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Informacja z IX Sesji Rady Gminy Rojewo
Informacja z IX Sesji Rady Gminy Rojewo, która
odbyła się w dniu 31 sierpnia 2015 r. oraz z X Sesji Rady
Gminy Rojewo, która odbyła się w dniu 1 października
2015r.
Podczas obrad IX Sesji Rady Gminy w dniu 31 sierpnia
2015 r. Rada Gminy Rojewo podjęła następujące uchwały:
- w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Rojewo.
Ceny określone w taryfie zostały
skalkulowane na podstawie niezbędnych
kosztów potrzebnych do świadczenia usług
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, zmian
warunków ekonomicznych, wielkości usług.
Opracowane kalkulacje zapewniają uzyskanie niezbędnych
warunków koniecznych do pokrycia bieżącej eksploatacji,
a także wydatków związanych z odtwarzaniem systemu
wodociągowo-kanalizacyjnego.
- zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji
Rewizyjnej i wyboru przewodniczącego Komisji.
Radny Adam Wesołowski złożył oświadczenie
o rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Rojewo. W związku z powyższym zaistniała potrzeba
uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
- w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrożenia
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rojewo.
Posiadanie Planu gospodarki niskoemisyjnej
będzie warunkiem pozyskania środków finansowych
na takie przedsięwzięcia jak termomodernizacja
obiektów, modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych,
energooszczędnego oświetlenia publicznego oraz
wszelkich
inicjatyw
sprzyjających
zwiększeniu
efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych.
- zmieniającą Uchwałę Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Rojewo na 2015 r.
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie
tej uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów i
wydatków budżetowych o kwotę 78.078,81 zł.

Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00
zł pozostaje bez zmian.
- w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium
edukacyjnego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów zamieszkałych na terenie
gminy Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych
zamieszkałych na terenie Gminy Rojewo w ramach
realizacji Gminnego Programu Wspierania
Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
Gminy Rojewo.
Stypendium jest wyróżnieniem
indywidualnym
dla
uczniów, których
zdolności i zainteresowania wykraczają poza
program szkolny. Promowanie młodych
uzdolnionych mieszkańców gminy służy
lokalnej społeczności, ożywia pozytywną rywalizację,
sprzyja rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań.
Na X Sesji Rady Gminy w dniu 1 października 2015r.
Rada Gminy Rojewo podjęła następujące uchwały:
- w sprawie niewniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego
Sądu Administracyjnego od wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego z dnia 8 lipca 2015 r. o sygn. akt II SA/
Bd 129/15 w sprawie skargi na zarządzenie zastępcze
nr 172/2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia obszarów
udokumentowanych złóż kopalin do Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rojewo.
Po zapoznaniu się z prawnymi i faktycznymi aspektami
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia
8 lipca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 129/15
oddalającego skargę na zarządzenie zastępcze nr 172/2014
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 listopada 2014
r. w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych
złóż kopalin do Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo, a także
po przeprowadzeniu w tym przedmiocie dyskusji,

radni Gminy Rojewo stwierdzili, iż zasadnym jest
podjęcie uchwały w sprawie niewnoszenia skargi
kasacyjne.
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ODPADY AZBESTOWE W 2016 r.
Wójt Gminy Rojewo uprzejmie informuje, że Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Toruniu ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie
utylizacji odpadów azbestowych w 2016 r. W
związku z tym osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej,
którym ustawa przyznaje zdolność
prawną, które planują w 2016 roku
skorzystać z dofinansowania obejmującego
następujące
koszty
kwalifikowane:
demontaż, zbieranie, transport oraz
unieszkodliwianie odpadów zawierających
azbest,
mogą złożyć w Urzędzie Gminy Rojewo (pokój nr 4
lub 12) oświadczenia o realizacji w 2016 r. wymiany
pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych lub
usunięcia odpadów azbestowych zmagazynowanych na
terenie nieruchomości.
Z dofinansowania będą mogły skorzystać
tylko te nieruchomości, które zostały ujęte w gminnej
inwentaryzacji odpadów azbestowych.
Po uzyskaniu przez gminę promesy otrzymania
dotacji właściciele, na których będzie w 2016 r. prowadzony

demontaż

pokryć dachowych, muszą przedłożyć
uwierzytelnioną
kopię
zgłoszenia
robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę, złożonego w
Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu.
Demontażem, transportem i utylizacją
odpadów azbestowych w zgłoszonych
lokalizacjach na terenie Gminy
zajmie się firma wyłoniona w drodze
przetargu lub zapytania ofertowego, a
całe zadanie musi być rozliczone z WFOŚiGW
w Toruniu do 30 października 2016 r.
Stosowne oświadczenia należy złożyć w Urzędzie Gminy
w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r., a druki dostępne są
w Urzędzie Gminy w pok. nr 4 lub na stronie internetowej
www.rojewo.pl w zakładce: dokumenty do pobrania.
Ponadto informujemy, że nowe pokrycia dachowe
właściciel nieruchomości musi wykonać we własnym
zakresie.
					
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

SZANOWNI MIESZKAŃCY !

W związku z trwającym sezonem grzewczym
apelujemy do mieszkańców gminy Rojewo o nie spalanie
śmieci w piecach domowych, kominkach oraz ogniskach.
Spalane odpady zatruwają nasze najbliższe otoczenie,
wody gruntowe oraz ziemię. Szczególnie niebezpieczne
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych
np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z
gumy czy lakierowanych materiałów. W wyniku spalania
tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny,
których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się
dopiero po kilkudziesięciu latach, np. w postaci chorób
nowotworowych. Paląc śmieci w piecu, niszczycie także
własne przewody kominowe, co może doprowadzić nawet
do zaczadzenia.

DZIEŃ CHŁOPAKA W
SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROJEWIE

Dnia 30 września przypada Dzień Chłopaka.
Z tej okazji uczennice z klasy III przygotowały
dla kolegów niespodzianki. Korzystając z tego, że
jesień to bogactwo warzyw i owoców, stworzone
zostały upominki w postaci zwierzątek. Powstałe
oryginalne „dzieła sztuki” były w dodatku smaczne
i zdrowe.

Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa spalanie
odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym
powietrzu jest zabronione i podlega karze grzywny do
5000 złotych.
Gorąco zachęcamy Wszystkich Mieszkańców do dbania o
czystość otaczającego nas środowiska!

Podinspektor
Angelika Drzewiecka

MIESZKAŃCU GMINY ROJEWO !
Gmina przystąpiła do opracowania
PLANU GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ
Jest to strategiczny dokument, który opisuje kierunki
działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu
klimatyczno-energetycznego:
>> redukcja emisji gazów cieplarnianych,
>> zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych,
>> zwiększenie efektywności energetycznej oraz
poprawy jakości powietrza,
>> zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników
energii.
Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią
poprawę stanu środowiska i jakości życia
mieszkańców miast i gmin. Zadania obejmują
kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich
działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia
emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych,

termomodernizacji budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy
sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności
oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin
funkcjonowania Gminy. Dobrze opracowany PGN
pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców
na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych
i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
W związku z powyższym przekazujemy Państwu
ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie,
niezależnie od chęci uczestnictwa w programach
wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych
bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców.
Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać
i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy
w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz
termomodernizacji budynków.

Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie Urzędu
Gminy w zakładce „Plan gospodarki niskoemisyjnej” www.rojewo.pl oraz dołączone
do niniejszego wydania gazetki.
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy w Rojewie; Rojewo 8, 88-111 Rojewo
lub przesłać drogą elektroniczną na adres: siegert@pgksa.pl

w terminie do 30 listopada 2015 roku

Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w
Bydgoszczy www.pgksa.pl Pani Julita Siegert tel./fax 52 345-60-81 lub w Urzędzie Gminy w Rojewie.
Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

„BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”spotkanie z policjantem w Ściborzu
W
ramach
edukacji
związanej
z
bezpieczeństwem, 25 września 2015 roku uczniowie
klas O-III uczestniczyli w spotkaniu z policjantką z
Komendy Powiatowej w Inowrocławiu. Omówione
zostały zasady poruszania się po ulicy, chodniku i
podczas jazdy rowerem. Gość zwrócił uwagę na
niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w
kontaktach z obcymi, omówił sposoby unikania ich.
Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy
odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.
Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły

się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz
zadawały bardzo dużo pytań.
Informacje
przesłała Dorota Wesołowska

Inauguracja roku szkolnego
2015/2016 w Rojewicach
"Żegnajcie, lasy zielone,

Żegnajcie rzeki błękitne.
Już wrzesień idzie przez łąki
I wrzosem liliowo kwitnie.
Witaj nam, szkoło radosna,
grająca dzwonkiem co rano!
Dzień dobry, szkoło wesoła.
Lesie i łąko, dobranoc."

także przekazała informacje na temat organizacji
pracy szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Pani
dyrektor życzyła wszystkim uczniom, nauczycielom
i pracownikom szkoły owocnej i wytrwałej
pracy w nowym roku szkolnym. Po części
oficjalnej uczniowie udali się na spotkania
z wychowawcami. Do grona pedagogów
naszej placówki w roku szkolnym 2015/2016
dołączył ksiądz proboszcz Leszek Sakowski,
który będzie uczył religii.

Dnia 1 września 2015 roku rozpoczął się
nowy rok szkolny. Tradycyjnie pierwsze powakacyjne
spotkanie ze szkołą poprzedziła uroczysta Msza
Święta w kościele parafialnym p.w. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Rojewicach, którą sprawował
ksiądz proboszcz Leszek Sakowski. W czasie Mszy
świętej zostały poświęcone tornistry, książki i przybory
szkolne dzieci rozpoczynających naukę w klasie
pierwszej. Następnie wszyscy udaliśmy się do szkoły.
Na uroczystym apelu pani dyrektor Agata Smolińska
w oficjalnym przemówieniu serdecznie powitała
nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz całą
społeczność szkolną, a w szczególności najmłodsze
dzieci, które w tym roku rozpoczynają naukę w
naszej szkole. Przedstawiła kadrę pedagogiczną, a

W piątek 11 września 2015 roku 39 uczniów z klas IV-VI
wzięło udział w zajęciach warsztatowych w Szkole Leśnej na
Barbarce. Organizatorem imprezy było stowarzyszenie "Tilia".
Dzieci po przyjeździe skorzystały z placu zabaw. Następnie w
dwóch grupach uczestniczyły w wielu zajęciach związanych
z ochroną środowiska. Uczniowie poznali sposoby produkcji
energii bez zanieczyszczania środowiska, zbudowali baterie
z cytryny i ziemniaka, sortowali odpady, lepili z gliny,
wykonywali koszyki z papierowej "wikliny", brali udział w
zabawach sportowych, podchodach, kołach fortuny i quizach,
warsztatach muzycznych i wielu innych zajęciach. Była to
świetna nauka przez zabawę.

Tradycyjnie, jak co roku uczniowie naszego gimnazjum
wzięli udział w „Sprzątaniu świata”. Tegoroczna akcja
miała miejsce 17 września 2015r. i wzięli w niej udział
wszyscy uczniowie klas pierwszych naszej szkoły pod
opieką p. R. Kowalskiej i p. P. Pankowskiego. Trasa
wiodła z Rojewa przez Żelechlin, Liszkowice do
Rojewa. Zebraliśmy ok. 12 worków śmieci. Cieszy fakt,
że na terenie, który corocznie sprzątamy jest coraz
mniej śmieci.

14 września 2015 r. uczniowie naszej szkoły i podziw, ale również dreszcz lęku i strachu. Na zakończenie
uczestniczyli w żywej lekcji przyrody, na której mieli okazję można było kupić owady i rozpocząć w domu hodowlę
poznać piękny i fascynujący świat zwierząt egzotycznych. tych niezwykłych i ciekawych zwierząt.
Wśród niezwykłych zwierząt były: straszyki, patyczaki,
modliszki, szarańcze, wije, kameleony, gekony, a także
budzące przerażenie i strach ptaszniki i skorpiony. Dzieci
z ogromnym zainteresowaniem słuchały opowieści o
naturalnym środowisku tych zwierząt, sposobie zdobywania
przez nich pożywienia oraz ciekawostek przyrodniczych.
Żywa lekcja przyrody była dla uczniów bardzo cennym
doświadczeniem. Uczniowie nie tylko poznali te niezwykłe
zwierzęta, ale mogli je osobiście dotknąć i zobaczyć na
żywo. Kontakt ze światem egzotycznych zwierząt budził
wśród dzieci rozmaite emocje, pojawił się zachwyt

ŚWIETLICE

Dobieslawice

W tym miesiącu zajęcia świetlicowe przebiegały
na przygotowaniach do jesieni. Dzieci chętnie zbierały
kasztany, a następnie tworzyły z nich figurki. Malowały
również szyszki. Tworzyły także postacie z bajek.
Pod koniec miesiąca dzieci brały udział w imprezie
"Pieczonego ziemniaka". Milusińscy startowali w
konkurencjach sportowych i smakowali potrawy z
ziemniaków. Znalazł się także czas na zabawę.
Informację przygotowała Agata Nowicka

Topola

W świetlicy w Topoli oprócz gier planszowych
i zabaw na świeżym powietrzu dzieci z wielką ochotą
wykonywały prace plastyczne na dowolny temat.
Informację przygotowała Dorota Rucińska

Liszkowo

Wybranowo

Zajęcia świetlicowe we wrześniu obejmowały
wykonywanie figurek z kasztanów i innych owoców leśnych,
a także tworzenie figurek z plasteliny. Jednak słoneczna
pogoda sprawiła, że czas upływał głównie na zabawach na
świeżym powietrzu. Oprócz gry w piłkę nożną dzieci bawiły
się na placu zabaw.
Informację przygotowała Dorota Rucińska

Drużyna Orlików LZS Znicz Rojewo, która została

zgłoszona do rozgrywek tej jesieni.
stoją od lewej: Krystian Sławek, Patryk Grabski, Bartek Piernik,
Nikodem Klimko, Kacper Sierzputowski, Eryk Grabski, Sebastian
Pawłowski, Otylia Krawiec, Kacper Kośka.
Zarząd Klubu LZS Znicz Rojewo składa serdeczne
podziękowanie wszystkim darczyńcom za dofinansowanie
zakupu nowego kompletu strojów.

Jesienna
pogoda
sprzyja
zajęciom
świetlicowym. Wśród dzieci młodszych powodzeniem
cieszą się gry planszowe i układanie puzzli. Młodzież i
dorośli spędzają czas przy tenisie stołowym i bilardzie.
Informacje przygotowała Barbara Małolepsza

DZIEŃ PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Dzieci wykonywały również totemy z owoców jesieni.
25 września obchodziliśmy w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Uczestnicy imprezy mogli skosztować wyśmienitych
M. Skrzypczaka w Rojewicach DZIEŃ PIECZONEGO potraw z ziemniaków w postaci: zup, sałatek, placków i
ZIEMNIAKA. Impreza odbyła się przy współudziale frytek. Wszyscy bawili się znakomicie aż do wieczora.
Informacje przesłała Beata Tomczak
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury, pań ze
szkolnej Rady Rodziców, opiekunów świetlic wiejskich z
terenu naszej gminy oraz nauczycieli. Największą atrakcją
dla dzieci okazała się trampolina i dmuchany zamek –
zjeżdżalnia. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach
sprawnościowych, grały w piłkę na boisku szkolnym i miło
spędzały czas na placu zabaw. Podczas imprezy można
było posłuchać muzyki i obejrzeć pokaz tańca – zumba.

PIERWSZAKI ROZPOCZĘŁY OSZCZĘDZIANIE
30 września 2015 r. w klasie pierwszej gościły
przedstawicielki Banku PKO PB I Oddział w Solcu
Kujawskim panie Anna Kubicka i Sylwia Bolszaków, które
wyjaśniały dzieciom co to są i skąd się biorą pieniądze oraz
co to jest oszczędzanie.
Jedenaścioro uczniów zostało członkami SKO działającego w
naszej szkole od 2013 r. Panie wręczyły dzieciom ich pierwsze
książeczki SKO. Każdy otrzymał również legitymację ze
swoim indywidualnym numerem konta, na które będzie mógł
wpłacać pieniądze u opiekuna SKO. W serwisie sko.pkobp.
pl dzieci będą mogły w bezpieczny sposób zarządzać swoim
kontem: podglądać stan środków, historię oszczędzania oraz
zakładać wirtualne skarbonki.
Opiekun SKO
Urszula Barczak

PIKNIK PIECZONEGO ZIEMNIAKA W
MIROGONIEWICACH

Dnia 26.09.2015 r. przy świetlicy w
Mierogoniewicach odbył się PIKNIK PIECZONEGO
ZIEMNIAKA zorganizowany przez Sołtysa, Radę
Sołecką oraz mieszkańców. Spotkanie integracyjne
finansowane było ze środków funduszu sołeckiego,
licznych sponsorów oraz mieszkańców wsi, dzięki
którym mogliśmy przygotować pyszne potrawy. Słodki
poczęstunek przygotowały panie z naszego sołectwa.
Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy nas wspomogli,
tj. Piekarnia Klimko z Rojewa, Pasieka Jacek i Tomasz
Paul z Gniewkowa, P.P.H.U. Trans-Spaw Waldemar
Salamoński, Kujawiak Spółka Jawna Czeszyńscy, PHU
WITBUD Ireneusz Winiarski, MAKROSERWIS
Bydgoszcz, Enter Soft Inowrocław, Hurtownia Grafit
Inowrocław, Karol Gmerek Topola, Gospodarstwo RolnoWarzywne Michalscy Krężoły.
W tym roku mogliśmy skosztować własnoręcznie
przygotowane przez nas potrawy, takie jak: zapiekanka
ziemniaczana z brokułem, kluski śląskie, kiszka
ziemniaczana i tradycyjne kiełbaski z grilla oraz ziemniaki
z ogniska. Pierwszy raz zorganizowaliśmy loterię fantową,
z której dochód przeznaczony będzie na wigilię sołecką
i paczki dla dzieci. Piknik umilił nam występ zespołu
Gminnego Ale Babki z Liszkowa. Zorganizowaliśmy
także konkursy dla dzieci, gdzie najlepszą zabawą
okazało się szukanie ziemniaków w słomie i konkurs dla
mieszkańców pt. „Najciekawszy ziemniak”. Głównymi
nagrodami była suszarka do grzybów, robot kuchenny z

PIKNIK RODZINNY W ROJEWIE

Dnia 18.09.2015r. odbył się piknik rodzinny na boisku
przy Szkole Podstawowej, którego organizatorem było
Sołectwo. W ramach imprezy
integracyjnej
przygotowane
zostały konkursy i zabawy
dla dzieci oraz poczęstunek i
ognisko. Atrakcją dla maluchów
był dmuchany zamek i zabawa z
chustą animacyjną. Spotkanie było również okazją, aby
wręczyć podziękowania sponsorom i paniom z koła
haftu i koronkarstwa za pomoc w przygotowaniu stoiska
sołecko-bibliotecznego podczas dożynek gminnych.
Korzystając z okazji chciałabym podziękować pani
z biblioteki w Rojewie i osobom współpracującym z
biblioteką za przygotowanie konkursów i zabaw dla
dzieci, jak również pani Halinie Wesołowskiej za
przyrządzenie pysznego żurku i chleba z domowym
smalcem oraz Ochotniczej Straży Pożarnej za
czuwanie nad bezpieczeństwem przy ognisku. Dziękuję
pracownikom SZOiK i członkom Rady Sołeckiej za
pomoc i tym, których nie wymieniłam, a którzy bardzo
nam pomogli. Szczególne podziękowania należą się
także Pani Agacie Kuczyńskiej, która przyjechała i
umiliła nam czas, grając na gitarze.
Informację przekazała Sołtys Magdalena Fryza
Zdjęcia na stronie nr 2

misą i gofrownica. Od godziny 19.00 do 24.00 umilał nam
zabawę zaprzyjaźniony zespół muzyczny „AFTER”.
Odwiedziło nas bardzo dużo gości. Dziękuję za przybycie
Przewodniczącej Rady Gminy, Joannie Mąka oraz
radnym naszej gminy. Dziękuję paniom Katarzynie i
Paulinie Strzeleckim za zorganizowanie i poprowadzenie
loterii, oraz wszystkim, którzy czynnie włączyli się
w przygotowanie pikniku. Zabawa była przednia.
Zapraszamy do Mierogoniewic ponownie.
Informacje przesłała Sołtys Romana Majewska
Zdjęcia na stronie nr 2
INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW
S O Ł E C T WA L I S Z K O W O - B U D Z I A K I
Dnia 19.09.2015r. w świetlicy wiejskiej Liszkowo
odbyła się '' Impreza Integracyjna'' dla mieszkańców
sołectwa Liszkowo. Impreza została sfinansowana z
Funduszu Sołeckiego 2015r. Spotkanie odbyło się w dwóch
częściach: dla dzieci i dorosłych. O godz. 13.00 rozpoczęły
się atrakcje dla dzieci: dmuchana zjeżdżalnia, liczne
konkursy i poczęstunek. W tej części wzięło udział ok. 30
dzieci. O godz. 19.00 rozpoczęła się część przeznaczona
dla dorosłych: występ Zespołu ,, Ale Babki", poczęstunek
przygotowany przez członkinie KGW oraz zabawa przy
muzyce, która trwała do godz. 24.00. W tej części udział
wzięło ok. 100 osób. Organizatorami byli: Sołtys, Rada
Sołecka oraz Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich.
Informację przygotowała Barbara Małolepsza
Zdjęcia na stronie nr 2

Wróżka w Świetlicy
w Mierogoniewicach

WRÓŻKA Z WIZYTĄ W LISZKOWICACH

W dniu 01.09.2015 r. dzieci z Mierogoniewic
gościły w świetlicy wiejskiej panie z biblioteki
publicznej z Rojewa wraz z Wróżką. Podczas
zajęć dzieci mogły dowiedzieć się ciekawostek
na temat życia pszczół. Najmłodsi angażowali
się w rozwiązywanie zagadek, śpiewanie piosenek,
jak również odgadywanie różnych smaków. Pani
bibliotekarka zapoznała obecne na spotkaniu dzieci
i rodziców z nowościami, które mogą wypożyczyć
w dziecięcej bibliotece. To była prawdziwa uczta
duchowa. Każdy znalazł coś interesującego dla
siebie. Na zakończenie w podziękowaniu za
mile spędzony czas, panie z KGW Mierogoniewice
przygotowały słodki poczęstunek.
Zdjęcia na stronie nr 11
Informacje przesłały: Agnieszka
Miszczyk i Kamila Ojrzanowska

Po wizycie w Mierogoniewicach Pani Wróżka
odwiedziła dzieci
w Liszkowicach. Przed
świetlicą czekali już rodzice i babcie. Dzieci w tym
czasie hasały na znajdującym się przy świetlicy
placu zabaw. Krótko po przyjeździe rozpoczęły
się zajęcia z maluchami i nieco starszymi
dziećmi. Tematyką spotkania była ulubiona
postać dzieci, Kubuś Puchatek. Na początku Pani
Wróżka przeczytała kilka opowiadań o Kubusiu
Puchatku. Uczestnicy brali czynny udział w
zajęciach, odpowiadając na pytania dotyczące
tekstu. Po lekturze był czas na zabawę. Dzieci
układały elementy ilustracji z bajek w całość, losowały
zagadki i pytania. Na koniec wszyscy zasiedli do słodkiego
poczęstunku.
Zdjęcia na stronie nr 11

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

karty zapisu i pamiątkowe zakładki. Zachęcone wizytą
pierwszaki obiecały często zaglądać do biblioteki.
Trudniejsze zadanie do wykonania miała starsza grupa
czytelników. Klasa IV, która odwiedziła bibliotekę wraz
z wychowawcą p. Ryszardem Matyszewskim korzysta
już kolejny rok z księgozbioru oraz zajęć prowadzonych
przez bibliotekę. Tym razem uczniowie podzieleni
na dwuosobowe grupy losowali polecenie odszukania
konkretnych książek na półkach i ukrytych w nich kartek.
Po ich odnalezieniu wszyscy przeczytali je na głos. Każda
zawierała przemyślenia „Dlaczego warto czytać”.
Zdjęcia na stronie nr 11

W drugiej połowie września Oddział dla Dzieci
przy GBP w Rojewie odwiedziła kl. I b wraz z wychowawcą
p. Elżbietą Gabryszak.
Po raz pierwszy w nowym roku grupa zapoznała się z
nowościami. Posłuchała także zabawnej opowieści o
hipopotamie. Najmłodsi poznali prośby książki oraz uczyli
się, jak znaleźć swoje tegoroczne lektury i dowiedzieli się
gdzie są bajki lub wiersze. Każdy uczestnik już wie, że
zanim wypożyczy bajkę czy opowiadanie powinien zapisać
się do biblioteki. Na koniec zajęć wszyscy otrzymali

MŁODZIEŻÓWKA Z OSP ROJEWO
NA ZAWODACH WOJEWÓDZKICH

PANIE REPREZENTOWAŁY GMINĘ
NA DOŻYNKACH POWIATOWYCH
Dnia 06.09.2015 r. Stowarzyszenie
To był ich debiut - udział w zawodach według
Gminna
Rada Kobiet wraz ze Stowarzyszeniem
regulaminu CTIF. Mimo że nie zajęli czołowych miejsc,
to mieli okazję powalczyć ze swymi rówieśnikami z całego „SAMI SWOI” z Rojewic oraz Kołem Haftu
województwa na torze MDP oraz sztafecie z przeszkodami. i Koronkarstwa przy bibliotece w Rojewie
reprezentowały Gminę Rojewo na dożynkach
Zawody zorganizowane przez zarządy wojewódzki i
powiatowych w Wielowsi k/ Pakości .
bydgoski-miejski związek OSP odbyły się w Bydgoszczy na
stadionie CHEMIKA w sobotę 12 września. Wszystkich Nasze stoisko zachęcało zapachem żurku
rywalizujących ze sobą drużyn było 48, wśród nich 32
kujawskiego, kluskami ziemniaczanymi z kapustą
chłopięce i mieszane, 13 dziewczęcych oraz 3 gościnne (z
kiszoną, chlebem własnego wypieku oraz świeżutką
innych województw i Białorusi). Z naszego powiatu oprócz
drożdżówką. Mimo niesprzyjającej pogody paniom
nas startowały dwie drużyny z Woli Wapowskiej i po jednej
nie zabrakło dobrego humoru, który przyciągał
z Bachorc i Gnojna. Każdy uczestnik zawodów w ramach
uczestników dożynek.
wpisowego otrzymał od organizatorów posiłek i pamiątkową
Przewodnicząca Gminnej Rady
koszulkę. W drodze powrotnej nasi zawodnicy zatrzymali się
Kobiet Agnieszka Miszczyk
na posiłek ufundowany przez OSP Rojewo. Skład drużyny:

Agata Kaźmierska, Klaudia Trela, Oliwia Walczak, Dominika
Wiatr, Natalia Jakubiak, Weronika Jaszkim, Nikodem
Łojewski, Adam Woźniak, Michał Fiszer, Artur Walczak.
Opiekunowie: Ryszard Matyszewski i Tomasz Walczak.
Zdjęcia na stronie 12
Informację przesłał kronikarz OSP Andrzej Walczak

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Jak można przeczytać w kronikach tego klubu, cyt.: „
zaliczany był do grona czołowych zawodników”. Muszę
dodać, że Marian jeździł również wyczynowo. Wyobraźcie
Był taki Ktoś…
sobie ogromną, drewnianą beczkę, a w niej śmiałka na
15 lipca 2015 r. Właśnie
rozpędzonym motorze, który jeździ po jej ścianach jak
minęło południe. Na gnieźnieńskim
po autostradzie. Tym wyczynem wzbudzał zachwyt
cmentarzu rozlega się głośny warkot
publiczności i doprowadzał do łez swoje siostry, drżące o
motorów. Po skórze zgromadzonych
jego zdrowie i bezpieczeństwo.
przebiega przejmujący dreszcz. Nad
Pamiętam anegdotę, którą opowiadała moja babcia –
wieńcami kołysze się sztandar klubu
Anielka. Po turnieju w Częstochowie przyszła do Rojewa,
Start Gniezno. To żużlowcy przyszli
do ich domu, kartka, w której wuj pisał, że zawody się
pożegnać swojego starszego kolegę i
bardzo udały, a on teraz odpoczywa i zwiedza Jasną Górę.
trenera.
Jak się później okazało, podczas zawodów miał wypadek
Wśród konduktu żałobnego łatwo można rozpoznać
i złamał nogę. Leżał w szpitalu, ale nie chciał martwić
mieszkańców Rojewa. Oprócz rodziny przybyli znajomi,
najbliższych, dlatego wymyślił ten fortel.
aby uczcić pamięć świetnego żużlowca, pogodnego i
niezwykle życzliwego człowieka – Mariana Kwarcińskiego.
W 1963 roku był członkiem drużyny narodowej. Jako trener
Ciekawi mnie, ilu z nas wie o tym, że w przedwojennym
Rojewie, w 1933 r. urodził się przyszły reprezentant Polski w
żużlu. Mały Maryś był synem powstańca wielkopolskiego –
Leona Kwarcińskiego. Od najmłodszych lat interesował się
motoryzacją. Jako zaledwie 15 – letni chłopiec rozpoczął
swą przygodę z żużlem. Trenował w inowrocławskiej
Cuiavii. Tam już po roku zdobył licencję. Ścigał się między
innymi na stadionie miejskim przy ulicy Wierzbińskiego.
Reprezentował barwy Inowrocławia, startując w zawodach
Startu Gniezno również odnosił sukcesy. Wprowadził
Pomorskiej Ligi Okręgowej.
klub do I – ej ligi. Nie będę wymieniać wszystkich jego
Jego ciężka praca, zaangażowanie i talent zostały docenione.
sukcesów, ponieważ Marian Kwarciński był bardzo
Już w 1951 roku został zawodnikiem I – ligowej Unii
skromnym człowiekiem. Nie zależało mu na zaszczytach
Leszno. W 1952 roku wraz z zespołem wywalczył tytuł
i sławie. Robił to, co kochał. Sądzę, że był człowiekiem
drużynowego mistrza Polski. W
spełnionym i szczęśliwym. Nawet już bardzo chory, nigdy
1957 roku przeprowadził się do
się nie poddawał. Mogę zapewnić, że bardzo kochał
Gniezna, dlatego przeszedł do
Rojewo. Pamiętał o nim i chętnie do niego wracał. Myślę,
II – ligowego Startu Gniezno.
że jego osoba stanowi świetny wzór do naśladowania dla
młodych ludzi. Ciężką pracą realizował swe marzenia i
pasje. Był ambitny. Zawsze pamiętał o tym, skąd pochodził.
Minął dzień Wszystkich Świętych. To było pierwsze święto,
kiedy go tu nie było. Już nie przyjedzie…, ale dobrze, że był
taki Ktoś…
							
Liliana Gapińska

SPORT

ale sędzia puścił grę i kontra Kujaw zakończyła się
bramką. Od 40 minuty graliśmy w 10
Kujawy - Znicz 1-1
po czerwonej kartce dla Bartłomieja
Bramka: Szymon Borowiak
Bednarka (dwie żółte). To kolejny
Pierwszy wyjazdowy punkt zdobyli
mecz kiedy dostajemy czerwoną
zawodnicy Znicza, w
meczu
kartkę już w I połowie.
w
Markowicach
24.10.2015
Mimo osłabienia w II połowie, to
zremisowali z Kujawami 1-1. W
Znicz był bliższy zdobycia zwycięskiej
30 minucie na prowadzenie naszą
bramki, ale po strzale Łukasza
drużynę
wyprowadził
Szymon
Radzimskiego piłka odbiła się od
Borowiak po składnej akcji z bratem
poprzeczki, linii końcowej i wyszła w
Patrykiem. Niestety chwilę później
pole.
goście wyrównali. Warto zauważyć,
Informacje przekazał
że w tej akcji brutalnie faulowany był Kuba Tomczyk,
Bartłomiej Zieliński

WRÓŻKA W ŚWIETLICY W MIEROGONIEWICACH

WRÓŻKA Z WIZYTĄ W LISZKOWICACH

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

ŚWIETLICE

MŁODZIEŻÓWKA Z OSP ROJEWO NA ZAWODACH WOJEWÓDZKICH

Pod takim hasłem ruszyła
tegoroczna
akcja
Sprzątania
Świata – Polska. 16 września
2015 roku w akcji wzięli udział
uczniowie Szkoły Filialnej w
Ściborzu, którym nie jest obojętny
los i wygląd ich miejscowości.
Informację przesłała
Dorota Wesołowska

