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Informacja z XVII Sesji Rady Gminy Rojewo
Uchwała Nr XVII/93/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla
Gminy Rojewo na lata 2016-2018.
Celem
Gminnego
Programu
Wspierania
Rodziny dla Gminy Rojewo na lata 2016-2018 jest
kompleksowe, realizowane przez wiele instytucji,
wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Uchwała Nr XVII/94/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Rojewo.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rojewo został przedłożony
Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Inowrocławiu.Organ ten w dniu Postanowieniem z dnia
1 kwietnia 2016 r. zaopiniował pozytywnie ten regulamin.
Uchwała Nr XVI/95 /2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę z
dniem 1 lutego 2015 r. brzmienia art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku gminach.
Uchwała Nr XVI/96/2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rojewo.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczne z uwagi na zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. brzmienia art. 6l ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Niniejszą uchwałę uzupełniono o zapis wskazujący, czy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się z dołu, czy z góry.

Uchwała Nr XVI/97/2016 w sprawie określenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rojewo
oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podjęcie nowej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Rojewo oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest konieczne z uwagi na zmianę
z dniem 1 lutego 2015 r. brzmienia art. 6n ustawy z dnia 13
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Uchwała Nr XVI/98/2016 w sprawie ustalenia
tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących
etat łączony.
Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi, gdy nie ma możliwości zastosowania innych
rozwiązań przewidzianych przepisami Karty Nauczyciela
i wyłącznie jeśli nauczyciel posiada wymagane kwalifikacje do nauczania wszystkich przedmiotów wchodzących
w skład etatu. Ma to miejsce wtedy, gdy nauczyciel w ramach jednego etatu realizuje różne zajęcia dydaktyczne.
Jeżeli zatrudniony nauczyciel przedmiotu którego wymiar
zajęć wynosi mniej niż 18 godzin otrzymuje do realizacji
w ramach pensum zajęcia na stanowisku na którym wymiar obowiązkowych zajęć jest w innym wymiarze godzin np. 22 godziny, to znaczy, że realizuje w ramach
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin i jego pensum ustala
organ prowadzący szkołę zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Uchwała Nr XVII/99/2016 zmieniająca uchwałę Nr
XIII/75/2015 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016
rok.
W związku z decyzjami wydanymi przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Rojewie podjęcie uchwały było konieczne dla ujęcia w budżecie środków dotyczących nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 340 zł.
Informację sporządziła:
Magdalena Pijanowska
Wydawca: Urząd Gminy Rojewo
Redaktor naczelny: Urszula Gutowska
Współredagujący: Wójt Gminy Rojewo, Rafał
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Decyzja w sprawie
funduszu
sołeckiego na 2017 r.
podjęta
Fundusz sołecki w 2017 r. będzie realizowany
w Gminie Rojewo po raz drugi. Do dnia 31 lipca 2016
r. sołtysom zostanie przekazana informacja o wysokości
środków przypadających do realizacji przez dane
sołectwo. Sołtysi zobowiązani są przeprowadzić zebrania
wiejskie, celem zaplanowania przedsięwzięć, które będą
realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Wniosek
wraz z załącznikami sołtysi przekazują wójtowi do dnia
30 września 2016 r. Przed sołectwami kolejne wyzwanie
dotyczące zaplanowania działań na 2017 r.

Akademia z okazji święta
uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Dnia 27 kwietnia w naszej szkole odbył się
uroczysty apel upamiętniający uchwalenie Konstytucji
3 Maja. Wspaniałą lekcję historii przygotowaną przez
uczniów klasy III rozpoczęto odśpiewaniem hymnu
państwowego. Celem wspomnianej uroczystości było
zapoznanie uczniów z okolicznościami uchwalenia
Konstytucji 3 Maja oraz pogłębienie zainteresowań
przeszłością naszego kraju. Specjalnie na tę okazję
zadbano o odpowiednią scenografię, eksponując przy
tym symbole narodowe Polski.
napisała Jolanta Hutek

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

MAJÓWKA NA WŁOSKĄ
NUTĘ W GMINIE ROJEWO

już za nami. Było fantastycznie!
Pogoda dopisała, działo się naprawdę bardzo dużo.
W dniu 1 maja 2016 r. na boisku sportowym
w Rojewie odbyła się pierwsza tegoroczna impreza
plenerowa pod nazwą „Majówka Na Włoską Nutę w
Gminie Rojewo”. Organizatorami wyżej wymienionej
imprezy byli: Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury
w Rojewie, Wójt Gminy Rojewo i Przewodnicząca Rady
Gminy Rojewo. Pomoc w przygotowaniu i realizacji tego
wydarzenia okazało również Stowarzyszenie Gminna
Rada Kobiet w Rojewie.
Już od samego rana świeciło piękne słońce, tak
bardzo wyczekiwane przez wszystkich. Na tych, którzy
zjawili się w niedzielne popołudnie na placu boiska
sportowego w Rojewie czekało wiele atrakcji. Dla
najmłodszych uczestników zabawy do dyspozycji oddana
była całkowicie bezpłatnie dmuchana zjeżdżalnia i duża
trampolina, co sprawiło, że kolejkom nie było końca.
Dorośli mogli skorzystać z ogródków gastronomicznych,
w których można było się posilić oraz w majowej
aurze porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami. Swoje
stoiska z darmowym, włoskim jedzeniem i ciastem za
symboliczną złotówkę miały również Panie z KGW
z Topoli, Mierogoniewic, Wybranowa, Ściborza, a
Stowarzyszenie Sami Swoi zaprezentowało wykonane
przez siebie rękodzieła.
Główną atrakcją Majówki był koncert muzyki
włoskiej, w którym wystąpili: Matteo Mazzucca, Andrea
Lattari z Bianką Urbanowską i Ewą Kryzą oraz gwiazda
koncertu Thomas Grotto (3 krotny uczestnik programu
„Szansa na sukces” oraz programu X Factor). W
przerwie koncertu wystąpił także zespół VAGANDO z
Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości oraz zaśpiewały

wokalistki Katarzyna Kłos ze SP w Rojewie i Martyna
Tarasek z Publicznego Gimnazjum w Rojewie.
W trakcie Majówki został również rozstrzygnięty
konkurs kulinarny dla KGW i Stowarzyszeń na
najlepszą potrawę makaronową. Do konkursu zgłoszono
9 potraw – I miejsce zajęło KGW Liszkowice- Stara
Wieś, II miejsce Stowarzyszenie Sami Swoi, III miejsce
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju aktywności społecznej,
a KGW Topola otrzymało wyróżnienie.
Dużym zainteresowaniem publiczności cieszył
się konkurs „Jedzenie spaghetti na czas”, w którym
wzięło udział sześcioro uczestników. Zwycięzca
otrzymał voucher na lot paralotnią ufundowany przez
Aeroklub Kujawski. Na zakończenie koncertu wszyscy
uczestnicy zaśpiewali wspólnie piosenkę.
Tak miłym akcentem „Majówka Na Włoską
Nutę w Gminie Rojewo” dobiegła końca.
Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury
w Rojewie składa serdeczne podziękowania wszystkim
zaangażowanym w organizację Majówki.
Zdjęcia na stronie nr 2
Informację przesłał
Bartłomiej Zieliński

STATUETKA „WŁADYSŁAWA” DLA GIMNAZJUM W ROJEWIE
Akademia
ekolo- Najlepszą placówką roku zostało Publiczne Gimnazjum
giczna III LO w im. Kazimierza Górskiego w Rojewie. „ Dziękuję w
Inowrocławiu po raz
imieniu nauczycieli, bo to ich mrówcza praca
szesnasty nagrodziła
i zaangażowanie.  Dziękuję również naszym
tych, którzy dla naabsolwentom, że zechcieli nominować naszą
szego środowiska
szkołę do tej zaszczytnej nagrody” – powiedziarobią
najwięcej
ła Dyrektor Zespołu Szkół w Rojewie Jadwiga
dobrego.
Florczak. Galę uświetniły występy uczniów z III
W auli III LO
LO, w tym znakomitego zespołu „ Na Poddaszu”, a
im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zorganizotakże dzieci z Przedszkola nr 1 w Kruszwicy.
wano galę wręczenia „Władysławów” – nagród za
działalność na rzecz ochrony środowiska w regioPrzesłała Anna Świerczyńska na podnie. Społeczność uczniowska przyznała nagrody w
stawie artykułu Gazety Pomorskiej
6 kategoriach: firma, gospodarstwo rolne, inwe„Władysławy rozdane. Najlepsi z najlepszych”.
stycja, człowiek, produkt i placówka oświatowa.

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU ?

W minionym miesiącu w przedszkolu
obchodziliśmy Światowy Dzień Teatru. Dzieci przez
cały rok uczestniczyły w zajęciach realizując program
„Teatr jako szkoła życiowych wartości przedszkolaka”.
Maluchy przygotowywały scenki dramowe – teatralne,
wcielając się w rolę aktorów. Przybliżono im także
budowę teatru i rekwizyty teatralne. Brały udział
w kulturze żywego słowa, gdzie miały możliwość
zapoznania się z teatrem lalek, pacynek, marionetek,
teatrem cieni, teatrem przedmiotu i teatrem łyżek
drewnianych. Kwiecień był poświęcony także
ekologii. W ramach tego zagadnienia odbyło się
spotkanie z panem leśnikiem. Dzieci brały udział w
prelekcji na temat ochrony i życia lasu, jak również
posadziły drzewka. Z okazji Światowego Dnia Ziemi
przedszkolacy i kl. II Szkoły Podstawowej w Rojewie
wraz z wychowawczyniami zorganizowały pokaz
mody ekologicznej i prezentację prac z recyklingu.
Odbył się też przemarsz po okolicy Rojewa, w którym
przedszkolacy zaprezentowali modę ekologiczną,
śpiewając piosenki i odpowiadając na zadawane pytania
dotyczące ochrony Ziemi – naszej planety.
Zdjęcia na stronie nr 11
Redagowała Katarzyna Stępniak

Wieczór z Joanną Bartel

Dnia 22 kwietnia, na zaproszenie Gminnej
Rady Kobiet, na hali sportowej w Rojewie gościliśmy
p. Joannę Bartel. Popularna artystka kabaretowa,
której największą popularność przyniosła rola Andzi
Dworniak w serialu komediowym pt. „Święta wojna”
przez ponad godzinę bawiła publiczność opowieściami
o sobie, wspomnieniami z planu filmowego, z pracy w
Niemczech, a także żartami i anegdotami. Nie zabrakło
również piosenek, do których tekst napisała sama
aktorka.
Zdjęcia na stronie nr 2

E LOKALIZACJI

ŚWIETLICA PO ZMIANI

Mieszkańcy sołectwa  Glinno Wielkie zyskali w
bieżącym roku świetlicę z prawdziwego zdarzenia. Do
tej pory rolę tę pełniło pomieszczenie, które mieściło
się w nieczynnej już, starej części szkoły podstawowej.
Obecnie na świetlicę przeznaczono salę o powierzchni
30 m², jednak znajdującą się w nowszej części tejże
szkoły. Pomieszczenie przeszło generalny remont, w
ramach którego doprowadzono wodę, pomalowano
sufit i ściany, zakupiono wykładzinę podłogową,
wymieniono oświetlenie i wstawiono nowe drzwi.
Świetlica ogrzewana będzie nadal piecem kaflowym.
Wygospodarowano też odrębne pomieszczenie na
łazienkę. Jak nam powiedziała sołtys p. Urszula
Tuszyńska, remont wykonany był w funduszu
gminnego. Teraz pani sołtys chciałaby, aby świetlica
zaczęła tętnić życiem. Wkrótce planowany jest festyn
rodzinny i Dzień Dziecka. W dalszych planach jest m.in.
organizowanie zajęć dla dzieci w ferie i wakacje. Stoliki
i krzesła sołectwo już kupiło z funduszu sołeckiego w
ubiegłym roku. Przydałby się jeszcze np. stół bilardowy
i gry planszowe.
Za pośrednictwem gminnej gazety pani
sołtys chciałaby podziękować wójtowi Rafałowi
Żurowskiemu za pomoc finansową, dzięki której
można było przeprowadzić remont świetlicy.

do XXIII Wojewódzkiego Turnieju Recytatorskiego
„O pióro Jana Brzechwy”, których organizatorem
było Kujawskie Centrum Kultury. W konkursie
wzięło udział czworo uczniów z klas I – III
Szkoły Podstawowej im. bł. ks. M. Skrzypczaka
w Rojewicach: Jan Kuźniacki, Otylia Piaskowska,
Nicola Napora i Patrycja Błoch. Szczególnym
osiągnięciem może poszczycić się uczennica
klasy drugiej – Otylia Piaskowska, która zajęła
w konkursie II miejsce oraz Jan Kuźniacki, który
zdobył wyróżnienie w kategorii uczniów klas
pierwszych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy
udziału w turnieju, a Otylii i Janowi winszujemy
W sobotę 9 kwietnia 2016 r. w inowrocławskim ogromnego sukcesu.
Teatrze Miejskim odbyły się eliminacje powiatowe
Przesłała Beata Tomczak

SUKCES OTYLII I JANA

Rycerze Floriana. Jubileusz 90 lat OSP w Rojewie
Tak mówmy
tytuł strażackiego
wsławił ten święty –
pamięć

o strażakach, taki też jest
hymnu. Kim był i czym się
patron strażaków, którego
czcimy 4 maja w Dzień
Strażaka?

Święty Florian żył w
drugiej połowie trzeciego
wieku, był dowódcą wojsk
rzymskich stacjonujących w
Mantem (obecnie północno
wschodnia
Austria).
W
304 roku wstawił się za
prześladowanymi
wówczas
przez cesarza Dioklecjana
chrześcijanami, za co został
skazany na tortury a wobec jego
nieugiętej postawy utopiono go
z kamieniem u szyi w rzece
Enns. Miało to miejsce
właśnie 4 maja. Jego
męczeńska śmierć stała
się z czasem przedmiotem kultu. Do dziś
czczony jest w Austrii jako patron archidiecezji
wiedeńskiej. W roku 1184 relikwie św. Floriana
zostały przywiezione do Krakowa, gdzie w dzielnicy
Kleparz wzniesiono ku jego czci okazały kościół.
Kiedy w 1528 r. wielki pożar strawił część Krakowa,
ocalała jedynie ta świątynia. Odtąd w całej Polsce
zaczęto się modlić do św. Floriana podczas klęsk
pożaru, powodzi i sztormów. Uznaje się więc go
za patrona strażaków, ale także i innych zawodów
pracujących z ogniem, takich jak: hutników,

piekarzy, kominiarzy czy garncarzy. Istnieje wiele
legend związanych ze świętym Florianem. Obok
funkcji wojskowych przypisywano mu także
dowodzenie oddziałem gaśniczym. Znana jest
między innymi opowieść jak uratował całą wieś
jednym wiadrem wody, stąd właśnie znamy jego
postać na obrazach i figurach jako rycerza gaszącego
pożar wiadrem lub naczyniem wody.
W rojewskiej OSP posiadamy okazałą
figurę św. Floriana, którą każdego roku w Dzień
Strażaka zanosimy do kościoła, by modlić się o
bezpieczeństwo ratowników w akcjach gaśniczych.
W bieżącym roku uroczystości strażackie w
naszej jednostce odbędą się 25 czerwca. Będzie to
jubileusz 90. rocznicy powstania naszej straży. Z
tej okazji przewidziane jest odsłonięcie tablicy z
wizerunkiem św. Floriana, poświęconej zmarłym
strażakom. W czasie imprezy zaplanowane
jest wiele atrakcji, między innymi wystawa
zabytkowego i współczesnego sprzętu strażackiego
oraz pokazy sprawnościowe. Jako gwiazda
wystąpi krakowski kabaret „W Kopydłowie”
znany z telewizyjnych „Spotkań z Balladą”.
Zarząd OSP w Rojewie zaprasza do wspólnego
świętowania razem ze strażakami
wszystkich mieszkańców naszej gminy.
Informację przesłał
Prezes OSP w Rojewie
Andrzej Walczak

NAGRODZONE KGW W
MIEROGONIEWICACH

WIOSNA PANOWIE I PANIE

Pod takim hasłem dnia 22.04.2016 r. odbyło
się spotkanie seniorów. Przybyli na nie emeryci z
klubów w Cierpicach i Solcu Kujawskim. Zabawę
Panie z KGW Mierogoniewice wzięły taneczną uatrakcyjniały liczne konkursy, a ich
udział w plebiscycie Gazety Pomorskiej na uczestnicy nagradzani byli tabliczkami czekolady.
„Najpopularniejsze Koła Gospodyń Wiejskich Dodatkowo każda pani biorąca udział w spotkaniu
na Kujawach i Pomorzu”. Bardzo cieszymy się z otrzymała wiosennego tulipana.
udziału i zajęcia II miejsca w etapie powiatowym. Od kwietnia Zespół Wrzos wznowił również
Chcielibyśmy serdecznie podziękować  wszystkim, koncerty cygańskie dla kuracjuszy Sanatorium
którzy oddali na nasze KGW liczne głosy. To dla „Przy Tężni” w Inowrocławiu.
nas duże wyróżnienie i podziękowanie za naszą
pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa.
Informację przesłała Prezes Stowarzyszenia
Informację przesłała przewodnicząca
GRK Agnieszka Miszczyk

ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
W ROJEWIE

Po raz czwarty w czerwcu planowana jest ww.
akcja. Rajd organizuje Gminna Biblioteka w
Rojewie we współpracy z Biblioteką Miejską
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Osoby
chętne do uczestnictwa w imprezie proszone
są o kontakt z Gminną Biblioteką Publiczną w
Rojewie.
Zapraszamy!

GKS „Wrzos” Barbara Kryszak

Gardzielewskiego
Sukcesy taneczne Wojtka
Dnia 5 marca 2016 r. odbył się
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o memoriał B. Krzyżanowskiej w Szczecinku. W klasie
12-13 D Wojtek Gardzielewski z kl. VI zajął 2-gie
miejsce w tańcach latynoamerykańskich. Kolejne
osiągnięcie Wojtka odnotowaliśmy po występie
w Rumii. Dnia 19 marca odbył się Ogólnopolski
Turniej Tańca Sportowego o Puchar Burmistrza
Miasta Rumii.
W klasie tanecznej 12-13 D w tańcach
latynoamerykańskich
Wojtek zajął 2-gie miejsce, a w tańcach standardowych 3-cie miejsce.
Chłopiec taczy w parze z Martą Rzeźnik z
Inowrocławia.
Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

NASI RADNI - PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY JOANNA MĄKA
1. Jest Pani radną trzecią kadencję. Czy
cele, jakie Pani sobie stawia, startując do
rady gminy, zmieniały się przez kolejne
lata?
Startując do rady gminy, zawsze
stawiam sobie te cele, które są najważniejsze
dla naszej gminy, a przede wszystkim
dla naszych mieszkańców. Ważna jest
poprawa stanu dróg gminnych i
powiatowych, modernizacja sieci
wodociągowo-kanalizacyjnej,
poprawa bezpieczeństwa w naszej
gminie – mam na myśli budowę
ścieżek rowerowych – oraz ochrona
środowiska.
2. Czym zajmuje się komisja, której
jest Pani członkiem i jakie zadania stoją przed
nią do końca tego roku
Jestem członkiem Komisji ds. Planowania
Gospodarki i Finansów Gminy. Przedmiotem
jej działania są sprawy m. in z zakresu inwestycji
gminnych, strategii i planów rozwoju gminy,
ładu przestrzennego, mienia komunalnego i
dróg gminnych. Każda komisja pod koniec roku
kalendarzowego układa plan pracy na rok następny.
Nasza komisja również realizuje swój plan pracy.
3. Czy uczestniczy Pani w spotykaniach z
mieszkańcami?
Jednostkami pomocniczymi w każdej
gminie są sołectwa. Nasi sołtysi jak również
stowarzyszenia działające w naszej gminie
aktywnie działają, organizując wiele spotkań
integracyjnych. W związku z pełnioną funkcją
przewodniczącej Rady Gminy, jestem często na
takie spotkania zapraszana. Jeżeli pozwala mi czas,
zawsze staram się brać w nich udział osobiście. Jeśli
nie mogę, radę reprezentuje v-ce przewodniczący
p. Adam Wesołowski. Spotkania takie są okazją,
aby porozmawiać i wysłuchać tego co mają do
powiedzenia nasi mieszkańcy.
4. Czy trudne jest sprawowanie funkcji
przewodniczącej?
Rola,
jaką
ustawodawca
przypisał
przewodniczącemu rady gminy, sprowadza się
do organizowania jej pracy oraz przewodniczenia
obradom. Czyli mówiąc wprost, sprowadza się
jedynie do administracyjnego kierowania radą.
Bycie przewodniczącym rady to duża
odpowiedzialność. Musi on z jednej strony brać
pod uwagę środowisko, które go wybrało, a z

drugiej strony pamiętać też o tym, co chce
osiągnąć dla dobra całej wspólnoty.
W każdej pracy potrzebne jest
doświadczenie i zdrowy rozsadek. Jako
przewodnicząca wiem, że kompromis jest
bardzo ważną wartością w samorządzie.
Staram się wypośrodkować racje i
wsłuchiwać się w argumenty osób
mających odmienne zdanie. Pracując
nad projektami uchwał, racjonalne
stanowisko wypracowujemy na
wspólnym posiedzeniu komisji,
dlatego podczas sesji nie ma
większych niespodzianek.
W bieżącej kadencji połowa osób
to radni, którzy po raz pierwszy
pełnią tę funkcję. Być może ich oczekiwania były
inne. Jednak jako przewodnicząca rozmawiam
ze wszystkimi i dążę do tego, aby wypracować
wspólne stanowisko. Radni powinni być świadomi,
że budżet gminy to nie tzw. ,,worek bez dna”.
Uważam, że mamy dobrych radnych, którym leży
na sercu pomyślność naszej gminy.
Aby właściwie kierować radą bardzo ważna
jest współpraca między organem wykonawczym
a uchwałodawczym, potocznie mówiąc między
wójtem a przewodniczącym rady. Można
to osiągnąć dzięki rozmowom i wspólnym
ustaleniom. Uważam, że nam się to udało. Cenię
sobie również dobrą   współpracę z jednostkami
pomocniczymi, organizacjami pozarządowymi, a
także z pracownikami Urzędu Gminy. Nie wolno
nam zapominać, że organizacje pozarządowe
podnoszą jakość życia mieszkańców naszej gminy
poprzez realizowanie ważnych społecznie zadań.  I
za to wszystkim bardzo serdecznie dziękuje.
5.Co chciałaby Pani przekazać mieszkańcom
naszej gminy?
W naszej gminie mieszkam od 35 lat. W
organizacjach pozarządowych i samorządowych
działam od ponad 16 lat.
Spotykałam się z różnymi ludźmi i dzisiaj
mogę powiedzieć – jestem dumna, że mieszkam w
tej gminie, wśród przyjaciół i osób mi bliskich. Jako
radna wiem, że nie jest łatwo sprostać wszystkim
oczekiwaniom naszych mieszkańców, ale wiem
również, że jestem winna im wyjaśnienia w sprawie
podejmowanych przez radę decyzji.

SPORT
ZAWODY DLA MŁODZIEŻY

ze szkół podstawowych z terenu gminy Rojewo.
Zawodnicy startują w czterech konkurencjach
W dniu 21.04.2016 r. o godz. 10.00 na (bieg na 60 m, bieg na 300 m , 400 m, 500 m i 600
boisku sportowym w Rojewie odbyły się I zawody m, rzut piłeczką palantową, skok w dal). W każdej
II cyklu "Czwartków Lekkoatletycznych 2016" dla z konkurencji zawodnicy zdobywają punkty do
szkół podstawowych. Organizatorem całego cyklu klasyfikacji indywidualnej oraz klasyfikacji szkół
jest SZOIK Rojewo przy współpracy z lokalnymi w zależności od uzyskanego miejsca.
szkołami.
Klasyfikacja najlepszych zawodników
W
zawodach
startują
6-osobowe
po pierwszych zawodach:
reprezentacje dziewcząt i chłopców z klas IV-VI

Dziewczęta

Chłopcy

Klasa IV

Klasy IV

1. Wiktoria Trela SP Rojewo – 21 pkt
2. Natalia Gmaj SP Liszkowo – 18 pkt
3. Otylia Krawiec SP Liszkowo – 16 pkt

1. Igor Bobrowski SP Rojewo – 18 pkt
2.Damian Włudarski SP Rojewice i Piotr Szczepański
SP Rojewo – po 15pkt

Klasy V
1. Weronika Maj i Eliza Ziemniak SP Rojewice – po
21 pkt
2. Martyna Kuczyńska SP Rojewo – 15 pkt
Klasy VI
1. Oliwia Gremplewska SP Rojewice – 22 pkt
2. Oliwia Dąbrowska SP Rojewo – 18 pkt
3. Katarzyna Ziemniak SP Liszkowo –16 pkt

Klasy V
1. Bartosz Tuszyński SP Rojewice – 23 pkt
2. Mikołaj Skowroński SP Liszkowo – 17pkt
3. Mateusz Sypniewski SP Rojewo – 16pkt
Klasy VI
1. Mateusz Szczepański SP Rojewo – 19 pkt
2. Dawid Ratke SP Liszkowo – 17 pkt
3. Błażej Lipski SP Rojewo – 16 pkt

POMOC DLA MADAGASKARU
W ramach dalszej pomocy Misji Katolickiej
na Madagaskarze, drogą lądowo-morską zostały
wysłane artykuły pierwszej potrzeby, tj. 4 paczki
o łącznej wadze 70 kg. Zawierały one środki
higieny, przybory szkolne, słodycze i zabawki.
Wysyłka paczek była możliwa dzięki hojności
i życzliwości licznych sponsorów. W imieniu
organizatorów składam podziękowania następującym
rodzinom:
Rafałowi
i
Dorocie
Winieckim,
Marii i Leszkowi Wrona,
Krystynie i Bartłomiejowi
Bednarkom,
Anecie
Bednarek-Skrzypczyńskiej,
Marii i Józefowi Klimko,
Halinie
i
Adamowi
Wesołowskim,
Danucie
Bednarskiej, Krystynie Kuś,
Barbarze Małolepszej oraz
Radzie Nadzorczej Banku

Spółdzielczego w Pruszczu Pomorskim. W miesiącu
czerwcu we współpracy z dyrektorami szkół zostanie
przeprowadzona dalsza zbiórka przyborów szkolnych
oraz pluszowych maskotek. Zachęcamy mieszkańców
do przekazywania darów do Gminnej Biblioteki
Publicznej w Rojewie, Filii bibliotecznej w Rojewicach
oraz sklepu pani Teresy Krajnik w Rojewie.
Informację przygotował
Franciszek Lewandowski

WITAMINA D KLUCZEM DO ZDROWIA
Początkiem maja gościliśmy założyciela
Fundacji PRO BIO-S, pana Karola Kościelskiego.
Na spotkaniu mieliśmy okazję dowiedzieć się m. in.
jaką rolę w organizmie pełnią witamina D3 i K2
oraz jakie schorzenia wywołuje ich brak.
Korzystając z okazji poprosiliśmy prowadzącego
spotkanie o odpowiedź na kilka pytań.
Zamieszczamy je poniżej.
1. Czym zajmuje się Fundacja i dlaczego akurat
to zagadnienie?
Hasłem przewodnim fundacji jest "Zdrowa
Ziemia Jedyną Nadzieją Zdrowia Jej Mieszkańców",
gdyż cały dobrostan człowieka zaczyna się
od ziemi – gleby i na glebie się kończy, jest to
jedyna alternatywa. Tylko zdrowa ziemia może
dać człowiekowi zdrowe pożywienie. Każdy kto
próbował to poprawić się pomylił, jedynie natura
nigdy się nie myli.

2. Dlaczego witamina D nazywana jest „witaminą
słońca"?
Bez słońca nie ma życia. Człowiek od
początku istnienia ewoluował i przystosował się
do życia w harmonii ze słońcem. Ludzki organizm

pod wpływem promieni słonecznych jest w stanie
wytwarzać witaminę D, niezbędną do życia.
3. Jakie są efekty braku tej witaminy w organizmie
człowieka?
Rzeczywiste zapotrzebowanie na witaminę
D jest wciąż przez nas niedoceniane, dlatego tak
wielu ludzi choruje.
4. Co jest ważne dla przeciętnego człowieka, o
czym powinien wiedzieć każdy z nas ?
Każdy człowiek kieruje się własnymi
wartościami i przekonaniami i dla każdego mogą
one być różne, takie które uważa za ważne w swoim
życiu.
  Świetlice

Zgony
Czesława Gaura z miejscowości Rojewo,
Barbara Święcicka z miejscowości Ściborze,
Zofia Matus z miejscowości Płonkówko,
Stanisław Wilk z miejscowości Topola.

Ściborze
W trakcie kwietniowych zajęć w świetlicy, najmłodsi
rozwijali swoje plastyczne pasje. Nowy komputer
zakupiony ze środków funduszu sołeckiego, służył
młodzieży do odrabiania rozmaitych zadań domowych.
W zdecydowanej jednak przewadze królował tu tenis
stołowy.

Urodzenia
Zofia Klimko z miejscowości Rojewo,
Aleksander Gajda z miejscowości Ściborze,
Hanna Skweres z miejscowości Ściborze,
Laura Ostrowska z miejscowości Topola,
Filip Sosnowski z miejscowości Zawiszyn,
Bartosz Janas z miejscowości Zawiszyn.

Dobiesławice
W świetlicy wiejskiej w Dobiesławicach dużym
zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się gry i
zabawy stolikowe oraz zajęcia plastyczne. Uczestnicy
zajęć korzystali również z urządzeń na placu zabaw
oraz grali w piłkę siatkową.
Informację przesłał
Daniel Czaja

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU ?

W czerwcu planowane jest
otwarcie wystawy pt. „OPRERA
COLOR” autorstwa pani
Bernadety Lewandowskiej.

