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GALERIA ZDJĘĆ
BAL KARNAWAŁOWY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJEWIE

ZABAWA KARNAWAŁOWA W TOPOLI

BAL KARNAWAŁOWY
WYBRANOWO - LISZKOWO

GWIAZDA SOŁECKA W ROJEWIE

I nformacja z X IV Sesji Rady Gm in y R ojewo
Informacja z XIV Sesji Rady Gminy Rojewo,
która odbyła się w dniu 21 stycznia 2016 r.
podczas obrad XIV Sesji Rady Gminy w dniu 21
stycznia 2016 r. Rada Gminy Rojewo podjęła na
stępujące uchwały:
- uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Pro
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma
nii na 2016 rok
Prowadzenie działań związanych z profilakty
ką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
oraz narkomanii należy do zadań własnych gmi
ny. Realizacja zadań prowadzona jest w oparciu o
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Program Przeciw
działania Narkomanii uchwalany corocznie przez
Radę Gminy.
- uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przy
jęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów
azbestowych z terenu Gminy Rojewo na lata
2012-2032”
Dnia27grudnia2012 r. Uchwałą NrXXIV/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 2015 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 oświad
czeń osób zamierzających usunąć wyroby azbesto
we w 2016 r.
Gmina Rojewo planuje skorzystać z dofinansowa
nia na przedsięwzięcie pn. „Demontaż, transport i
unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest”
w 2016 r. Jednym z załączników do niniejszego

wniosku są dane nieruchomości w gminnej in
wentaryzacji wyrobów zawierających azbest na te
renie Gminy Rojewo.
- uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia
wniosku o dofinansowanie w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014
2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, określonego w Studium Wyko
nalności przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sie
ci kanalizacyjnej Rojewo-Topola-Ściborze” oraz
akceptacji założonych w nim planów taryfowych.
W związku z ogłoszonym konkursem ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo
wisko 2014-2020 w ramach Funduszu Spójności
pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania
projektów dotyczących gospodarki wodno-ścieko
wej realizowanych w aglomeracjach o wielkości
co najmniej 10 000 RLM. Gmina Rojewo planu
je przystąpić do przedmiotowego konkursu w
ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach, określonego w Studium Wyko
nalności przedsięwzięcia o nazwie „Budowa sieci
kanalizacyjnej Rojewo-Topola-Ściborze”.
Gmina Rojewo przystępując do konkursu w ra
mach którego przyznawane jest dofinansowanie,
zobowiązana będzie do spełnienia szeregu kryte
riów określonych w regulaminie konkursu. Jed
nym z warunków jest przedłożenie przez przyszłe
go beneficjenta „Uchwały Rady Gminy lub organu
założycielskiego, upoważniającej do złożenia
wniosku o dofinansowanie, przyjęcia do realizacji
określonego w Studium Wykonalności przedsię
wzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów
taryfowych”.
Informację sporządziła:
Magdalena Pijanowska
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G m ina Rojewo w M etropoli B ydgoskiej
Dnia 1 stycznia 2016 roku weszła w życie
ustawa o związkach metropolitalnych, która umoż
liwia utworzenie metro
polii na wniosek jednej
z gmin, w skład której
mogą wchodzić miasta
i gminy o łącznej licz
bie mieszkańców nie
mniejszej niż 500 000
osób.
Taki
wnio
sek zamierza złożyć
Prezydent Bydgoszczy i do współpracy zaprosił 20
sąsiadujących gmin, w tym także Gminę Rojewo.
To czy przynależność do związku jest korzyst
na dla naszej społeczności, jakie są zobowiązania
wynikające z tej przynależności - o tych sprawach
wraz z radnymi rozmawialiśmy na spotkaniu z peł
nomocnikiem prezydenta Bydgoszczy Łukaszem
Krupą. Odbyło się też spotkanie przedstawicieli
radnych Rojewa i Złotnik Kujawskich. O opinię
zwróciliśmy się również do starosty inowrocław
skiego Tadeusza Majewskiego. W rozmowie brali
udział także przewodniczący rad gmin - Joanna
Mąka oraz Piotr Woźniak wraz z wójtem Witoldem
Cybulskim.
Wszystkie rozmowy podejmowane były w
celu zebrania informacji pomocnych przy podjęciu
decyzji o wyrażeniu zgody na udział naszej gminy
w tworzonej metropolii.
Podstawowym warunkiem członkostwa jest
decyzja rady gminy, która pociąga za sobą nie tylko
profity, ale również zobowiązania. Najważniejszym
z nich jest płacenie składki członkowskiej okre
ślonej w ustawie tj. 4 % kwoty, którą dana gmina
otrzymuje z budżetu państwa, jako udział w podat
ku PIT. W przypadku naszej gminy to kwota rzędu
70 tyś. zł, którą corocznie należałoby wpłacać do
budżetu metropolii. Zadaniami wspólnymi miało
by być:
- kształtowanie ładu przestrzennego,
- rozwój obszaru związku,
- rozwój publicznego transportu zbiorowego,
- współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajo
wych i wojewódzkich,
- promocja obszaru metropolitalnego.

Korzyści finansowe funkcjonowania związ
ku metropolitalnego przewidziane w ustawie to
wpływ 5% kwoty z
podatku PIT odpro
wadzany do budże
tu państwa za osoby
zamieszkujące teren
związku.
Przy zakłada
nej liczbie 635 000
mieszkańców, budżet
metropolii wraz ze składkami wyniósłby 80 mln zł,
z czego roczny udział naszej gminy to około 220
000 zł.
Analizując korzyści i obowiązki wynikające
z ewentualnego członkostwa w związku metropoli
talnym możemy opierać się jedynie na ustawie oraz
deklaracjach zapisu w statucie gwarancji odzyska
nia przez gminę kwoty wpłaconej.
Na co możemy liczyć?
Po pierwsze na utworzenie komunikacji publicznej
zapewniającej dojazd do Bydgoszczy w celach za
robkowych, edukacyjnych, czy też rozrywkowych
bez zmiany miejsca zamieszkania.
O co chcemy zabiegać?
O wspólną inwestycję komunikacyjną
Rojewa z Solcem Kujawskim, co wpłynęłoby na
stworzenie atrakcyjnych miejsc do osiedlania się
dla mieszkańców Solca i Bydgoszczy, a dla miesz
kańców Gminy Rojewo łatwiejszy dojazd do poten
cjalnego miejsca zatrudnienia.
W dniu 11 lutego rada gminy podjęła
uchwałę intencyjną, w której wyrażona jest wstęp
na zgoda na członkostwo naszej gminy w metro
polii bydgoskiej. Rada podjęła również uchwałę o
przeprowadzeniu konsultacji społecznych z miesz
kańcami. Harmonogram zebrań dostępny jest na
stronie internetowej urzędu gminy. Serdecznie
zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału
w konsultacjach, na których będę mógł odpowie
dzieć na pytania dotyczące powstania planowanej
metropolii.
Wójt Rafał Żurowski
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SZANOWNI M IESZKAŃ CY!
Z uwagi na zmianę przepisów w marcu
ubiegłego roku, które to dotyczą przejścia na sys
tem elektroniczny całej bazy systemu PESEL i
URZĘDU STANU CYWILNEGO niemożliwe
było wygenerowanie danych takich jak urodzenia
i zgony. Mając na uwadze, jak ważne jest to dla
lokalnej społeczności przy współpracy informa
tyka Michała Cybulskeigo i Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego Agnieszki Nieckarz została wy
pracowana metoda, dzięki której od tego numeru
przywrócona zostanie rubryka INFORMACJE Z
USC.

Od następnego numeru wznawiamy
również rubrykę "Poznajemy radnych Gminy
Rojewo". Minął już ponad rok odkąd w wyborach
powszechnych wybieraliśmy wójta oraz przedsta
wicieli 15 okręgów w gminie. Czas ten pozwala już
w pewnym stopniu ocenić pracę naszego samorzą
du. Zapraszamy mieszkańców do zadawania pytań
wójtowi oraz radnym tel 533322536 lub mail:
gazeta.gminy.rojewo@op.pl
Redakcja gazety zwraca się z prośbą o termi
nowe przesyłanie informacji do końca każdego
miesiąca.
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Dnia 10 stycznia 2016
roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała już po
raz 24, a w Rojewie
po raz 14. Był to ko
lejny wspaniały Finał
Sztab przy Publicznym
Gimnazjum im. K
Górskiego spisał się do
skonale. Trzydzieścioro
wolontariuszy zbiera
ło pieniądze od rana
w całej gminie. Rekordzistą został
Hubert Czajkowski, który dostar
czył 693,33 złote. Impreza głów
na odbyła się na hali sportowej.
Mieszkańcy gminy i przybyli goście
jak zwykle nie zawiedli. Łącznie na
konto Fundacji z Rojewa wpłynęło
9439,84 zł.
Jak co roku rekordowa kwo
ta z licytacji wpłynęła od radnych
gminy i wójta - Rafała Żurowskiego,
którzy tort ufundowany przez p.
Józefa Klimko, zakupili za 1100
złotych. Tradycją też stało się już,
że został on rozczęstowany między
uczestników imprezy. Dyrektor
Zespołu Szkół - Jadwiga Florczak
oraz szefowa Sztabu - Sylwia
Radzimska
bardzo
serdecznie
dziękują wszystkim, którzy przy
czynili się do uświetnienia tego
rocznego Finału: występującym
zespołom - ALE BABKI i WRZOS,
absolwentom, uczniom i uczenni
com Zespołu Szkół w Rojewie, gru
pie z Inowrocławia, tańczącej zumbę.
Wdzięczni jesteśmy pani Bernadecie
Lewandowskiej
za
możliwość

podziwiania jej niezwykłych prac
plastycznych.
Dziękujemy
też
nauczycielom,
którzy
udzielili nam wsparcia,
szczególnie: pani Joannie
Sierzputowskiej za zorga
nizowanie Kiermaszu ta
niej książki, pani Renacie
Kowalskiej za opiekę i
zorganizowanie słodkie
go poczęstunku, panu
Piotrowi Pankowskiemu
za uwiecznienie na zdjęciach wszyst
kiego, co się działo, pani Małgorzacie
Królak - Radziejewskiej i panu
Januszowi Kmieciowi za opra
wę muzyczną, panu Krzysztofowi
Kruszczyńskiemu i pani Natalii
Dombek - Róg za duże wsparcie
przy loterii, panu Danielowi Czaja
za wspaniałą dekorację. Bardzo
ucieszyłyśmy się też z widoku in
nych pedagogów z Zespołu Szkół w
Rojewie, którzy licznie przybyli na
imprezę.
W przygotowaniach po
magali nam również pracowni
cy SZOiK w Rojewie - im także
dziękujemy i liczymy na dalszą
współpracę.
Tak
naprawdę
zorganizowanie
Finału nie jest sprawą prostą, dla
tego że nie posiadamy żadnych
środków finansowych na jej przy
gotowanie. Co roku udaje nam się
jednak, bo mamy w naszej gmi
nie ludzi hojnych i życzliwych.
Dziękujemy więc panu Wójtowi
- Rafałowi Żurowskiemu za udo
stępnienie hali i przekazanie do

licytacji koszulek z herbem gminy,
panu Józefowi Klimko za wspaniały
tort i pączki dla wolontariuszy, pani
Bernadecie Lewandowskiej za prze
kazanie do licytacji obrazu, panu
Mariuszowi Gmerkowi za prze
kazanie biurka, Kołu Gospodyń
Wiejskich z Topoli za przekazanie
poduszki - serca, Stowarzyszeniu
Miłośników Kultury Kujawskiej
„Sami Swoi” za przygotowanie
przepysznego ciepłego poczęstun
ku, Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rojewie i panu Franciszkowi
Lewandowskiemu za przekazanie
do licytacji zabawek z Madagaskaru,
LZS Znicz Rojewo, za przekazywa
nie co roku sportowych gadżetów,
panu Tomaszowi Bachorzowi i panu
Marcinowi Sadowskiemu z firmy
Lyreco, za przekazanie naczyń jed
norazowych. Mamy nadzieję, że
nikt nie został pominięty w naszych
podziękowaniach. Niech każdy, kto
wrzucił w tym dniu do puszki choć
jeden grosz czuje się wyróżniony.
Finały WOŚP łączą nas ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli na
całym świecie. Te nieprawdopo
dobnie piękne i radosne dni czynią
nas lepszymi dla siebie i dla innych.
Mamy nadzieję, że spotkamy się w
przyszłym roku i znów pobijemy
rekord.
Jadw iga Florczak - dyrek
tor Zespołu S zk ó ł w Rojewie
S ylw ia R adzim ska - sze f sztabu
p rzy Publicznym Gimnazjum
im. K . Górskiego w Rojewie.
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BAL KARNAW AŁOW Y W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJEW IE
13 stycznia w Szkole Podstawowej w
Rojewie odbył się Bal Karnawałowy dla uczniów
całej szkoły. Starannie przygotowane przez ro
dziców, fantazyjne stroje ubarwiły szkolne mury.
Uczniowie z klas 0-VI chętnie bawili się na szkolnej
sali gimnastycznej. W tym dniu szkoła zamieniła
się w zaczarowaną krainę pełną wróżek, czarodzie
jów, księżniczek, kowbojów, duchów, biedronek,
motylków, piłkarzy i innych barwnych postaci z
kreskówek i bajek. Trudno było w nich rozpoznać
naszych uczniów. Bal poprowadziły animatorki
Centrum Tańca „Gabi”, które od pierwszych tak
tów skocznej muzyki zagrzewały dzieci oraz ich
opiekunów do wspólnej zabawy i korowodów ta
necznych. Dzieci pod kierunkiem prowadzących

uczyły się różnych tańców. Był również konkur
sy. Atmosfera podczas zabawy była fantastyczna.
Podczas imprezy odbył się także pokaz strojów, a
najładniejsze z nich zostały nagrodzone. Warto
nadmienić, iż Rada Rodziców przygotowała swo
im pociechom słodki poczęstunek w salach klaso
wych, za co serdecznie dziękujemy! Choć wszyscy
uczestnicy wspaniale się bawili i tańcom nie było
końca, to czas dobrej zabawy upływał szybko. Na
pewno tegoroczny bal będzie niezapomniany, a
uczniowie już nie mogą doczekać się kolejnego.
Informacje przesłała:
Joanna Sierzputowska
Zdjęcia na stronie nr 2

G W IAZDK A SO Ł E C K A W R O JE W IE
W piątek 15 stycznia 2016
r. na małej sali sportowej Rada
Sołecka w Rojewie przygotowała
zabawę gwiazdkową dla dzieci.
Najmłodsi uczestnicy imprezy
przyszli razem z rodzicami,
babciami i dziadkami. Sala
sportowa zamieniła się tym
razem w salę dyskotekową z
profesjonalnym
oświetleniem
oraz nagłośnieniem, o które
zadbał wodzirej Michał Walczak.
Na tę okazję dzieci przebrały się
za różne postacie, wśród nich
był policjant, żołnierz, cyganka
i Baba Jaga. Prowadzący bal

pan Michał często uatrakcyjniał
zabawę o różne tańce. Świetnie
bawili się również dorośli. W
trakcie imprezy rozlegało się
głośne nawoływanie Świętego
Mikołaja. Wodzirejowi wtórowały
głośno dzieci. W końcu przybył
długo oczekiwany gość, który po
kolei wręczył dzieciom paczki ze
słodyczami. W zabawie wzięło
udział ponad 100 osób.
Korzystając z okazji
chciałabym podziękować za
pomoc w przygotowaniu tak
miłego wieczoru radzie sołeckiej,
pani Halinie
Wesołowskiej,

pani Krystynie Czarnota, pani
Lilianie Gapińskiej oraz klasie
I a gimnazjum. Specjalne
podziękowania
składam
Świętemu Mikołajowi, który po
raz kolejny odwiedził dzieci oraz
panu Michałowi dzięki któremu
zabawa była wyśmienita.
Z całego serca dziękuję za
bezinteresowną
pomoc
w
organizacji zabaw y dla dzieci.
Sołtys Magdalena Fryza
Zdjęcia na stronie nr 2

BAL KARNAWAŁOWY WYORANOWO-LISZKOWO
W czwartkowe popołudnie dnia 21 stycz
nia dzieci z sołectw Wybranowo i Liszkowo ba
wiły się na balu karnawałowym w świetlicy wiej
skiej w Liszko wie. Na spotkanie przybył również
zaproszony wójt naszej gminy, który podziękował
za zaproszenie i złożył wszystkim życzenia. O
to, aby dzieci sympatycznie spędziły czas i miło
zapamiętały ten dzień zadbał prowadzący zaba
wę D.J. Mateusz. Atrakcją balu był tygrys, któ
ry częstował dzieci słodyczami. Maluchy chętnie
podchodziły do stolika, gdzie panie animatorki
malowały dzieciom twarze i wyczarowywały z
baloników różne zwierzątka. Na koniec czekała

dzieci niespodzianka. Z workiem prezentów po
jawił się Święty Mikołaj i natychmiast ustawiła
się do niego kolejka. Święty sprawiedliwie obda
rował paczką ze słodyczami każdego uczestnika
zabawy.
Organizatorami imprezy dla dzieci było sołectwo
Wybranowo z sołtys Joanną Mąka oraz sołectwo
Liszkowo z sołtysem Mirosławem Markiewką.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom,
którzy wsparli finansowo imprezę dla najmłod
szych mieszkańców wspomnianych ww. sołectw.
Informację przekazała Dorota Rucińska
Zdjęcia na str nr 2
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ZABAWA KARNAWAŁOWA W TOPOLI
Koło Gospodyń Wiejskich w
Topoli zorganizowało dnia 16
stycznia 2016 r. zabawę karnawłową dla dzieci z sołectwa, któ
rą prowadził DJ Matsi. Dzieci
przybyły wraz z rodzicami. Cze
kało na nie wiele miłych atrakcji,
takich jak: zabawy z pluszowym
tygryskiem, malowanie twarzy,
liczne konkursy, a także słodki
poczęstunek. Po zabawie zostały
rozdane dzieciom paczki, zaku
pione w ramach funduszu sołec
kiego oraz z budżetu KGW.
Koło Gospodyń Wiejskich w
Topoli składa podziękowanie
za przybycie zaproszonym go
ściom: Panu Wójtowi Rafałowi

Żurowskiemu, Pani Przewod
niczącej Rady Gminy Joannie
Mąka, Panu Wiceprzewodniczą
cemu Adamowi Wesołowskiemu,
Panu Radnemu Piotrowi Nowic
kiemu oraz Panu Sołtysowi To
maszowi Gmerkowi.
Zabawa została zorganizowana
również dzięki pomocy finanso
wej oraz rzeczowej, za którą skła
damy podziękowanie:
- Panu Mariuszowi
Gmerkowi z Topoli,
- Państwu Irenie i
Stanisławowi Wilk z Topoli,
- Pani Marcie Gajda z Topoli,
- Państwu Jolancie i Pawłowi
Drzewieckim z Płonkówka,

dzień babci i dziadka w
topoli
Na świetlicy wiejskiej w Topoli dnia 31 stycznia 2016
r. odbyło się spotkanie z okazji niedawno obchodzone
go Dnia Babci i Dnia Dziadka, zorganizowane przez
Koło Gospodyń Wiejskich dla mieszkańców sołectwa.
W tym dniu dla wszystkich babć i dziadków przygoto
wano wiele atrakcji: wspólny taniec i śpiew, konkursy
takie jak: przyszywanie guzików przez babcie, czy też
dmuchanie balonów przez dziadków i wiele innych.
Najstarszej babci obecnej na sali, pani Bronisławie
Lewandowskiej, członkinie KGW wręczyły drobny
upominek. Zaśpiewano jej też sto lat przy akompa
niamencie akordeonu, na którym zagrała mieszkanka
Topoli pani Antonina Szafrańska-Kłos. Z programem
artystycznym wystąpiły dzieci, które na tę okazję
przygotowała pani Dorota Rucińska, za co serdecznie
dziękujemy.
Koło Gospodyń Wiejskich w Topoli dziękuje również
za przybycie i wspólną zabawę wszystkim babciom i
dziadkom oraz zaproszonym gościom: Pani Przewod
niczącej Rady Gminy Joannie Mąka, Panu Wiceprze
wodniczącemu Adamowi Wesołowskiemu oraz Panu
Sołtysowi Tomaszowi Gmerek.
Mamy nadzieję, że takie spotka
nia staną się tradycją.
Przewodnicząca K G W
Topola Dorota Zwierzy
chowska - Czajkowska
Zdjęcia na stronie nr 11

- Państwu Angelice i Łukaszowi
Kuczyńskim z Żelechlina,
- Panu Arkadiuszowi
Borowiakowi z Rojewa,
- Panu Piotrowi
Klimko z Rojewa,
- Państwu Marii i Józefowi
Klimko z Rojewa,
- Państwu Aleksandrze i
Markowi Czarneckim z Rojewa,
- Pani Anecie KuśSzych z Rojewa.
Przewodnicząca K G W Topola
Dorota Zwierzychowska
- Czajkowska
Zdjęcia na stronie nr 2

SlEKAm OSTKA
Dnia 16.02.2016 r. w
Jezuickiej
Strudze
• * .o
przy posesji państwa
Przybysz
pogoto
wie energetyczne z
Gniewkowa dokona
ło zdjęcia gniazda bocianiego ze słupa ener
getycznego niskiego napięcia. Następnie
ekipa elektryków nałożyła specjalny kosz,
na którym umieściła ponownie gniazdo.
Tym samym miejsce zabezpieczone zosta
ło przed awarią w dopływie prądu. Sprawę
od kilku miesięcy pilotował przekazujący
tę informację podinspektor ds. leśnictwa i
gospodarki leśnej, pan Wiesław Wesołowski.

a
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fot. Wiesław Wesołowski
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ZMIANY W KLUBIE WRZOS
Dnia 14.01.2016 odbyło się Posiedzenie
Zarządu Gminnego Klubu Seniora
„Wrzos”. Dokonano na nim oceny pracy
klubu za 2015 rok i przedstawiono
plan pracy na 2016 rok.
Podczas
zebrania
podziękowa
no prezesowi zarządu, panu
Stanisławowi Popielewskiemu za
18-letnią owocną pracę na rzecz
"Wrzosu". To zaszczytne stanowisko od
tąd pełnić będzie emerytowana nauczycielka pani
Barbara Kryszak. Kolejno w skład zarządu weszli
także Kazimiera Kmieciak - wiceprezes zarządu,
Krystyna Maria Michałek - wiceprezes zarządu,
Alicja Jakubowska - sekretarz, Danuta Kuczyńskaskarbnik oraz pozostali członkowie: Mieczysław
Wojtysiak, Ryszard Szweda, Stefan Witalis, Stanisław
Popielewski.
Informacje przygotowała Barbara Kryszak

W AR SZTA TY
D L A D Z IE C I W
R O JEW IC A C H

W dniu 10 grudnia 2015 roku w
Filii Bibliotecznej w Rojewicach odbyły się
kreatywne zajęcia, dla dzieci , podczas których
powstawały
własnoręcznie
wykonywane
świąteczne ozdoby. Organizatorem spotkania
była biblioteka i Stowarzyszenie Miłośników
Kultury Kujawskiej
,, Sami - Swoi ‘’.
Uczestnicy zajęć prowadzonych przez panie:
Annę Bejgrowicz, Barbarę Gołębiewską i p.
Władysławę Czochór przygotowali fantastyczne
ozdoby choinkowe. Było mnóstwo dobrej
zabawy i wzajemnej pomocy: osoby, które
potrafią nieco więcej z życzliwością pomagały
tym, którzy nie radzą sobie zbyt biegle z pracami
manualnymi. Podobne warsztaty odbyły się
w dniu 17 grudnia 2015 r. Były to zajęcie dla
pań, które wykonywały stroiki świąteczne
PANI MARIA SKOŃCZYŁA 101 LAT własnego pomysłu. Inspiracje okazały się
bardzo owocne. Spod rąk pań wychodziły
Minął rok, gdy nasza mieszkanka pani Maria prawdziwe cacka, które zdobiły świąteczne
Kuśnierz obchodziła 100 lat. Dnia 15 stycznia b. r. stoły. Warto nadmienić, że w zajęciach udział
jubilatka otoczona gronem najbliższych, tj. rodziny i wzięło przeszło 30 osób, które być może dzięki
znajomych, świętowała swoje 101 urodziny. Z tej okazji tym zajęciom odkryły w sobie nowe pasje.
panią Marię odwiedził i życzenia złożył Wójt Rafał
Krystyna Cicha
Żurowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego,
Zdjęcia na stronie nr 11
Agnieszka Nieckarz. Z wizytą udali się również
przedstawiciele Rady Sołeckiej w Rojewie z sołtys ZAJĘCIA ]
Magdaleną Fryzą. Podczas wizyty wszyscy zauważyli,
Z cyklu jesienno-zimowe zajęcia
że od zeszłego roku pani Maria w ogóle się nie zmieniła
i nadal cieszy się dobrym zdrowiem, co potwierdzają odbyły się warsztaty rodzinne, na których
rutynowe badania kontrolne. Niezmiennie dopisuje uczestnicy uczyli się wykonywać zwierzątka
jej też dobry humor. Jak sama jubilatka żartobliwie z ręczników frotte. Zajęcia poprowadziła pani
Marzenia Watras, która współpracuje z firmą
stwierdziła: „Już raz się zestarzała i tak zostało”.
produkującą komplety pościeli i ręczników.
Wyczarowane bajkowe zwierzątka zostały
pięknie zapakowane. W takiej formie można
obdarować nimi członków swoich rodzin,
przyjaciół lub znajomych.
zdjęcia na stronie nr 11

INFORMACJE Z USC
Urodzenia: Kacper Wojciechowski,
Laura Ostrowska,Paweł Jackowski.
Zgony:
Bogdan Falkowski, Janina
/
Świątkowska,
Stanisława
Czekaj,
Ryszard Saja, Józefa Wojtarek, Sylwester
Południak, Antonina Kochanowicz.
T
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SPOTKANIE Z PANIĄ WETERYNARZ
Podczas ferii zimowych w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Rojewie odbyło się spotkanie z panią we
terynarz Romą Czekalską-Kaźmierską. Przyszły na nie
zarówno dzieci starsze, jak i młodsze w towarzystwie
swoich mam lub babć. Dzięki zaangażowaniu uczestni
ków zajęć udało się stworzyć mini zoo ze zwierząt, które
przyniosły ze sobą dzieci.
Były papużki faliste, ryżowce, zeberki, nimfa,
chomiki, żółwie wodne, patyczaki, koty rasowe i zwy
czajny dachowiec. Dzieci z zainteresowaniem słuchały
ciekawostek o swoich pupilach i obejrzały materiały
przygotowane w formie prezentacji. Nie zabrakło róż
nych ciekawostek, którymi raczyła nas pani weterynarz.
Dumni właściciele chętnie dzielili się również doświad
czeniem i wiedzą o swoich podopiecznych. Na pytanie
pani prowadzącej zajęcia, czy ktoś chciałby wykony
wać ten zawód kilkoro uczestników podniosło ręce w
górę. Dzieci dowiedziały się przy okazji, że prowadząca

spotkanie pani Romka jest absolwentką tutejszej szkoły
podstawowej, którą ukończyła z bardzo dobrymi wyni
kami. Pani weterynarz powiedziała dzieciom, że trze
ba się dobrze uczyć między innymi dlatego, aby zdo
być wymarzony zawód. Na spotkanie przybyła do nas
również pani Jolanta Dymel, która od dłuższego czasu
zajmuje się hodowlą rasowych kotów. Pani Jola jest na
uczycielką, ale zajmowanie się uwielbianymi czworogami to jej hobby. Dzieci posłuchały opowieści o kocich
obyczajach i zobaczyły medale, puchar oraz dyplomy,
które zdobyły kocie piękności podczas specjalnych wy
staw. Na zakończenie najmłodsi czytelnicy i z zaintere
sowaniem przeglądali i wypożyczali książki popularno
naukowe zgodne z tematyką spotkania.
W imieniu organizatorów składamy serdeczne
podziękowania pani Romie Czekalskiej-Kaźmierskiej
i pani Jolancie Dymel za podzielenie się wiedzą o
zwierzętach.
Zdjęcia na str nr 11

sport

TURNIET TENISA STOŁOWEGO

podczas paraolimpiady w 2010 r. w Więcborku zajął
Końcem ubiegłego roku w hali sportowej w siódme miejsce. Dawid wspomina swoich nauczycieli,
Rojewie odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego. p. Jarosława Słomczewskiego i p. Rosława Milińskiego,
W turnieju zagrało 10 zawodników. Zawodnicy zagrali którym zawdzięcza swoje osiągnięcia sportowe w
do dwóch wygranych setów w kategoriach wiekowych. tej dyscyplinie. Tenis stołowy to kolejna pasja pana
Najlepsi otrzymali puchary i nagrody. Organizatorem Dawida. W 2005 r. w kat. do 30 lat zajął II miejsce w
IV turnieju tenisa stołowego samorządowców Powiatu
turnieju był SZOiK w Rojewie.
Inowrocławskiego, natomiast w 2006 r. w grupie wie
Wyniki:
W kategorii do 16 lat I miejsce Hubert Nowak- Topola kowej do 35 lat zajął II miejsce w powiatowym turnieju
W kategorii do 30 lat I miejsce Dawid Obiała -Liszkowo samorządowym. Tenisem stołowym zainteresował go
W Kategorii pow. 35 lat I miejsce Arkadiusz Adamski p. Arkadiusz Adamski. W trwającym obecnie okresie
zimowym Dawid codziennie po pracy przychodzi na
-Budzi aki
świetlicę wiejską w Liszkowie, aby pograć z kolegami.
Poniżej przedstawiamy sylwetki zwycięzców,
W
ostatnim miesiącu miał okazję rozegrać także mecz
a* Sport w życiu pana Arkadiusza Adamskiego
z
bratem,
który pracuje za granicą i rzadko przyjeżdża
był - jak sam mówi - od zawsze. Pochodzi
do
domu.
on z rodziny, gdzie tata grał w piłkę nożną,
Zwyciężcą w najmłodszej kategorii wieko
a mama i siostra osiągały bardzo dobre
wej został uczeń gimnazjum Hubert Nowak.
wyniki w strzelaniu z kbks (karabinek
Pierwszym sportem, który uprawiał była rów
sportowy). Zycie sportowca - amatora to też
nież piłka nożna, ale nie tylko ta dyscypli
treningi i ciężka praca. Pan Arkadiusz od
na interesuje młodego sportowca. Tenisem
dzieciństwa lubił współzawodnictwo, był
stołowym
zainteresował go w I klasie szkoły
wytrwały i uparcie dążył do celu. Zawsze
podstawowej
nauczyciel, p. Andrzej Brylew.
chciał być najlepszy w tym co robił i przez
to nie miał łatwego życia, np. kiedy służył w Niespodzianką i zaskoczeniem jest spora, jak na tak
wojsku.Więcej o sporcie w życiu pana Arkadiusz napi młody wiek liczba medali, które zdobył. W każdym
kolejnym roku szkolnym odbierał dyplomy, m.in. w
szemy w następnym numerze gazety.
2013/2014 za I miejsce w indywidualnych Mistrzostwach
Dawid Obiała sportem interesuje się od naj
Powiatu Inowrocławskiego w tenisie stołowym oraz IV
młodszych lat. To pasja rodzinna. Jego tata grałj
miejsce w mistrzostwach drużynowych w tejże dyscy
w piłkę nożną. Dawid zaczął od kopania pił-j
plinie w województwie kujawsko-pomorskim. Rok póź
ki na podwórku, potem na boisku szkolnym, j
niej zajął II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce
Wraz z kolegami z drużyny zajął wysokie
ręcznej i piłce nożnej. Chłopak gra też w drużynie
drugie miejsce w powiatowym turnieju siat
siatkówki.
kówki halowej. Jako uczeń gimnazjum od
Zawodnikom gratulujemy i życzym y zdobycia kolej
nosił też sukcesy w rzucie oszczepem. W
tej dyscyplinie w zawodach powiatowych był drugi, a nych medali i pucharów.
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Od dnia 18.01.2016 do dnia 29.01.2016 trwały ferie zi
mowe organizowane przez SZOiK w Rojewie. Jak co
roku SZOiK zadbał o to, aby jak najlepiej wypełnić wol
ny czas dzieciom i młodzieży z naszego terenu. Zajęcia
były bardzo urozmaicone.
Na świetlicach dzieci i młodzież mogły uczest
niczyć w zajęciach plastycznych, kulinarnych i edu
kacyjnych. Uczestnicy do dyspozycji mieli także wie
le gier stolikowych. Dnia 18 stycznia na świetlicy w
Liszkowie odbyły się warsztaty wykonywania figurek
ze słomy. Następnego dnia również w Liszkowie zo
stał rozegrany turniej warcabowy o puchar Kierownika
SZOiK. Natomiast 22 stycznia odbyła się pierwsza z za
planowanych wycieczek do kręgielni w Inowrocławiu,
gdzie za niewielką opłatą uczestnicy mogli przez 2 go
dziny pograć w kręgle. Z kolei 25 stycznia w świetlicy
w Topoli zostały zorganizowane warsztaty pieczenia

chleba, które cieszyły się sporym zainteresowaniem ze
strony uczestników. Niemałym zainteresowaniem cie
szyły się również zajęcia sportowo-rekreacyjne w hali
sportowej. Uczestniczyła w nich liczna grupa dzieci.
Były zajęcia z gier zespołowych takich jak: piłka noż
na, siatkówka, tenis stołowy oraz sprawnościowe tory
przeszkód. Dnia 28 stycznia na zakończenie ferii w
hali sportowej w Rojewie odbyła się zabawa karnawa
łowa dla dzieci i młodzieży. W jej programie pojawiły
się m.in. liczne konkursy z nagrodami, słodki poczę
stunek oraz największa atrakcja imprezy, tj. dmuchana
zjeżdżalnia. Dzień później ferie zakończył wspólny wy
jazd dzieci do Kina Kinomax w Inowrocławiu na film
,Alvin i wiewiórki”.
Nad realizacją całego programu czuwali pracownicy
SZOiK Rojewo oraz opiekunowie świetlic.
Informację przesłał
Bartłomiej Zieliński

ŚWIETLICE
Dobiesławice
W ramach zajęć dzieci doskonaliły technikę gier
zespołowych, planszowych i sportowych. Brały
udział w zajęciach plastycznych, manualnych i
sportowych. Nie zapomniały również o Dniu Babci
i Dniu Dziadka, z tej okazji przygotowały piękne
niespodzianki.
Informację przesłała Monika Grabska

Liszkowo
Dnia 19.01.2016r. w świetlicy w Liszkowie odbył się Gminny Turniej
Warcabowy o Puchar Kierownika SZOIK. W turnieju udział wzięło
dwunastu uczestników. Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Kowalska,
drugie Joanna Kowalska, a trzecie Marcin Walczak. Wszyscy otrzymali
puchary i dyplomy oraz upominki ufundowane przez kier. SZOIK
Piotra Sobocinskiego. Zrobiono też pamiątkowe zdjęcie. Turniej
przygotowały opiekunki świetlic Wybranowo i Liszkowo.

Topola
Dnia 25 stycznia w świetlicy w Topoli odbyły się
warsztaty pieczenia chleba pt. ,,Od ziarenka do
bochenka”. Zajęcia prowadziły panie z KGW w
Mierogoniewicach. W części teoretycznej dzieci do
wiedziały się z jakich zbóż można pozyskać mąkę
do wypieku chleba oraz o dodatkach do niego ta
kich jak słonecznik, mak, płatki owsiane. W czę
ści praktycznej dzieci podzieliły się na dwie grupy.
Pierwsza grupa zagniatała ciasto na chleb, a druga
na rogale. W czasie, gdy chleb i rogale piekły się
w piekarniku uczestnicy warsztatów obejrzeli krót
ką bajkę o chlebie i kolorowały obrazki. Na koniec
warsztatów odbyła się degustacja wypieków. Pyszny
chleb i rogaliki zostały spałaszowane ze smakiem.

Rojewo
W styczniu dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, manualnych
i sportowych. Wykonywały kartki okolicznościowe na Dzień Babci i
Dzień Dziadka oraz maski i ozdoby karnawałowe.
Informację przesłała Monika Grabska

Informację przesłała Dorota Rucińska
Wybranowo
W pierwszym tygodniu ferii zimowych dzieci bardzo
aktywnie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych.
Wspólnie wykonywały i zdobiły maski na bal
karnawałowy, który odbył się dnia 21 stycznia.
Wzięły również udział w turnieju warcabowym
w świetlicy w Liszkowie. Gratulujemy naszemu
uczestnikowi Marcinowi Walczakowi, który w
turnieju zajął trzecie miejsce. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem i radością wykonywały też laurki
z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Pierwszy tydzień ferii dzieci zakończyły wyjazdem
do kręgielni w Inowrocławiu zorganizowanym
przez SZOiK w Rojewie.

Informację przesłała Dorota Rucińska

Informacje przesłała Barbara Małolepsza

1%

D LA O SP

Ml
Ochotnicza Straż Pożarna w Rojewie jak co roku
kieruje swą prośbę do wszystkich mieszkańców gminy,
którym zależy na naszym wspólnym bezpieczeństwie,
o przekazanie 1 % swojego podatku na rzecz OSP
Rojewo. Apel kierujemy przede wszystkim do członków
- strażaków ochotników oraz do ich rodzin i sąsiadów,
a także sympatyków straży, którym leży na sercu
zabezpieczenie przeciwpożarowe naszej gminy. Dzięki
instytucji 1 % mamy dodatkowe źródło finansowania
działalności operacyjnej straży. W ubiegłym roku właśnie
z tych środków dofinansowane zostały elektryczne napędy
do bram garażowych, opisywane w poprzednim numerze
gazety. 1% to pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.
Wystarczy w deklaracji PIT, jako OPP wybrać Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, K R S 0000 116 212,
a w części Informacje uzupełniające jako cel szczegółowy
wpisać: OSP Rojewo, 88-111 Rojewo woj. kuj-pom.
czni za każdą złotówkę.
Informację przesłał
Kronikarz OSP Andrzej Walczak
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