowie wiernie pełnili służbę wojskową.
Srebrne medale wręczono naszym mieszkańcom,
państwu Barbarze i Włodzimierzowi Urbańskim,
których czterech synów pełniło służbę wojskową oraz
państwu Danucie i Jerzemu Kuczyńskim, których
trzech synów służyło w wojsku, a także Państwu Janinie
i Mieczysławowi Wotysiakom, których również trzech
synów wzorowo pełniło służbę wojskową.
Medale wręczył komendant WKU w Inowrocławiu płk
Krzysztof Broniewicz. Podziękowania i gratulacje wraz
z kwiatami złożył również Wójt Rafał Żurowski.

Napisała Dorota Wesołowska

W kolejnym numerze gazety w rubryce NASI
MIESZKAŃCY przedstawimy uhonorowanych
rodziców.

DZIEŃ STRAŻAKA W
ROJEWIE'

Tegoroczne strażackie święto obchodziliśmy w sobotę 9
maja. O godz. 16.00 odprawiona została msza święta, w czasie
której, jak co roku wspomniano wszystkich zmarłych druhów.
Po mszy na placu przy remizie przeprowadzono uroczysty apel.
Oprócz stałych elementów apelu odbyło się ślubowanie na
sztandar (Angelika i Weronika Althaus), mianowanie na wyższe
stopnie (Angelika Althaus - po kursie podstawowym na stopień
młodszego ratownika i Sławomir Pluta po kursie medycznym
KPP na stopień przodownika) oraz wręczenie tytułu strażaka roku
za największą ilość wyjazdów alarmowych (23) dla Sławomira
Pluty. Następnie głos zabrali goście - Wójt i Przewodniczący
Rady Gminy. Po apelu wszyscy zasiedli do strażackiej grochówki.
Dla dzieci z MDP przygotowano zestawy od Mc Donaldsa.

ĐRUHOWIE Z ROJEWA Z
PIELGRZYMKĄ DO CZĘSTOCHOWY

W niedzielę 26 kwietnia siedmioosobowa
delegacja naszej jednostki wzięła udział w strażackiej
pielgrzymce na Jasną Górę. Pielgrzymka strażaków
organizowana jest raz na pięć lat. Uczestniczą w niej
zarówno strażacy zawodowi jak i ochotnicy. Gościem
honorowym tegorocznej pielgrzymki był Prezydent RP

PANIE Z KGW PODCZAS
KONFERENCJI SOŁTYSÓW

Dnia 22.04.2015 r. Koło Gospodyń Wiejskich z
Mierogoniewic reprezentowało gminę Rojewo
podczas Konferencji Sołtysów pt. „Powiat
Inowrocławski – współpracą podmiotów życia
obywatelskiego gwarancją rozwoju regionu”. Panie
z naszego koła częstowały uczestników spotkania
żurkiem kujawskim i chlebem własnego wypieku.
Kamila Ojrzanowska Agnieszka Miszczyk

Pan Bronisław Komorowski. Niewątpliwą atrakcją
był koncert w wykonaniu 130 orkiestr strażackich i 40
chórów śpiewaczych. Według organizatorów samych
pocztów sztandarowych przybyło około 3 tysiące. Nasza
jednostka także wystawiła poczet sztandarowy w
składzie: Leonard Fatz, Ryszard Matyszewski oraz
Marcin Szych. Pozostali strażacy uczestniczący w
tym wyjeździe to: Grzegorz Jałoszyński, Henryk
Jakubowski, Jan Czarnota i Tomasz Walczak.

MAJÓWKA Z SZOIK 2015
Piknik Majowy z SZOIK już za nami. Było
fantastycznie! Pogoda dopisała, działo się naprawdę
bardzo dużo.
W niedziele 3 maja 2015 na boisku
sportowym w Rojewie odbył się Piknik Majowy dla
mieszkańców z terenu naszej gminy. Organizatorem
wyżej wymienionej imprezy był Samorządowy Zespół
Oświaty i Kultury w Rojewie. Jak zwykle nie zabrakło
atrakcji. Były: występy solistek Dominki Małolepszej,
Martyny Tarasek, Darii Gawęda oraz zespołów
lokalnych: Zespołu folklorystycznego z Osieka
Wielkiego, Zespołu Śpiewaczego „Wrzos” z Rojewa
oraz Zespołu Śpiewaczego „Ale Babki” z Liszkowa.

Wśród dodatkowych atrakcji pikniku znalazły
się m.in. konkursy sportowe z nagrodami, darmowy
dmuchany plac zabaw dla dzieci, prezentacja wozu
strażackiego, bufet oraz stoisko pań z KGW Rojewo,
które serwowały kawę, herbatę, pyszne domowe
wypieki oraz fantastyczne gofry.
Organizatorzy pikniku składają serdeczne
podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych
w organizację imprezy. Przede wszystkim słowo
„dziękuję” kierujemy ku sponsorom, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rojewie, Paniom z KGW Rojewo,
naszym zespołom lokalnym oraz solistkom.
Zdjęcia na stronie nr 2

Finał II Gminnego Konkursu Recytatorskiego dla przedszkoli i
oddziałów zerowych pod patronatem Wójta Gminy Rojewo
„Przez odpowiednią literaturę dla dzieci kształtuje
się przyszłego człowieka, któremu toruje się drogę do
wielkiego świata- świata wartości…” J. Brzechwa
Poezja dla dzieci w naszych czasach ma
wielu rywali i przez to właśnie może stać się
niemodna. Radio, telewizja, kino, gry komputerowe,
tablety – z uroku poezji dziecięcej właśnie te wynalazki
zabrały lwią część czasu. Jednej rzeczy nie mogą zabrać –
wartości, które wpływają na rozwój naszych wychowanków.
Wiersze Jana Brzechwy i Marii Konopnickiej
odzwierciedlają dobre wartości, takie jak: dobro, piękno,
zdrowie, humor itp. Te wartości kształtowane są przez
naszych przedszkolaków. Poznanie i zrozumienie tych
cech w przedszkolu procentuje przez całe dorosłe życie
człowieka.
Dnia 17 kwietnia 2015r. odbył się II Gminny
Konkurs Recytatorski pod patronatem Wójta Gminy
Rojewo. Kierowany on był dla wychowanków przedszkoli
i zerówek szkolnych, a jego hasło przewodnie to:
„Przedszkolak w świecie poezji M. Konopnickiej i J.
Brzechwy”. Organizatorem tego konkursu było Publiczne
Samorządowe Przedszkole w Rojewie. Do konkursu
przystąpiło 24 dzieci z terenu gminy Rojewo. Konkurs
rozpatrywany był w trzech kategoriach wiekowych: 3-4
latki, 5-6 latki i 7 latki (dzieci z „zerówek” z II kadencji
roku). Jury wyłoniło laureatów trzech pierwszych miejsc

w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżniło
resztę uczestników. Każdy przedszkolak otrzymał
pamiątkowy dyplom i książkę.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim,
którzy włączyli się w przygotowania konkursu,a przede
wszystkim panu Wójtowi Rafałowi Żurowskiemu
za objęcie patronatu nad konkursem i ufundowanie
nagród. Panu Przewodniczącemu Rady Dariuszowi
Witkowskiemu dziękujemy za słodycze i obradowanie
w komisji. Pani Dyrektor Ewie Lewandowskiej, pani
Annie Bejgrowicz oraz panu Piotrowi Sobocińskiemu za
obradowanie w Jury.
Dziękujemy również drukarniom książek z
Inowrocławia za ufundowanie literatury dla dzieci oraz
panu J. Klimko za słodki poczęstunek. Dziękujemy także
Radzie Rodziców Przedszkola Samorządowego w Rojewie.
Ponadto dziękujemy wszystkim rodzicom za wizualizację
dzieci i nauczycielom oddziałów przedszkolnych za
przygotowanie podopiecznych do występów. Dziękujemy
za pomoc opiekunkom oraz pani Uli Gutowskiej.
Wszystkim przedszkolakom serdecznie gratulujemy i
dziękujemy.
W przyszłym roku laureaci gminnych konkursów
recytatorskich podejmą próbę udziału w dalszym etapie na
szczeblu wojewódzkim w Toruniu.
Organizatorki, Katarzyna Stępniak i Magdalena Nowak

Rada
Rodziców
Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum w
Rojewie przy współpracy z
p.o Dyrektorem Zespołu Szkół
w Rojewie Panią Ewą Lewandowską dnia 02 maja 2015
roku zorganizowała MAM TALENT SHOW. To właśnie
wtedy mogliśmy razem odkrywać znane i te nieznane
nam dotąd talenty. Uczestnicy byli oceniani przez jury w
następującym składzie:

- Panią Janinę Sikorską – Przewodnicząca
Jury dyrektora Muzeum im. Jana Kasprowicza w

Inowrocławiu,

- Panią Michalinę Zwierzychowską - studentka

pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
wokalistka, ukończyła szkołę wokalną ,,Media studio”
Moniki Warakomskiej, słuchaczka warsztatów z zakresu
Kompletnej Techniki Wokalnej, swoje zainteresowania
naukowe wiąże z emisją i higieną głosu,
- Pana Pawła Matczaka - który jest tancerzem w
Klubie Sportowym Dance& Dance w Toruniu przy ulicy
Wyszyńskiego, Klub ten został założony 13 lat temu przez
zawodową parę taneczną Katarzynę i Łukasza Grzeskich,
- Pana Andrea Latarii – który urodził się w Palermo na
Sycylii we Włoszech. Muzyka jest jego pasją. Koncertuje
po całej Europie z repertuarem włoskich przebojów muzyki
rozrywkowej. Pierwsze kroki na scenach estradowych
stawiał w Palermo. Od tamtego czasu występował po całej
Europie, Północnej Afryce oraz Półwyspie Arabskim,
- Pana Daniela Gorczycę – Prezesa Inowrocławskiego
Klubu Kyokushin, który działa od listopada 1985 roku, a
Pan Daniel Gorczyca jest pierwszym wykwalifikowanym
instruktorem tego klubu.
W konkursie uczestniczyło 27 uczniów.
Wyniki zostały ogłoszone przez Panią Janinę SikorskąPrzewodniczącą Jury.
Wśród nagrodzonych są:
Uczniowie kl. I-VI
1 miejsce - Oliwia Dąbrowska- śpiew (tablet 10 cali),
2miejsce-Wojciech BGardzielewskitaniec towarzyski(tablet 9 cali),
3 miejsce - Julka Rogowska-śpiew (tablet 7 cali),
pierwsze wyróżnienie - Zuzanna Rogowska - śpiew (mp4)
drugie wyróżnienie Katarzyna Kłos - śpiew (książka)
Uczniowie Gimnazjum:
1 miejsce-  Mateusz Matłoka - taniec
towarzyski (tablet 10 cali),
2 miejsce - Martyna Tarasek - śpiew (tablet 9 cali),
3 miejsce-  Marcjanna Wiechecka – taniec ( tablet 7 cali)

KANGURKI SPRZĄTAJĄ POBLISKI LAS

pierwsze wyróżnienie Patryk Dąbrowski - taniec (mp4),
drugie wyróżnienie Jagoda Łuczak - śpiew (książka)
oraz nagroda publiczności dla Pawła Rucińskiego i
Patryka Dąbrowskiego (książki)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, medale i
pendrive.
W przerwach gościnnie wystąpili: Michalina
Zwierzychowska, Dominika Małolepsza, Zuzanna
Matyszewska, Andrea Latarii oraz uczestnik show Paweł
Ruciński.
Pragniemy podziękować sponsorom za bezcenne
wsparcie, które nam zapewnili. Są dowodem na istnienie
ludzi dobrej woli, na których można polegać. Serdeczne
podziękowania kierujemy do:
- Wójtowi Gminy Rojewo Panu Rafałowi Żurowskiemu,
- Przewodniczącemu Rady Gminy Panu Dariuszowi
Witkowskiemu,
- Radnym Gminy Rojewo,
- Spółce „STRUGA” SA w Jezuickiej Strudze,
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej CUIAVIA w
Inowrocławiu,
- Drukarni POZKAL w Inowrocławiu,
- Bankowi Spółdzielczemu w Pruszczu Pomorskim,
- Kwiaciarni AMARYLIS w Szadłowicach,
- Państwu Joannie i Michałowi Gardzielewskim,
- Kwiaciarni JULIA w Rojewie,
- Spółce Jawnej PREM-VIT Frątczakowie  z Inowrocławia,
- Agentowi Ubezpieczeniowemu PZU Panu Piotrowi
Wiecheckiemu.
Kierownikowi
SZOIKU
Panu
Piotrowi
Sobocińskiemu oraz pracownikom dziękujemy za pomoc
w przygotowaniach imprezy. Rodzicom za upieczenie
ciast oraz Państwu Czarneckim za przepyszne jabłka,
Panu Piotrowi Pankowskiemu za obsługę fotograficzną,
Panu Mateuszowi Chrzanowskiemu za oprawę muzyczną
oraz Pani Dyrektor Ewie Lewandowskiej za akceptację
naszego pomysłu oraz pomoc przy jego realizacji.
Z całego serca dziękujemy również wszystkim
tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie naszego
show i niczego nie oczekiwali w zamian… no i oczywiście
dziękujemy naszym uczestnikom, bo to dzięki nim
mogliśmy się spotkać i świetnie bawić.
"Chcemy Wam za przybycie podziękować i
nieco zabawy podarować. Byście Nas miło wspominali
i nieraz do tego dnia w myślach powracali”
Dorota Zwierzychowska-Czajkowska,
Renata Stępniak
w kolejnym wydaniu gazety ukażą się wywiady   z
nagrodzonymi

Jak co roku z okazji Dnia Ziemi kangurki z Rojewic wybrały się do
lasu, aby wysprzątać pobliski las. Wszystkie dzieci założyły rękawiczki
ochronne oraz zabrały worki na śmieci i pozbierały wszystkie śmieci.
Dzięki tej wyprawie dzieci zapamiętały, że nie wolno zaśmiecać przyrody
i trzeba dbać o okolicę, w której się mieszka.
Sporządziła: Lucyna Prokopiak

KONKURS „O PIÓRO JANA BRZECHWY 2015”
W dniu 7. 05. 2015r. w świetlicy w Rojewie odbył się
Gminny Konkurs Recytatorski „O Pióro Jana Brzechwy”
dla klas I –III. Konkurs zorganizowany został przez
Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie .
Udział wzięło w nim 23 uczestników ze szkół w
Rojewicach, Rojewie i Ściborzu.
Komisja w składzie:
1. Przewodnicząca -p. Anna Manerowska
-nauczycielka języka polskiego
2. Członek -p. Krystyna Cicha-kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
3. Członek -p. Joanna Sierzputowska – nauczyciel
bibliotekarz
wyłoniła następujących zwycięzców:
klasy I
I miejsce Otylia Piaskowska SP Rojewice
II miejsce Igor Tuszyński SP Rojewice
III miejsce Nela Wiśniewska SP Rojewo
Wyróżnienia: Wiktoria Stępniak SP Ściborze, Wiktoria
Porembska SP Rojewice
Klasy II
I miejsce Patrycja Błoch SP Rojewice
II miejsce Adam Gapiński SP Rojewo
III miejsce Borys Dylas SP Rojewice

Wyróżnienie: Agata Król SP Rojewo, Hanna Gmerek SP
Rojewo
Klasy III
I miejsce Zuzanna Radzimska SP Rojewo
II miejsce Olga Wiechecka SP Rojewo
III miejsce Wiktoria Grabska SP Rojewo
Wyróżnienie: Aleksandra Karkut SP Rojewice, Wiktoria
Wiśniewska SP Rojewo
Laureaci I miejsc uzyskali przepustkę do reprezentowania
naszej gminy w konkursie powiatowym
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WIECZÓR Z BERCIKIEM

W

dniu 17.04.2015 r. na zaproszenie Stowarzyszenia
Gminnej Rady Kobiet na hali sportowej wystąpił
ze swoim programem „ONE MEN SHOW” p. Krzysztof
Hanke – satyryk, kabareciarz, serialowy „Bercik”.
Widownia przyjęła go gromkimi brawami, podczas
występu uśmiechy nie znikały nikomu z twarzy. Po
programie każdy uczestnik mógł wykonać pamiątkowe
zdjęcie z gwiazdą oraz dostać autograf.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim
zaangażowanym w pomoc przy zorganizowaniu występu,
a szczególne podziękowania za pomoc finansową
kierujemy na rzecz: Banka Spółdzielczego w Rojewie
oraz Urzędu Gminy Rojewo.

BIEDRONKI CIESZĄ SIĘ WIOSNĄ

D

o przedszkola w Ściborzu już dawno zawitała wiosna,
a wraz z nią ciekawe tematy zajęć dydaktycznych,
wiosenne melodie i mnóstwo zabawy. Biedronki
obchodziły Światowy Dzień Ziemi a przy tym dowiedziały
się w jaki sposób dbać o naszą planetę i jakie bogactwa
naturalne nasza ziemia posiada. Codziennie przedszkolaki
spacerowały, szukały oznak wiosny i obserwowały jak
zmienia się wiosną otaczająca nas przyroda. Na zajęciach
dydaktycznych zapoznały się dokładnie z fauną naszej
planety. Poznały wiele gatunków zwierząt egzotycznych,
hodowlanych oraz tych żyjących na łące. Dowiedziały się
przy tym m.in. jak powstaje miód oraz skąd się biorą żaby.
Dzieciaki zainspirowane ciekawymi tematami tworzyły
piękne prace plastyczne, które podziwiać można na naszej
stronie facebook-owej.
Przygotowała Małgorzata Szwagrzyk

WYCIECZKA DO WARSZAWY
W dniach 15-17 kwietnia 2015 roku odbyła się wycieczka do
stolicy. Wzięli w niej udział uczniowie klas: IV, V i VI oraz
opiekunowie: p. Ryszard Matyszewski (wychowawca kl.VI),
p. Anna Kmieć (wychowawca kl. IV), p. Anna Manerowska
(wychowawca kl. V), p. Joanna Sierzputowska.
Zwiedziliśmy i zobaczyliśmy wiele ciekawych miejsc: Stare
Miasto i Trakt Królewski z Grobem Nieznanego Żołnierza,
Łazienki Królewskie, Sejm, centrum Warszawy, Wilanów, ZOO,
Muzeum Powstania Warszawskiego – ekspozycja zewnętrzna,
Złote Tarasy. Byliśmy również przy Stadionie Narodowym
(niestety z powodu GP w żużlu nie mogliśmy wejść na stadion
), jechaliśmy metrem.
Odpoczywaliśmy w schronisku młodzieżowym „Syrenka”,
gdzie było bardzo sympatycznie, a w pamięci na pewno zostaną
nam pyszne śniadania, które wspólnie przygotowywaliśmy
Koszt wycieczki wyniósł 250 zł, ale udało nam się zaoszczędzić
część pieniędzy, które zostaną przeznaczone na kolejną
wycieczkę - tym razem już bliżej – do Torunia.
Mamy nadzieję, że kolejna wycieczka będzie równie udana!!
Do zobaczenia!
Przygotowała: Anna Manerowska

„KOPCIUSZEK”  W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W ROJEWIE
14 kwietnia 2015 roku odbyło się w Szkole Podstawowej
w Rojewie przedstawienie pt. „Kopciuszek”. Wydarzenie to
powiązane było z Międzynarodowym Dniem Teatru, który
wypada 27 marca. Uczniowie od dłuższego czasu ćwiczyli
role pod okiem opiekunów (p. Anny Manerowskiej, p. Joanny
Sierzputowskiej, p. Małgorzaty Królak-Radziejewskiej), aby
przedstawić inscenizację „Kopciuszka” z wykorzystaniem
pacynek, które sami przygotowywali. Obsada składała się z
uczniów klasy IV, V i VI:
Kopciuszek – Roksana Pawłowska
Książę – Hubert Nowak
Macocha (oraz śpiew) – Oliwia Dąbrowska
Haneczka – Milena Jakubiak
Kasieńka – Natalia Jakubiak
Sąsiadka vel Dobra Wróżka – Aleksandra Nowicka
Mieszczanin – Dawid Gawęda
Mieszczka oraz głos żeński – Wiktoria Klimko
Herold – Paweł Biel
Ochmistrz oraz Sklepikarz – Błażej Lipski
Strażnik – Hubert Czajkowski
Lodziarz – Joanna Błachowicz
Głosy – Agata Kaźmierska i Weronika Jaszkim
przygotowała: Anna Manerowska

NIEPOKONANI PIŁKARZE Z LISZKOWA
W piątek 1 maja odbył się pierwszy turniej piłki
nożnej pomiędzy drużyną ze szkoły w Liszkowie a dwoma
drużynami ze szkoły podstawowej w Rojewie. Oba mecze
zakończyły się wygraną uczniów z Liszkowa.
Kolejne spotkanie odbyło się 9 maja i wtedy również
nasi uczniowie wygrali obie rozgrywki, zdobywają aż 17
bramek i tracąc jedynie 6.
JESTEŚMY Z NICH BARDZO DUMNI!
W skład zwycięskiej drużyny wchodzą: Otylia Krawiec.
Katarzyna Ziemniak, Kacper Wasila, Marcin Walczak,
Mikołaj Nowacki, Jakub Adamczak i Dawid Ratka.

KURS HAFTU

Panie zajmujące się haftem kujawskim i szydełkowym
przygotowują prace na organizowany przez
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
konkurs „Współczesnej sztuki ludowej i
nieprofesjonalnej”. Życzymy powodzenia w tych
wymagających cierpliwości i precyzji zmaganiach.

WIOSENNE ZABAWY PRZY
OGNISKU

Korzystając z bardzo słonecznego i
bezwietrznego popołudnia, zorganizowane
zostały zajęcia dla dzieci - czytelników
biblioteki, mieszkańców Rojewa i sąsiednich wsi. W
różnorodnych konkurencjach przewijała się wiosenna
tematyka. Mali uczestnicy mieli za zadanie odszukać
ukryte na boisku szkolnym koperty i wykonać polecenia.
Wśród zadań było m.in. dopasowanie nazwy do gatunku
kwiata, połączenie piskląt do matki, liścia do drzewa a
także odkrycie, czyje to gniazdo. Zadania nie należały do
łatwych, ponieważ szare kopertki (6x6 cm) zlewały się
z roślinnością. Inne ćwiczenie polegało na utworzeniu
wiosennego albumu, na który składały się rysunki
uczestników czterech drużyn. Na przygotowanych
kartkach z naniesionymi elementami każde dziecko
tworzyło obrazek. Z kolei przy sportowych konkurencjach
dzieci rywalizowały podczas sadzenia i zbierania warzyw
do wiaderek, gonitwy zająca i podrzucania kukułczego jaja.
Wszystkim zmaganiom towarzyszyło wiele emocji.
W czasie gwaru zabaw panie z sołectwa
przygotowywały poczęstunek: kiełbaski, surówki,
ciasteczka i napoje.

Po półtoragodzinnych zawodach dzieci
już w towarzystwie rodziców chętnie
zgromadzili się przy ognisku, które
zorganizowali nasi strażacy. Wszystkim
dopisywał zarówno apetyt jak i wyśmienity

humor.
Korzystając z okazji, dziękujemy Państwu Czarneckim za
dostarczenie smacznych jabłek, a paniom współpracującym
z biblioteką za pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu
zawodów.
Następne zajęcia i spotkanie integracyjne
dla mieszkańców odbędzie się już niebawem. Osoby
zainteresowane, zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych
(wiek od 0 do 100;) prosimy o kontakt z biblioteką (52)
35112 37, 533322536 lub sołectwem tel. 692505687
Organizatorzy imprezy w plenerze: Gminna Biblioteka
Publiczna, Sołectwo, SZOiK, OSP w Rojewie

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Odbyły się I zawody z cyklu
"Czwartki Lekkoatletyczne 2015" dla Szkół
Podstawowych. Organizatorem całego
cyklu jest SZOIK Rojewo przy współpracy
ze szkołami. W zawodach startują 6
osobowe reprezentacje dziewcząt i chłopców
z klas IV-VI ze szkół podstawowych
z terenu gminy Rojewo. Zawodnicy
startują w czterech konkurencjach (bieg na
60m, bieg na 600m/800m, rzut piłeczką
palantową, skok w dal) w każdej z
konkurencji zawodnicy zdobywają punkty
w zależności od miejsca do klasyfikacji
indywidualnej oraz klasyfikacji szkół. 13
maja odbędą się II zawody, a w czerwcu
zawody finałowe gdzie najlepsi otrzymają
medale i nagrody.

Dziewczęta

Klasa IV
1. Weronika Ziemniak SP Rojewice 22pkt
2. Katarzyna Kłos SP Rojewo -15 pkt
3. Natalia Gmaj SP Liszkowo - 14pkt
Klasy V
1. Wiktoria Klimko SP Rojewo -20 pkt
2. Karolina Domżalska SP Rojewice -19
pkt
3. Oliwia Gremplewska SP Rojewice -17
pkt
Klasy VI
1. Eliza Ziemniak SP Rojewice - 21 pkt
2. Weronika Jaszkim SP Rojewo-15 pkt
3. Wiktoria Białas SP Liszkowo -14 pkt

Chłopcy

Klasy IV
1. Bartosz Tuszyński i Jakub Stankiewicz
SP Rojewice- po 20 pkt
2. Aleksy Kruszyna SP Liszkowo oraz
Hubert Świerczyński SP Rojewo po 15pkt
Klasy V
1. Stanisław Miklas- SP Rojewice,
Mikołaj Nowacki- SP Liszkowo, Mateusz
Szczepański- SP Rojewo, Błażej LipskiSP Rojewo - wszyscy po 16 pkt
Klasy VI
1. Krzysztof Brejecki SP Rojewo- 22pkt
2. Dawid Gawęda SP Rojewo-21 pkt
3. Bartosz Budnik SP Rojewice oraz
Hubert Bobrowski SP Liszkowo po 13 pkt

LICZYMY BOCIANIE GNIAZDA !

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców, miłośników przyrody i
sympatyków tych ptaków o pomoc przy liczeniu gniazd bociana białego na terenie naszej
gminy. Pod uwagę bierzemy te zamieszkałe, jak również puste.
Chcemy stworzyć bazę danych, która będzie zawierała informacje o szczegółowej
lokalizacji gniazd na dachach, drzewach lub słupach. Taka baza pozwoli nam na
monitoring tych gniazd, liczenie młodych ptaków. Projekt prowadzony jest we współpracy
biblioteki i pana Wiesława Wesołowskiego, podinspektorem ds. leśnictwa i gospodarki
leśnej. Wszystkich, którzy chcą nam pomóc, prosimy o kontakt z Gminną Biblioteką
Publiczną w Rojewie tel (52) 35 112 37 lub 533322536.

Konkurs!
Rozpoczął się konkurs pt. : „W
zgodzie z ekologią – piękno naszej
zagrody”. Konkurs skierowany jest
do wszystkich mieszkańców gminy
Rojewo.
Zgłoszenia
proszę
kierować
do sołtysów bądź
przewodniczących KGW.

KONKURS MAM TALENT !

I NF O R MAC JE ZE ŚW I ET LIC
W kwietniu tematem zajęć było pożegnanie zimy i
Wielkanoc. Dzieci chętnie pomagały w przygotowaniu
Marzanny. Następnie spaliliśmy ją i pożegnaliśmy
zimę. Nie zabrakło również nastroju świątecznego.
Wykonaliśmy ręczne ozdoby i dekoracje związane z
tym wydarzeniem. Po pracowitych dniach wspólnie
usiedliśmy do stołu wielkanocnego. Nie zabrakło nam
przysmaków. Znaleźliśmy również czas na spacer po
parku na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie zbierały
kwiatki, biegały po łące. Miło spędziliśmy ten czas.
Informację przygotowała Agata Nowicka

Od kilku miesięcy stała grupa pań brała
udział w cotygodniowych zajęciach aerobiku. Dla
uczestniczek była to chwila odprężenia i odpoczynku
od obowiązków domowych. Pomimo zakończenia
oficjalnego sezonu zajęć, panie będą nadal spotykały
się w świetlicy i razem ćwiczyły.
Dnia 28.04.2015r w świetlicy wiejskiej
Liszkowo odbyło się spotkanie dzieci z wróżką z
Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Wróżka po
przeczytaniu bajek, pytała dzieci po czym poznają, że
przyszła do nas wiosna. Gdy dzieci bawiły się z panią
wróżką, mamy przy kawie i słodkim poczęstunku
mile spędziły czas, rozmawiając o swoich pociechach.
Na zakończenie spotkania każde dziecko otrzymało
balonik i zakładkę. Ze świetlicowej wystawy pt.”Świat
Bajek” przygotowanej przez punkt biblioteczny dzieci
mogły zapoznać się, jakie bajki mogą wypożyczać.
Myślę że to nie było ostatnie spotkanie z tak miłą
grupą naszych milusińskich.
Informację przygotowała Barbara Małolepsza

Zajęcia w świetlicy wiejskiej w Ściborzu cieszą się
dużym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży gimnazjalnej. Najmłodsi uczestniczą
w zajęciach techniczno-plastycznych rozwijających
uzdolnienia. Młodzież aktywnie spędza czas, grając w
tenisa stołowego, piłkę nożną i siatkówkę. W ostatnim
czasie w świetlicy gimnazjalistki: Patrycja Migdał,
Marcjanna Wiechecka, Elżbieta Sojka doskonaliły
układ taneczny, który zaprezentowały podczas
imprezy pt. „Mam Talent” w Rojewie. Gimnazjalistki
zdobyły trzecie miejsce oraz uznanie publiczności.
Gratulacje.
Informację przygotował Daniel Czaja

Wraz z nastaniem wiosny dzieci bardzo aktywnie
spędzają czas na boisku przy świetlicy oraz na placu
zabaw. Po aktywnym wypoczynku chętnie korzystają
z zajęć w świetlicy.
Informację przesłała Dorota Rucińska

