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Zyczenia Swiateczne
W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok żegnamy to, co było, co się zdarzyło i pełni nadziei
spoglądamy w przyszłość. Dziękując Państwu za minione miesiące wspólnych radości, smutków, pracy i zabawy, miesiącetrudne i te lżejsze - pragniemy z całego serca złożyć życzenianiezwykłych świąt w niezapomnianej ciepłej atmosferze.
Niech tajemnica Bożego Narodzenia wzbogaci Was łaską, napełnipokojem i radością.
Kiedy składamy życzenia świąteczne myślimy o Nowonarodzonym
Dzieciątku, które ma nieść nam wiarę, nadzieję i miłość. Tego
właśnie Państwu życzymy powtarzając za Janem Pawłem II :

"Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od
wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać"
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Wójt Gminy Rafał Żurowski oraz Rada Gminy Rojewo
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Dzień Seniora w Liszkowie

Dzień Pieczonego Ziemniaka w Ściborzu

Tak zostaje się przedszkolakiem

Ślubowanie kl. I w Ściborzu
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97. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

"Ta co nie zginęła" - uroczystość z okazji Święta Niepodległości w Liszkowie

FESTIWAL PIOSENKI KRESOWEJ W ROJEWIE PANIE Z KGW NA FESTYNIE W KOŚCIELCU KUJAWSKIM
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Informacja z XI Sesji Rady Gminy Rojewo
Informacja z XI Sesji Rady Gminy Rojewo, która
odbyła się w dniu 22 października 2015 r.
Podczas obrad XI Sesji Rady Gminy w dniu 22
października 2015 r. Rada Gminy Rojewo podjęła
następujące uchwały:
- w sprawie zmiany Uchwały Nr III / 8 / 2014 Rady
Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2015 rok
Zmiany wprowadzone do budżetu na podstawie tej
uchwały spowodowały zmniejszenie dochodów i
wydatków budżetowych o kwotę 213.966,00 zł.
Deficyt budżetowy zaplanowany w kwocie 1.170.077,00
zł pozostaje bez zmian.
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy
Rojewo
nieruchomości
położonej w Płonkowie.
Wójt Gminy Rojewo wystąpił
do Agencji Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy
w Bydgoszczy z propozycją

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Rojewo
działek nr 3/5 i 3/7 w Płonkowie. Działka 3/5 stanowi
poszerzenie pasa drogowego drogi gminnej nr 150213 C
Płonkowo – Godzięba, natomiast działka nr 3/7 stanowi
drogę służącą do obsługi komunalnej cmentarza
znajdującego się na działce nr 4.
- w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu
W związku ze zgłoszonym przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Bydgoszczy
zapotrzebowaniem na ławników w kadencji 2016-2019
Rada Gminy przeprowadziła
procedurę wyboru ławników do Sądu Rejonowego w
Inowrocławiu.
W wyniku ogłoszonego naboru kandydatów na
ławników zgłoszona została tylko jedna kandydatura,
która spełniła wymogi formalne.
Informację sporządziła:
Magdalena Pijanowska

6-ta rocznica nadania szkole imienia bł. ks. Mariana Skrzypczaka

To już szósty rok nauki w Szkole
Podstawowej w Rojewicach, przeżyty pod
patronatem błogosławionego księdza Mariana
Skrzypczaka. Z tej okazji 5 października 2015 r.
w kościele parafialnym w Rojewicach odbyła się
uroczysta Msza Święta. Nasz proboszcz ks. Leszek
Sakowski w homilii przypomniał nam najważniejsze
treści z życia księdza Mariana Skrzypczaka.
Podkreślił, że ksiądz Marian Skrzypczak - nasz
Patron, był przede wszystkim dobrym, uczynnym,
spokojnym, ofiarnym i godnym do naśladowania
człowiekiem, otwartym na innych, szczególnie tych
potrzebujących. Po Mszy Świętej zatrzymaliśmy się
przy tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku
szkoły i złożyliśmy kwiaty.

Bardzo ważne jest, abyśmy starali się być
wartościowymi ludźmi, nastawionymi na czynienie
dobra, którzy potrafią przebaczać, podać pomocną
dłoń i dzielić się uśmiechem i życzliwym słowem.

Wydawca: Urząd Gminy Rojewo
Redaktor naczelny: Urszula Gutowska
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DZIEŃ SENIORA W LISZKOWIE
,,Na emeryturze"

Emerytura to właśnie znaczy
Zasłużony odpoczynek po latach pracy.
Bo, gdy człowiek skończy sześćdziesiąt pięć lat
swobodnie, spokojnie patrzy na świat.
Nie musi o świcie zrywać się do pracy,
jak czynią to jego młodsi rodacy.
Bogatsi doświadczeniem i zdobytą wiedzą
seniorzy nie jedno swym dzieciom powiedzą.
Dawne przysłowie mówi, że po kopie, to po chłopie.
A ja na ten temat mam zupełnie inne zdanie,
bo całkiem do rzeczy są starsi panowie i panie.
Wyruszają w plener, jeżdżą na wycieczki
i opowiadają wnukom przed spaniem bajeczki.
Nie marnują czasu, choć odpoczywają
sadzą kwiaty, tańczą cza-czę albo w szachy grają.
Chociaż komuś potrzebna laseczka przy boku,
to ona mu tylko dodaje uroku.
A więc się nie przejmuj, że masz tyle lat,
Ciesz się każdą chwilą życia, bo piękny jest świat.''

zaangażowanie w organizację spotkania
i paniom z Kół Gospodyń Wiejskich
ze Ściborza i Liszkowa za pomoc w
przygotowaniu poczęstunku.
Informację przesłały:
Agnieszka Miszczyk
i Kamila Ojrzanowska

Dzień Seniora w Polsce obchodzony jest 14 listopada.
To szczególne święto ma na celu uhonorowanie
osób starszych, które swą bezinteresowną miłością
i życiową mądrością obdarowują młodsze pokolenie.
To oni przekazują nam tradycję i dzielą się swym
doświadczeniem.
Niejednokrotnie
z
zapartym
tchem słuchamy ich wspomnień z lat dzieciństwa
i późniejszych, które dla młodych są już odległą, czasami
nieprawdopodobną historią. Wielu z nich przeżyło
wojnę i pamięta ciężkie czasy, kiedy Polska podnosiła
się z ruin. Wielu także pomagało w budowie zakładów
czy
też instytucji, które służyły przez lata. Na naszym
						
Ten wiersz napisała dla seniorów mieszkanka naszej gminy, terenie były to np. Spółdzielnie Kółek Rolniczych
pani Wanda Świerczyńska z okazji DNIA SENIORA. i Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Im
Uroczystość dla licznej grupy starszych mieszkańców naszej też zawdzięczamy budowane często w tzw. czynach
lokalnej społeczności miała miejsce 27 października w społecznych szkoły, przedszkola, świetlice czy też drogi
świetlicy wiejskiej w Liszkowie. Spotkanie odbyło się już po wiejskie. Dzisiejsi seniorzy – mieszkańcy naszej gminy –
raz trzeci i zapisało się na stałe w kalendarzu wydarzeń w są nadal bardzo aktywni. Pomagają dzieciom, wnukom,
ale znajdują również czas dla siebie. Swoje pasje realizują,
naszej gminie.
Na tę okazję panie z Gminnej Rady Kobiet przygotowały uczestnicząc w spotkaniach integracyjnych, wycieczkach,
słodki poczęstunek, a zespół śpiewaczy WRZOS umilił czas działając w stowarzyszeniach lub zespołach jak np.
promujący naszą gminę Zespół Wrzos.
swoim występem.
Dziękujemy wszystkim seniorom za tak liczne przybycie Korzystając z okazji ich święta, wszystkim seniorom
na spotkanie i za wiele miłych słów. Gminna Rada Kobiet życzymy nieustającej energii i pogody ducha na długie
dziękuje także wójtowi Gminy Rojewo Rafałowi Żurowskiemu lata.
Zdjęcia na stronie nr 3
za przybycie i złożone życzenia. Słowa podziękowania
kierujemy również do pana Piotra Sobocińskiego za

Dzień Pieczonego
Ziemniaka w Ściborzu

ze stołów. Najmłodsi brali udział w konkursie
na najładniejszy „totem ziemniaczany”. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również liczne gry i
Dnia 3 października w świetlicy wiejskiej po raz zabawy rekreacyjne. Wszyscy bardzo miło wspominają
pierwszy obchodziliśmy Dzień Pieczonego Ziemniaka. wspólnie spędzony czas i uznają imprezę za bardzo
Imprezę dla mieszkańców wsi zorganizował sołtys udaną.
Ściborza – Grzegorz Lewandowski, przy współpracy
W grudniu dla mieszkańców wsi planujemy
z opiekunem świetlicy i Kołem Gospodyń Wiejskich. zorganizować spotkanie wigilijne. Już teraz
Organizatorzy zadbali, aby wszyscy uczestnicy mieli zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
możliwość degustacji licznych potraw ziemniaczanych.
Nie zabrakło również ziemniaków pieczonych w
Informację przesłał Daniel Czaja
ognisku oraz grillowanych kiełbasek. Panie z KGW
upiekły pyszne ciasta, które bardzo szybko znikały
Zdjęcia na stronie nr 3
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WARSZTATY „,,PIECZENIA CHLEBA''”
Z inicjatywy pań z KGW
Mierogoniewice
powstał
pomysł
zorganizowania warsztatów „Pieczenia
chleba”, który jest skierowany przede
wszystkim do dzieci i młodzieży. W
trakcie spotkań uczestnicy poznają historię
i sposób wypieku chleba. Panie gościły już
w świetlicy dzieci z przedszkola i szkoły
spoza gminy, a dnia 7 listopada prowadziły
zajęcia w świetlicy wiejskiej w Płonkowie. Uczestniczyły w nich dzieci z Płonkowa, Dąbia i Leśnianek. Wszyscy
z wielkim zapałem pomagali wyrabiać chleb i lepić rogaliki. Chętnie brali też udział w zorganizowanych
zabawach.
Informację przesłały
Agnieszka Miszczyk i Kamila Ojrzanowska
Obszerniejszą informację o tych zajęciach oraz zdjęcia zamieścimy w kolejnym wydaniu gazety.

TAK ZOSTAJE SIĘ
PRZEDSZKOLAKIEM

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW
W ŚCIBORZU

W piątek 16.10.2015 roku w Ściborzu miała
Najmłodsze dzieci uczęszczające do
miejsce uroczystość ślubowania i pasowania uczniów
Przedszkola Samorządowego w Rojewie
klasy pierwszej. Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe są już pełnoprawnymi i oficjalnymi przedszkolakami.
i birety niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy Dnia 23 października w Przedszkolu odbyła się
moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw pierwsza najważniejsza uroczystość w życiu małego
jednak musieli zaprezentować program artystyczny i dziecka. Kiedy zostały otarte ostatnie łzy adaptacji,
złożyć uroczystą przysięgę. Pani dyrektor nie miała dzieci zostały oficjalnymi Przedszkolakami. Podczas
uroczystości pasowania maluchy swoim zachowaniem
najmniejszych wątpliwości, gdy dotykając ramion dzieci,
potwierdziły, że dobrze czują się w Przedszkolu.
z dumą przyjmowała je do grona uczniów naszej szkoły.
Występując i prezentując przed publicznością wiersze,
Ślubowanie i akt pasowania to jedno z najważniejszych piosenki i tańce, złożyły uroczyste ślubowanie i
wydarzeń w życiu każdego ucznia, dlatego uroczystość potwierdziły przynależność do grupy przedszkolnej.
miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter.
Dzieci wystąpiły w odświętnych strojach , a wystrój
Przesłała Dorota Wesołowska
Zdjęcia na stronie nr 3

Surfer – kolejne urządzenie
siłowni zewnętrznej w Rojewie

sali dodatkowo podkreślał doniosłość i uhonorowanie
tego wydarzenia. Przedszkolacy swoimi występami
zauroczyły swoich rodziców i zaproszonych gości.
Udowodniły, że posiadają wiele talentów. Warto
podkreślić, iż najmłodsze dzieci od początku roku
szkolnego brały udział w Akcji Sprzątania świata, w
uroczystościach takich jak : „Urodziny marchewki”,
„Dniu Chłopca”, „Balu jesieni” w „Dniu Pluszowego
Misia” i Ogólnopolskiej Akcji „Śniadanie daje moc”.

Siłownia zewnętrzna w Rojewie wzbogaciła się też o nowy
sprzęt. Decyzją mieszkańców Sołectwa Żelechlina zakupiony
został Surfer. O wypowiedź w ww. sprawie poprosiliśmy sołtys
tej miejscowości p. Danutę Kuczyńską. Jak powiedziała pani
sołtys, fundusz sołecki jest niewielki, ponieważ wspólnota liczy
dwadzieścia domostw. Sołectwo nie posiada zaplecza takiego
jak świetlica i nie ma też swoich gruntów. Bliska odległość
od Rojewa, gdzie mieszkańcy często udają się m.in. do szkoły i na zakupy,
skłoniła ich do wyboru tego rozwiązania. Teraz z siłowni będą korzystali
nie tylko mieszkańcy Rojewa, ale także Żelechlina i innych pobliskich
miejscowości.
Za pośrednictwem gazety sołtys Rojewa w imieniu wszystkich mieszkańców
i korzystających z siłowni zamontowanej przy boisku sportowym przekazuje
słowa podziękowania pani sołtys i Radzie Sołeckiej Żelechlina.

Redagowała: Katarzyna Stępniak
Zdjęcia na stronie nr 3
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W dniu 17 października w godzinach
porannych sprzed budynku Gimnazjum w Rojewie
wyruszyła wycieczka do Warszawy. Pięćdziesięcioro
dwoje uczniów Zespołu Szkół w Rojewie udało
się do stolicy, aby jako kibice uczestniczyć w Finale
Ogólnopolskim VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera
RP. Inicjatorką wyjazdu i kierownikiem wycieczki
była p. Daina Łuczak, a opiekunami
nauczyciele – Joanna Sierzputowska,
Daniel Czaja i Danuta Ratajczak.
Wycieczkę
rozpoczęliśmy
od
wizyty na Wojskowym Cmentarzu
Powązkowskim, gdzie
złożyliśmy
wiązankę i zapaliliśmy znicz na grobie
patrona naszego gimnazjum - wielkiego
trenera piłki nożnej - Kazimierza
Górskiego.
Kolejnym punktem wycieczki była
impreza w hali Torwar. Odbyły się cztery finałowe
spotkania pomiędzy najlepszymi zespołami dziewcząt
i chłopców w kategoriach młodszych i starszych.
Każdy kibic otrzymał pamiątkową koszulkę kibica
turnieju oraz akcesoria do kibicowania i paczkę
żywnościową. Imprezę prowadził jak co roku DJ
Ucho, mecze komentował Dariusz Szpakowski wraz
z ambasadorami turnieju – byłymi reprezentantami
kraju w piłce nożnej: Dariuszem Gęsiorem oraz
Wojciechem Kowalewskim. Turniej otworzyła pani
Premier RP – Ewa Kopacz. Oprócz kibicowania

drużynom, uczestnicy mogli charytatywnie
wspomóc chorego chłopca, biegając dla niego na
bieżniach ustawionych na korytarzu hali. Uczniowie
mogli również korzystać z gier komputerowych. Dla
kolekcjonerów miłą atrakcją była możliwość uzyskania
autografu lub selfie ze znanymi gwiazdami sportu lub
telewizji. Oprócz wspomnianych już osobistości dużą
popularnością cieszyła się wiceminister
sportu i dawna gwiazda 5-cioboju Dorota Idzi oraz przede wszystkim
dwukrotny zloty medalista olimpijski
w pchnięciu kulą – Tomasz Majewski.
Pomiędzy spotkaniami piłkarskimi
na płycie boiska odbywały się pokazy
grupy cheerlederek, reprezentantów
kraju w siatkonodze oraz w freestyle
futbol. Zmagania sportowe zakończył
koncert Margaret.
Pełni wrażeń udaliśmy się na posiłek, który dzięki
pomocy posła na Sejm RP - p. Krzysztofa Brejzy,
uczestnicy wycieczki otrzymali za darmo. Grupie
kibiców z Rojewa bardzo podobał się wyjazd oraz
czterogodzinna pełna atrakcji impreza na Torwarze i
z uśmiechami na twarzach wracali późnym wieczorem
do swoich domów.
Informację przesłała Joanna Sierzputowska
Zdjęcia na stronie nr 23

Szlachetna sztuka kaligrafii nie pójdzie w niepamięć
Dnia 19 października pięcioro uczennic z naszej
szkoły: Bejgrowicz Julia, Bejgrowicz Katarzyna,
Gremplewska Oliwia, Kruk Marcelina i Zielińska
Weronika wzięło udział w konkursie pięknego pisania pt.
„MISTRZ KALIGRAFII” zorganizowanym
przez
Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana
Rejewskiego w Bydgoszczy Filia w Inowrocławiu oraz
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Inowrocławiu
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta
Inowrocławia. Konkurs zorganizowany został dla klas
IV-VI szkół podstawowych miasta i powiatu z okazji
obchodów V-tej edycji Europejskiego Tygodnia
Świadomości Dyslekcji. Uczestnicy konkursu mieli za
zadanie własnoręcznie przepisać tekst, autorstwa
najbardziej znanego dyslektyka Jana Christiana
Andersena, pt.: Brzydkie kaczątko, zgodnie z
konkursowymi wymogami. Nasza uczennica klasy VI Oliwia Gremplewska zdobyła wyróżnienie w konkursie,
a jej koleżanki otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Dziewczęta zgodnie stwierdziły, że będą w przyszłości
doskonalić swoje umiejętności pięknego pisania.
Uczniowie serdecznie dziękują pani Anieli
Kaczmarek-Czekalskiej, która napisała dla nich piękną
kaligrafią fragment tekstu „Brzydkiego Kaczątka”, przez co
przyczyniła się do propagowania w szkole sztuki pięknego
pisania.
Przesłała Urszula Barczak
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Z wizytą w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
Dnia 23 października uczniowie Publicznego
Gimnazjum w Rojewie, na zaproszenie Ryszarda Barczaka,
odwiedzili Muzeum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.
Obejrzeli tam dwie wystawy.
Pierwszą była wystawa malarstwa "Kujawskie inspiracje".
Ekspozycja ta przedstawia
kilkadziesiąt obrazów
tematycznie związanych z regionem Kujaw. Młodzież
spotkała się z autorem tych obrazów p. Ryszardem
Barczakiem, który opowiedział o swojej pasji, jaką jest
malarstwo oraz dokonał prezentacji swoich obrazów.
Następnie uczniowie zapoznali się z historią i kulturą
Inowrocławia.Wystawa ta była zaproszeniem do historycznej
wędrówki liczącej kilka tysięcy lat, podczas której uczniowie
przekonali się, jak wiele otrzymali w spadku po pierwszych
zamieszkujących ten teren ludziach. Zobaczyli, kto i w

jakim celu stosował obecny znak swastyki. Poznali sylwetki
pierwszych książąt kujawskich i dowiedzieli się, dlaczego
królowa Polski Jadwiga jest patronką Inowrocławia. To
jeszcze nie wszystko…Zwiedzający poznali także formy
rozrywek, którym oddawano się w średniowieczu. Zobaczyli
jak wyglądała zabudowa miasta w wiekach średnich, jakie
obiekty utraciliśmy, a jakie możemy podziwiać jeszcze
dzisiaj. Podsumowaniem wystawy było zwiedzenie Galerii
Kujawskiej wyposażonej w namalowane przez Mariana
Adamczyka portrety osób zasłużonych dla Inowrocławia.
Organizatorką wycieczki była p. Małgorzata
Królak – Radziejewska, a opiekunami
p. J. Sierzputowska i p. W.Gierczak.

Wybory Najfajniejszego Chłopaka 2015/2016
W dniu 01.10.2015 r. odbyły się Pierwsze
Szkolne Wybory Najfajniejszego Chłopaka 2015/2016.
Współczesny mężczyzna powinien znać się nie tylko na
samochodach, ale wykazywać wiedzę i umiejętność w
pracach naprawczych, remontowych. Konkurencje
oceniało jury w składzie: Amelia Grześkowiak z klasy VI,
Justyna Wejnerowska z klasy V, Kamila Stranc z klasy IV,
Patrycja Bębenik z klasy III.
Nasi szkolni "młodzi mężczyźni" mieli za zadanie
pomalować jeden paznokieć wybranej z publiczności
koleżance w ciągu 3 sekund i zawiązać krawat w 5 sekund.
Następna konkurencja polegała na przyszyciu guzika.
Chłopcy niestety nie sprawdzili się w tym zadaniu. Za to
w kolejnym zadaniu poszło im znacznie lepiej. Musieli
odgadnąć prezentowane symbole marek samochodów.

Ostatnią konkurencją, która rozstrzygnęła, kto zostanie
najfajniejszym chłopakiem w szkole, było rozpoznawanie
narzędzi. Zadaniem chłopaków było wymienić
prawidłowe nazwy narzędzi i podać do czego służą. Po
licznych konkurencjach i dobrej zabawie jury wybrało
Najfajniejszego Chłopaka roku 2015/2016, a został nim
Stanisław Miklas z klasy VI. Wszyscy chłopcy z klas IIIVI, którzy brali udział w rywalizacji, otrzymali szarfy
SUPER CHŁOPAKA, a zwycięzca
dostał szarfę NAJFAJNIEJSZEGO
CHŁOPAKA. Ten dzień zaliczany
jest do jednego z najfajniejszych dni w
naszej szkole.
Informację przesłała Oliwia
Gremplewska

STROIKI JESIENNE

Z cyklu jesienno-zimowe zajęcia dla pań
biblioteka we współpracy z sołectwem i KGW
w Rojewie dnia 23 października zorganizowała
zajęcia rodzinne dla mieszkanek i czytelniczek
pt. ”Stroiki jesienne i nagrobne”. Warsztaty
poprowadziła florystka z Centrum Nauki i
Biznesu Żak w Inowrocławiu.
Zdjęcia na stronie nr 23
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Spotkanie

z przedstawicielem firmy

W
najbliższym
czasie
w Urzędzie Gminy w Rojewie
zaplanowane jest drugie spotkanie z
przedstawicielem firmy Promedica24.
Takie spotkanie informacyjne z
reprezentującą firmę panią Agatą
Dwojak miało już miejsce 6 sierpnia.
Duże zainteresowanie ze strony
mieszkańców Rojewo sprawiło, że
odbędzie się ono ponownie. Podczas
spotkania każdy zainteresowany będzie
miał możliwość bezpośredniej rozmowy
z Rekruterem Promedica24. Firma
przedstawi również swoje wymagania
co do kandydatów oraz warunki
współpracy.

Przypomnijmy w skrócie.
Promedica24 poszukuje opiekunek i
opiekunów, którzy będą zajmować się
seniorami w Niemczech lub w Anglii.
Ważne jest doświadczenie w opiece
(może być nad osobą z rodziny), a
także podstawowa znajomość języka

niemieckiego lub bardzo dobra
znajomość
języka
angielskiego,
sumienność, dobry kontakt z ludźmi
oraz cierpliwość.
O odpowiedź na pytania w tym
temacie poprosiliśmy Panią Agatę
Dwojak, Specjalistkę ds. Rekrutacji
w Oddziale Bydgoszcz.
- Jak przebiega rekrutacja?
Na początku sprawdzany
jest poziom znajomości języka
i
doświadczenie
kandydatów.
Organizowane są również szkolenia
i
kursy
języka
niemieckiego,
które przygotowują do pracy za
granicą. Nawet osoby z niewielkim
doświadczeniem
mogą
zostać
profesjonalnymi opiekunami. Te osoby
wyjeżdżające z firmą Promedica24 do
Niemiec lub Anglii mają zapewniony
transport
oraz
zakwaterowanie.
Wyjazdy trwają 2 lub 3 miesiące,
w zależności od dyspozycyjności
osób starających się o pracę, dzięki
czemu wyjazd można dopasować do
innych planów. Firma dba o to, aby
współpracownicy mieli pewność, że
mogą na nią zawsze liczyć. Nad
ich pracą czuwa opiekun kontraktu,
który dba o zorganizowanie podróży
do podopiecznego i z powrotem do

Wizyta w zakładzie recyklingu
tworzyw sztucznych
Dnia 23 października uczniowie z klasy II i
III, wybrali się na wycieczkę do Zakładu Recyklingu
Tworzyw Sztucznych w Balczewie. Dzieci z ciekawością
uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych dotyczących
segregacji śmieci oraz oglądały film o recyklingu.
Atmosfera spotkania była serdeczna i gościnna, a na
zakończenie wszyscy otrzymali upominki. Kolejnym
etapem wycieczki był spacer w „Solankach”. Dzieci
zachwycały się jesienną szatą parku, a przy okazji
rozpoznawały gatunki drzew po kształtach liści. Z
dużym zainteresowaniem zwiedziły „Izbę Kujawską”,
„Palmiarnię” i „Pijalnię Wód”. Z mnóstwem wrażeń
wróciły do domu.
Informację przekazały Jolanta
Hutek i Elżbieta Ciesielska

Promedica24
Polski. Jest także dla nich głównym
kontaktem podczas pracy za granicą,
a w razie problemów opiekunowie
mogą zadzwonić pod dedykowaną
infolinię.
- Dlaczego praca w charakterze
opiekuna?
Atrakcyjne
wynagrodzenie
jest
ważnym, ale nie jedynym powodem,
dla którego osoby szukające pracy
powinny rozważyć wyjazd za granicę
do opieki nad osobą starszą. Ta
praca oferuje liczne korzyści. Na
pewno jest to okazja do szlifowania
znajomości języka obcego. Mieszkając
w domach rodzinnych podopiecznych,
opiekunowie
mają
również
niepowtarzalną szansę na poznanie
kultury i obyczajów panujących w
Niemczech czy Anglii.
Termin
kolejnego
spotkania
jeszcze nie jest znany, dlatego
osoby zainteresowane udziałem
w tym wydarzeniu proszone są
o bezpośredni kontakt z firmą
Promedica24 w Bydgoszczy. Biuro
znajduje się na ul. Śniadeckich 26/4
i jest czynne od poniedziałku do
piątku w godzinach 9.00 do 17.00,
tel: 662 162 137.

NOWOŚCI SPRZĘTU
RATOWNICZEGO W OSP ROJEWO

Wyposażenie ratownicze naszej jednostki powiększyło
się ostatnio o kamizelkę KED. Jest to ortopedyczna
kamizelka do stabilizacji kręgosłupa. Kolejną nowością
na nasz ym ratownicz ym IVECO jest SINTAN,
neutralizator do plam oleju na drodze oraz HOOLIGAN
znane i cenione przez strażaków narzędzie ratownicze.
Zakupiono również oznakowanie miejsca wypadku,
zestaw kominiarski do gaszenia pożarów w przewodach
kominowych, 2 przedłużacze sieciowe bębnowe oraz 2
komplety ubrań bojowych wraz z gumowymi butami
strażackimi officer i rękawicami.
Całe wyposażenie sfinansowane zostało z dotacji
Krajowego
Systemu
Ratowniczo Gaśniczego przy
współfinansowaniu Związku
OSP RP.
Informację przesłał
kronikarz OSP
Andrzej Walczak
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Świetlica w Płonkowie z nowym wyposażeniem

M

ieszkańcy Sołectwa Płonkowo mają powód do
dumy i radości. W rozmowie z panią sołtys
Henryką Fryzą dowiedzieliśmy się, że świetlica została
wyremontowana dzięki czemu zyskała na wyglądzie
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, a przede wszystkim jest
teraz bardziej funkcjonalna. Co ważne, wygospodarowano
miejsce na łazienkę, której dotychczas bardzo brakowało.
Pomieszczenie jest już w pełni wyposażone i posiada
elektryczne ogrzewanie. Dodatkowo w sali i w kuchni
zainstalowano nowe oświetlenie, a ściany obydwu służyć jako sala pod wynajem. Kolejne inwestycje będą
pomieszczeń zostały odmalowane. Również na zewnątrz realizowane w miarę pozyskiwanych funduszy.
Za pośrednictwem gazety pani sołtys składa serdeczne
świetlica posiada już oświetlenie. W ramach doposażenia
podziękowania za ogromne zaangażowanie i
zakupiono także meble i sprzęt gospodarstwa domowego.
profesjonalizm panu Piotrowi Czajkowskiemu, który
Teraz świetlica może lepiej spełniać swoje zadania, a także
koordynował działania związane z funduszem sołeckim.

Tańczą i uczą się dobrych manier

Od 3 lat dzieci z Zespołu
Szkół w Rojewie uczestniczą w
programie
pt.
„Ogólnopolska
Szkółka Tańca i Dobrych Manier”
Zajęcia są prowadzone przez
instruktora Centrum Tańca GABI.
W okresie od czerwca 2015
do czerwca 2016 r. program
został
objęty
Honorowym
Patronatem
Ministra
Edukacji
Narodowej„Ogólnopolska Szkółka
Tańca i Dobrych Manier” to
wyjątkowy i jedyny w Polsce

taneczny program edukacyjno –
wychowawczy dla dzieci. Unikalność
programu przejawia się w tym, że
nie tylko uczy, ale przede wszystkim
bawi i wychowuje. Cykl nauczania
skierowany jest do wszystkich dzieci
w wieku 5 – 10 lat bez względu
na
predyspozycje,
umiejętności,
wygląd i możliwości. Ogólnopolska
Szkółka
Tańca
i
Dobrych
Manier to nauka różnorodnych
tańców, świetna zabawa, a przy
jej wykorzystaniu nauka zasad
dobrego zachowania. Profesjonalnie
przygotowane
zajęcia
taneczne
pozwalają
rozwijać
sprawność
fizyczną,
kształtować
kulturę
osobistą oraz poznawać różne formy
taneczne szczegółowo dostosowane
do etapów rozwojowych dzieci.

Przechodząc przez kolejne etapy
edukacji tanecznej, dzieci zdobywają
coraz większe umiejętności i
poznają elementy o coraz wyższym
poziomie zaangażowania ruchowego.
W trakcie zajęć dzieci uczą się
tańców dyskotekowych, towarzyskich,
narodowych
oraz
interpretacji
ruchowych i animacji tanecznych
do autorskich choreografii. Poznają
praktyczne
zastosowanie
zasad dobrych
manier i ćwiczą
współpracę
grupową.

CO SŁYCHAĆ W BIBLIOTECE 4
PRACOWITE PSZCZÓŁKI

Na zaproszenie 15 października powtórnie do
biblioteki przybyła Pani Róża, która jest pszczelarką.
Przywiozła ze sobą ul i sprzęt potrzebny w tej profesji. Z
godzinnych zajęć skorzystały po kolei trzy klasy tutejszej
szkoły podstawowej II b, III i Ib.
Warsztaty były dla dzieci bardzo ciekawą lekcją przyrody.
Każda z grup żywo interesowała się ulem i jego
zawartością (plastrami miodu). Uczestnicy zajęć mogli
dotknąć plastrów i spróbować słodkiego nektaru. Mogli
także zobaczyć, jak ubiera się pszczelarz, gdy wybiera się
do pasieki. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki chętnie
przymierzyli specjalny kapelusz z siatką. Uczniowie
dowiedzieli się także, co to jest zadymiarka i do czego

służy. Podczas spotkania dzieci czytały przygotowane
ciekawostki o pszczołach i przypinały je na planszę w
kształcie ula. Wspólnie wymieniały rodzaje miodu. Pani
pszczelarka opowiedziała, jak wiele korzyści mamy
z pszczół i jak cenny jest miód oraz inne produkty,
które zawdzięczamy tym pożytecznym owadom. Na
zakończenie odbyła się degustacja miodu z tegorocznych
zbiorów, który przywiozła pani pszczelarka.
W imieniu organizatorów oraz uczestników
składamy serdecznie podziękowania naszemu gościowi,
Pani Róży Śliwa - Wojtkowiak za poprowadzenie kolejnych
i jednocześnie bardzo interesujących warsztatów.
Zdjęcia na stronie nr 23
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Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

uczestników w zakresie wyszukiwania na półkach
konkretnych tytułów. Kolejnym zadaniem dla małych
Dzieci z kl. II b wraz z wychowawcą p. Magdaleną
czytelników było losowanie poleceń i wyszukanie ukrytych
Barczak odwiedziły dnia 30 października bibliotekę.
w książkach haseł o książce i czytaniu. Na zakończenie
Pierwsza część spotkania przeznaczona była na zapoznanie
wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe zakładki z
czytelników z nowościami wydawniczymi oraz zachęcenie
informacją o bibliotece.
do odwiedzania biblioteki i udziału w konkursach.
Zdjęcia na stronie nr 23
Dalsza część zajęć polegała na sprawdzeniu umiejętności

i kobieta została sama z dwójką dzieci oraz długiem, o który
zaczął upominać się bank. Kobiety nie stać jest na spłatę
kredytu w wysokości 750 złotych miesięcznie. Obecnie stan
jej zdrowia oraz obowiązki względem dzieci nie pozwalają
na powrót do pracy. Więcej na www http://www.ipla.tv/
Interwencja-z-dziecmi-na-bruk-przez-kredyt-na-lecz/
vod-6355506
Po
apelu w programie „Interwencja” zaczęły wpływać
Pod takim właśnie tytułem w połowie września
kwoty
na spłatę zaciągniętego kredytu. Pani Longina
tego roku wyemitowano w programie telewizyjnym
„Interwencja” program o dramatycznej sytuacji naszej jest bardzo wdzięczna, że są ludzie, którzy chcą jej pomóc,
mieszkanki, która samotnie wychowuje dwoje dzieci. jednak na ten moment została zebrana tylko część kwoty,
Przed dwoma laty pani Longina straciła najmłodszego którą trzeba zwrócić do banku. Przed nami okres Świąt
syna. Walka o jego życie toczyła się kilka lat. Kobieta na Bożego Narodzenia, sprawmy, aby ten czas dla rodziny był
kolejne operacje zaciągnęła z mężem kredyt w wysokości radośniejszy. Jeśli ktoś chciałby pomóc to podajemy konto, na
50 tys zł. Jednak stan zdrowia chłopca wciąż się pogarszał. które można wpłacać pieniądze PKO BANK POLSKI
Po śmierci syna, aby mniej boleśnie znosić tragedię pani 86102014750000860202148963. Liczy się każda kwota.
Longina podjęła pracę. Razem z mężem dojeżdżała na Nawet jeśli nie stać nas na pomoc finansową to możemy
nocne zmiany do sąsiedniej miejscowości. Minął rok, a zachęcić do tego znajomych lub po prostu podzielić się tym co
rodzinę spotkała kolejna tragedia. Zmarł mąż pani Longiny mamy. Mogą to być np. artykuły spożywcze.

Z dziećmi na bruk przez
kredyt na leczenie syna

Spotkanie

po latach

24

Dnia 1 października w świetlicy wiejskiej w Liszkowie
odbył się zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Liszkowie
roczników 1976, 1977, 1978, 1979. Spotkanie rozpoczęło się
mszą św. w kościele św. Anny za zmarłych kolegów oraz za nasze
spotkanie. Po mszy odwiedziliśmy mury naszej starej szkoły na
zaproszenie pani kierownik Joli Dymel. Tam też w jej imieniu
został odczytany list.
„Mijają dni, mijają lata. Jesienne liście, jak co roku sypią się do stóp.
Szare mgły otulają nas, znajomych, przyjaciół i brać szkolną, która
postanowiła zawitać w progi swej dawnej BUDY. Wydaje się że to
chwila, a jednak minęło dziesiąt lat...
Znaleźli się tacy, którzy podjęli się trudu powrotu do tamtych chwil
i dźwiękiem dzwonka postanowili zwołać z najodleglejszych
zakątków szkolną brać. Proszę, zajrzyjcie do Naszej szkoły,
usiądźcie w ławkach, powspominajcie. Nie wstydźcie się łez, które
będą oznaką wzruszenia. Nie wstydźcie się, że kogoś trudno
rozpoznać. Przecież to czas - niedoskonały malarz, któremu
drży ręka, tworzy nasz obecny portret. W imieniu pracowników
i dziatwy szkolnej życzymy Państwu wielu wspaniałych chwil i
powrotu do nas za kilka lat.”

Po zwiedzeniu uczestnicy zjazdu udali się do świetlicy wiejskiej,
gdzie odbyła się dalsza część spotkania. Powitano uroczyście
przybyłych dyrektorów p. Zdzisława Szczutkowskiego i p. Jacka
Rosę oraz nauczycieli p. Józefę Wosik, p. Bożenę StawarczykMuller, p. Barbarę Kryszak, p. Aurelię Pokorską, a także sołtysa
Mirosława Markiewkę i absolwentów szkoły.
Niektórzy z uczestników nie poznali osób siedzących obok, tak
więc dla odświeżenia pamięci poproszono wychowawców, aby
tak jak w czasach szkolnych sprawdzili obecność. Wręczono
kwiaty nauczycielom, jako podziękowanie za trud wniesiony w
naszą edukację. Niektórzy koledzy zrobili setki kilometrów, aby
dojechać na spotkanie np. z Jastrzębia, Międzyrzecza, Elbląga,
Konina, Lipna, Bydgoszczy i okolic. Nasi koledzy zdobyli
różne zawody (byli wśród nas: doktor medycyny, emerytowany
wojskowy, górnik, leśniczy, zawodowi kierowcy, prowadzący
swoją działalność i rolnicy). Było co wspominać, a przy okazji
nastąpiła wymiana numerów telefonów, e-maili. Zabawa trwała
do późnych godzin nocnych. Rozstawaliśmy się w postanowieniu,
że spotkanie powtórzymy za jakiś czas.
Organizatorzy za
pośrednictwem gazety
serdecznie dziękują
wszystkim osobom,
które pomogły w
przygotowaniu spotkania.
Informację przesłała
Barbara Małolepsza
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Informacja z XII Sesji Rady Gminy Rojewo
Informacja z XII Sesji Rady Gminy Rojewo, która odbyła się w dniu 19 listopada 2015 r.
Podczas obrad XII Sesji Rady Gminy w dniu 19 listopada
2015 r. Rada Gminy Rojewo podjęła następujące uchwały:
- zmieniającą Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy Rojewo
z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015-2026.
Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością uaktualnienia danych dotyczących roku 2015 i lat
następnych, na podstawie Uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr III/8/2014 Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia
2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
- w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze
Gminy Rojewo na 2016 rok,
Podstawą obliczania podatku rolnego na 2015
rok jest średnia cena skupu żyta według średniej ceny żyta
za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015. Cena ta wynosi 61,37 zł za 1 dt
(Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do
ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na
2016 r.
Rady gmin, w drodze uchwały, zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na terenie gmin. Stawki te
nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych
ustalonych na podstawie art. 20 ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych, Proponowane stawki kształtują się
poniżej stawek maksymalnych.
- w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz załączników do niniejszych formularzy dotyczących podatków od nieruchomości, rolnego i
leśnego,
Niniejsza uchwała stanowi wykonanie dyspozycji nadanych radzie gminy na mocy których ona określa,
w drodze uchwały, wzory formularzy, w których będą
zawarte dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku
od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Określone w niniejszej uchwale wzory formularzy będą
miały zastosowanie na terenie Gminy Rojewo od dnia 1
stycznia 2016 r.
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Rojewo na 2016 r.
Rady gmin zostały upoważnione przez ustawodawcę do określenia, w drodze uchwały, wysokości stawek
podatku od środków transportowych na terenie gmin.
Górne granice stawek kwotowych podatku od środków
transportowych obowiązujące w danym roku podatkowym, określone w ustawie, ulegają corocznie zmianie

na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym
wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w
okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego.
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Ściborze, gmina
Rojewo.
Dotychczasowy dzierżawca wystąpił do Wójta
Gminy Rojewo z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy na działkę nr 9/41 w Ściborzu.
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
Do Wójta Gminy Rojewo wpłynęły wnioski o
odstąpienie od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 26/4,
130/3 położone w Osieku Wielkim, działki nr 87/3 i 88,
85, 87/1 i 89/2 położone w Glinnie Wielkim oraz działka
nr 34/2 położona w Glinkach.
- w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
W dniu 6 listopada 2014r. Rada Gminy Rojewo
podjęła uchwałę w sprawie sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
położonego w miejscowościach Rojewo, Jaszczółtowo,
Jezuicka Struga, Stara Wieś, Glinki, Glinno Wielkie i
Jarki uzasadniając konieczność jej podjęcia do sprawnej
realizacji działań w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. W trakcie opracowywania Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego
na lata 2014 – 2020 (ZIT) zaszły zmiany, które wpłynęły
na konieczność zmian planistycznych na terenie gminy Rojewo, co skutkuje odstąpieniem od sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowościach Rojewo,
Jaszczółtowo, Jezuicka Struga, Stara Wieś, Glinki,
Glinno Wielkie i Jarki.
- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego
Programu Rozwoju Gminy Rojewo na lata 2013-2020.
Zmiana uchwały podyktowana jest zmianą przewidywanego okresu realizacji projektu pt. „Przebudowa
drogi gminnej Płonkowo-Dobiesławice” oraz zmianą
planowanych nakładów finansowych. Powyższa zmiana
jest uzasadniona ze względu na przedłożenie Zarządowi
Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokumentu –
Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Rojewo w związku
z naborem wniosków o przyznanie pomocy dla operacji
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wspieranie inwestycji związanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię
odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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- w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy
Rojewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r.
Organizacje pozarządowe działają w wielu obszarach życia społecznego, rozwiązując ważne z punktu widzenia społeczności lokalnej problemy. Niejednokrotnie
realizowane przez nie zadania są jednocześnie zadaniami
własnymi samorządu gminy. Mając na uwadze efektywność pracy samorządu i możliwość pozyskiwania funduszy, rozwój organizacji pozarządowych leży w jak najlepiej
pojmowanym interesie wszystkich mieszkańców Gminy.
Opracowany Program został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami

prowadzącymi działalność pożytku publicznego i określa
płaszczyzny wspólnego działania oraz gwarantuje prawidłową współpracę.
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Przy ustaleniu stawki opłaty organ stanowiący
związany jest bezwzględnie kalkulacją kosztów funkcjonowania systemu, w tym kosztów odbierania i zagospodarowania odpadów z terenu gminy.

97. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ
POLSKĘ

"Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje
na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości"
Józef Piłsudski
Dnia 10 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej w
Rojewie odbyła się uroczysta akademia poświęcona 97
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Klasa
VI-sta pod kierunkiem p. Magdaleny Szperki, Daniela
Czai, Małgorzaty Królak –Radziejewskiej przygotowała
prawdziwą lekcję historii i patriotyzmu. Całość dopełnił
śpiew uczennic z klasy piątej i gimnazjum. Uczniowie
przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii
naszego kraju. Wysłuchaliśmy piosenek i wierszy
patriotycznych, które skłoniły do refleksji nad ceną
wolności.
Zdjęcia na stronie nr 4
Przesłała Magdalena Szperka

Informację sporządziła: Magdalena Pijanowska

Uczniowie uczcili Święto
Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości w
szkole w Ściborzu uczczono podczas uroczystego apelu, który odbył się 10 listopada 2015
roku. Uroczystość została przygotowana przez
uczniów klasy drugiej pod kierunkiem Pani
Elżbiety Ciesielskiej.
Na apelu przypomniano ważne wydarzenia
historyczne, recytowano wiersze patriotyczne.
Przygotowany montaż słowno -muzyczny wywarł na uczniach duże wrażenie. Patriotyczne
pieśni i słowa wierszy przypomniały wszystkim trudną drogę Polski do niepodległości.
Zdjęcia na stronie nr 2

FUNDUSZ SOŁECKI ZOSTAŁ ZREALIZOWANY !
Rada Gminy Rojewo dnia 27 marca 2014 r.
podjęła uchwałę Nr XXXVI/223/2014 w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie Gminy Rojewo. Po raz
pierwszy w 2015 r. był realizowany fundusz
sołecki, gdzie środki finansowe zostały przekazane
do dyspozycji sołectw gminnych. Na realizację
przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego
zaplanowano w budżecie środki w łącznej kwocie
230.396,35 złotych. Wszystkie sołectwa naszej
gminy złożyły wnioski o wykonanie przedsięwzięć
i od maja 2015 r. rozpoczęto realizację wniosków.
Sołectwa wykorzystały potencjał, jaki dał fundusz
sołecki i dzięki zaangażowaniu i aktywności
obywatelskiej udało

się zrealizować całość przedsięwzięcia, które
wpłynęły na poprawę życia mieszkańców naszej
gminy.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w
realizację funduszu sołeckiego.Nie sposób wymienić
wszystkich, by nikogo nie pominąć, jednak pozwolę
sobie podziękować głównie Sołtysom, którzy nie
tylko z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w
realizacji funduszu sołeckiego, ale często wspierali
mądrą radą i ciekawymi pomysłami.
Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski
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FESTIWAL PIOSENKI KRESOWEJ W ROJEWIE
26 października 2015 r. odbył się
czwarty Festiwal Piosenki Kresowej.
Honorowy patronat nad festiwalem objął Wójt Gminy Rojewo Rafał Żurowski
i Przewodnicząca Rady Gminy Rojewo
Joanna Mąka. Celem przedsięwzięcia
było i jest pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych, popularyzowanie dorobku artystycznego zespołów. Minione
festiwale spotkały się z bardzo przychylnym przyjęciem.
W tym roku po raz drugi gościliśmy
Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca
,, Wilia’’ z Litwy. Na scenie pojawili się
także uczniowie ze szkół w Rojewicach,
Rojewie i Liszkowie, zespół śpiewaczy
,,Wrzos”, ,,Ale- Babki’’ oraz ,, Kłopocianki’’. Imprezę

uatrakcyjnił występ Andrea Lottarii – Włocha mieszkającego na Kujawach. Występ dziecięcego zespołu
z Wilna bardzo wzruszył wszystkich uczestników
festiwalu. Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca
,,Wilia’’ jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie,
który od lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak i też poza jej granicami. Dziecięcy
Zespół, z Wilna udało się nam po raz drugi zaprosić do Rojewa dzięki ofiarności sponsorów. Szanowni
Państwo chcielibyśmy za to serdecznie podziękować.
Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Dziękujemy wszystkim, za pomoc i wsparcie przy
organizacji.

PANIE Z KGW NA FESTYNIE W
KOŚCIELCU KUJAWSKIM
Końcem listopada odbył się I Regionalny
przegląd Kół Gospodyń Wiejskich w Kościelcu. W
szranki stanęło 9 kół. Z naszej gminy w rywalizacji
uczestniczyły Mierogoniewice i Rojewo. W konkursie
kulinarnym panie z Rojewa wywalczyły I miejsce
za przepyszne pierogi z gęsiną. Natomiast koło z
Mierogoniewic zajęło II miejsce za żurek kujawski.
W konkursie rękodzieła za haft kujawski i decoupage
panie z Rojewa zajęły również dwa I miejsca.

WARSZTATY PIECZENIA
CHLEBA W PŁONKOWIE

Przesłała Krystyna Cicha
Zdjęcia na stronie nr 4

W sobotę 7 listopada w świetlicy w Płonkowie
odbyły się warsztaty pieczenia chleba i rogalików.
Uczestniczyły w nich dzieci z rodzicami i dziadkami
z sołectwa Dąbie – Leśnianki i Płonkowa. Warsztaty
chlebowe prowadziła pani Joanna Dopierała. W trakcie spotkania wszyscy zostali zapoznani z ciekawą
prezentacją, jak powstawał chleb dawniej, a jak obecnie. Były również piosenki o chlebie, zagadki, a także
tańce,
ćwiczenia ruchowe i kolorowanki. Z kolei pani
Zdjęcia na stronie nr 4
Informację przekazała przewodnicząca KGW Agnieszka Miszczyk i Halina Miszczyk z córką pow Rojewie Alicja Jakubowska kazały dzieciom w praktyce, jak zarabia się chleb i
rogaliki. Dzieci chętnie uczestniczyły w wyrabianiu
chleba i ciasta na rogaliki, a po ich upieczeniu była
pyszna degustacja tego, co wspólnie przygotowaliśmy.
Dziękuję Pani Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet i pozostałym Paniom za pomoc w organizacji warsztatów, a Pani sołtys Henryce Fryza za stworzenie niezwykle ciepłej atmosfery. Serdecznie zapraszamy wszystkich
mieszkańców do korzystania ze świetlicy. Po przeprowadzonym ostatnio remoncie warunki są zdecydowanie lepsze.
Pomysły na działania zarówno z tej tematyki jak i innych rodzą się, jak nam powiedziała przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet pani Agnieszka
Miszczyk po szkoleniach, które odbywały się w ramach
projektów unijnych. Panie, które w nich uczestniczyły
postanowiły wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie przeprowadzając m.in. takie zajęcia.
		

Przesłała sołtys Anna Ziemniak
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Rekord Guinnessa "Sniadanie daje moc" w Szkole Filialnej w Sciborzu
6 listopada 2015 r. uczniowie naszej szko- zdrowych kanapek oraz szaszłyków owocowych.
ły wzięli udział w próbie bicia Rekordu Guinnessa Wszyscy pracowali z wielkim zapałem. Powstały
"Największa lekcja gotowania zdrowego śniadania - piękne, smaczne i zdrowe kompozycje.
wiele lokalizacji". Wydarzenie jest realizowane w ra- Potem wszyscy uczestnicy z przyjemnością pałamach programu edukacyjnego Śniadanie Daje Moc, szowali swoje własnoręcznie przygotowane zdrowe
którego organizatorem jest Partnerstwo dla Zdrowia. śniadanie. Mamy nadzieję, że nasz udział pomoże w
Na korytarzu szkolnym zgromadzili się uczestnicy pobiciu Rekordu Guinnessa i szerzeniu wspaniałego
biorący udział w próbie. Zadaniem dzieci z oddziału przesłania: Śniadanie Daje Moc!
przedszkolnego i uczniów klas I, II, III było przygoInformację przesłała Dorota Wesołowska
towanie trzech potraw: twarożku ze szczypiorkiem,
Zdjęcia na str 21

Ślubowanie pierwszaków w Rojewicach

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym momen- wspaniale zdanym egzaminie uczniowie złożyli uroczyste
tem w życiu każdego dziecka. Z niecierpliwością czeka ono ślubowanie na sztandar szkoły. Potem pani Dyrektor Agata
na spotkanie ze szkołą, z nowymi wiadomościami, nowy- Smolińska bardzo długim, "czarodziejskim" ołówkiem pami koleżankami i kolegami. A w szczególności czeka na sowała każdego ucznia na prawdziwego pierwszoklasistę.
dzień, w którym stanie się prawdziwym uczniem i poprzez Dzieci przyjmowały ten symboliczny gest z wielkim przepasowanie zostanie włączone do społeczności szkolnej. jęciem. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie
Uroczystość pasowania na uczniów klasy I zajmuje szcze- pamiątkowych dyplomów. Pani dyrektor Agata Smolińska
gólne miejsce w kalendarzu naszych uroczystości szkolnych. życzyła przyjętym do grona społeczności szkolnej samych
W tym roku nasi Pierwszoklasiści uroczyście ślubowali 17 sukcesów i wytrwałości w zdobywaniu wiedzy. Wiele
ciepłych słów skierował również do uczniów Kierownik
listopada 2015 r.
Wśród zgromadzonych gości, uczniów, nauczy- Zespołu Oświaty i Kultury w Rojewie - Piotr Sobociński,
cieli i rodziców znaleźli się, najważniejsi w tym dniu pogratulował uczniom wspaniałego występu oraz życzył
- Pierwszoklasiści. To do nich wychowawczyni Mirella pierwszakom wielu sukcesów na edukacyjnych ścieżkach.
Mazurczak skierowała najgorętsze słowa powitania. Na zakończenie uroczystości starsi uczniowie oraz dzieci
Życzyła wszystkim, aby z powodzeniem udowodnili, że za- z oddziału przedszkolnego swoich kolegów i koleżanki z
sługują na przyjęcie do grona uczniów Szkoły Podstawowej klasy I obdarowali upominkami. O swoich pociechach nie
im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach. Po kilku zapomnieli również rodzice, którzy ufundowali im wspatygodniach nauki wykazali się nie tylko wiedzą i umie- niały tort.
jętnościami, doskonałą znajomością Ojczyzny i polskich
Pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i
symboli narodowych, ale również udowodnili, że pozna- jak najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
li już prawa i obowiązki ucznia, szkołę i jej otoczenie. Po

Tablice

interaktywne w

Rojewicach

W listopadzie w naszej szkole zainstalowano 3 tablice
interaktywne w ramach programu "Innowacyjna
edukacja w województwie kujawsko - pomorskim".
Ten nowoczesny sprzęt multimedialny pozwala
urozmaicić i uatrakcyjnić zajęcia, a dodatkowo daje
uczniom wiele frajdy.
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KONCERT CHARYTATYWNY
W niedzielę 22 listopada 2015 r. w parafii
NSPJ w Rojewicach gościł zespół Unus Pectus z
Murowańca. Zespół charytatywnie koncertował
w tutejszym kościele parafialnym. Po koncercie
przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla pani Longiny
Łuczak. Dzięki hojności parafian udało się zebrać
kwotę 2130 zł. Swoją cegiełkę - 250,00 zł na rzecz
pani Łuczak dołożył również zespół seniorów "Wrzos"
z Rojewa
Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Olimpus 2015 - sesja jesienna

TURNIEJ PLUSZOWEGO MISIA

Jak co roku na początku listopada uczniowie
Dnia 25 listopada z okazji Światowego Dnia
z naszej szkoły wzięli udział w jesiennej sesji
"Pluszowego Misia" Samorządowy Zespół Oświaty
ogólnopolskiego konkursu przedmiotowego z i Kultury w Rojewie był organizatorem I Gminnego
matematyki oraz z przyrody "Olimpus". 3 listopada z Turnieju Sportowo-Rekreacyjnego dla zerówek z Gminy
zadaniami matematycznymi zmagało się 16 uczniów, Rojewo. Gościem specjalnym turnieju był pluszowy
natomiast 6 listopada do rozwiązywania testów Tygrysek o imieniu Percy, który bawił dzieci i częstował
sprawdzających znajomość zagadnień przyrodniczych je słodkościami. Zawody odbyły się w hali sportowej w
Rojewie. Udział w rywalizacji wzięły dzieci z zerówek z
przystąpiło 13 uczniów z klas IV - VI.

Z WIZYTĄ W FABRYCE BOMBEK
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Jednym z
symboli tych świąt jest pełna ozdób choinka. Dlatego też
25 listopada 2015 roku uczniowie klasy II b i III ze szkoły
podstawowej w Rojewie wybrali się do fabryki bombek
w Gnieźnie, aby na własne oczy zobaczyć, w jaki sposób
wykonuje się te jakże urokliwe ozdoby choinkowe. Podczas
zwiedzania poszczególnych miejsc w fabryce szczególnym
zainteresowaniem cieszyła się „dekoratornia”, w której
pracownicy fabryki ręcznie ozdabiali bombki różnorodnymi
motywami, w tym ku uciesze dzieci bohaterami z ich
ulubionych bajek. Zakończeniem wycieczki była wizyta w
sklepie firmowym, gdzie spośród wielu wzorów i kolorów
każdy mógł znaleźć dla siebie bombkę idealną.

Zdjęcia na stronie nr 21
Informacje przesłała Monika Barczak

Andrzejki w szkole w Rojewicach
W piątek 27 listopada uczniowie klas I - III
wzięli udział w zabawie andrzejkowej. Byli bardzo
zaskoczeni, kiedy na sali zjawiła się wróżka Nicola i zaczęła
przepowiadać dzieciom, co może wydarzyć się w ich
przyszłości. Uczestnicy zabawy mogli dowiedzieć się jakie
będzie imię ich przyszłej sympatii od serca, jaki zawód będą
wykonywać w przyszłości, a także co może się wydarzyć
w najbliższym czasie (podróż, niespodzianka, wizyta
kogoś bliskiego itp.). Między wróżbami dzieci bawiły się
wspólnie przy muzyce. Po zabawie odpoczywali i zajadli

Rojewa, Ściborza i Rojewic. Otwarcia turnieju dokonał
kierownik Oświaty, Pan Piotr Sobociński. Zanim
jednak rozpoczęła się część główna turnieju, wszystkie
dzieci wzięły udział w krótkiej rozgrzewce przy muzyce.
Następnie nadszedł wreszcie czas na główną część turnieju,
czyli wyścigi rzędów. Drużyny musiały sprawdzić się w 6
konkurencjach sprawnościowych takich jak: tor przeszkód,
bieg po slalomie, toczenie piłki, rzuty woreczkiem,
woreczki w ringo. Dzieci poradziły sobie z konkurencjami
znakomicie. Po zakończeniu wszystkich konkurencji i
podliczeniu punktów okazało się, że każdy zespół zdobył
po 14 pkt i ekipy ex aequo zajęły I miejsce. Każda z drużyn
otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrodę.
Dla organizatorów turnieju najcenniejszą nagrodą były
piękne uśmiechy i zadowolone miny małych sportowców.

Zdjęcia na stronie nr 21
Przygotował : Bartłomiej Zieliński
słodycze. To był miły koniec tygodnia. Dzieci były bardzo
wesołe i zadowolone, tym bardziej, że wróżby potraktowały
z "przymrużeniem oka".
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Wyjazd dzieci z Rojewic na spektakl pt. „Dwa skrzaty – dwa światy”
W środowe popołudnie
25 listopada, blisko 40 osobowa
grupa dzieci z klas I - III
wyjechała do Inowrocławia
na przedstawienie pt. "Dwa
skrzaty - dwa światy". Dzieci
po przybyciu i rozgoszczeniu
się w sali koncertowej Szkoły
Muzycznej, poznały dwie
piękne i kolorowe krasnalki:
Milusię i Miłasię, które były
bardzo zaciekawione nowym
mieszkańcem lasu, Skrzatem.
Nie był on piękny i kolorowy,
miał szare ubranko, zielone
włosy i był samotny, gdyż wszyscy się z niego śmiali. Czy

„Bezpieczna droga”- spotkanie
dzieci z Policjantem

W minionym czasie w Przedszkolu złożyli wizytę
przesympatyczni stróże prawa. Zaproszeni goście wygłosili
prelekcję na temat ruchu drogowego, przeprowadzili zadania
oraz test praktyczny i sprawdzający. Wiedza teoretyczna
znalazła również zastosowanie w praktyce. Przypomnieli
zasady ruchu drogowego i bezpiecznego poruszania się.
Policjanci nie tylko tłumaczyli różne sposoby zachowania
się na drodze, ale również odpowiadali na wiele pytań, które
zadawali nasi przedszkolacy. Dzieci zapoznały się również
ze sposobem użytkowania „odblasków” szczególnie w
okresie jesienno-zimowym. Przedszkolacy wykonali
makietę ruchu ulicznego i brali udział w zadaniach
związanych z przepisami ruchu. Spotkanie odbyło się
z inicjatywy nauczycielek, a jego głównym celem było
przede wszystkim podejmowanie działań profilaktycznych
w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci na
terenie Przedszkola oraz zapobieganie zagrożeniom, na
jakie narażony jest dorastający młody człowiek. Co roku
w ramach podstawy programowej przerabiamy blok
tematyczny poświęcony bezpiecznym zachowaniom

Andrzejki

w

Ściborzu

słusznie? Historia Skrzata uczy tolerancji, akceptacji
i szacunku. Krasnalki,
a razem z nimi dzieci,
przekonały się, że nie
wygląd i pozory powinny
wpływać na naszą ocenę
innej osoby, lecz jej dobra
postawa i wartości jakie sobą
reprezentuje. Dzieci mogły
miło spędzić czas wolny
dzięki zaangażowaniu pań:
Bogumiły Iskry, Urszuli
Barczak, Sylwii Dobrzyńskiej
i Beaty Tomczak.

w ruchu drogowym. Dzięki temu dzieci wyrabiają
nawyk prawidłowego zachowania się na ulicy, oceniają
sytuacje, wnioskują i rozumieją znaczenie „bezpiecznej
drogi”. Wiedzą, dlaczego istnieje potrzeba przyswajania
przepisów ruchu drogowego, wskazują miejsca bezpieczne
i niebezpieczne oraz właściwe i niewłaściwe zachowania się
na drodze.

Redagowała Katarzyna Stępniak

MIKOŁAJ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU

Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury Tradycyjnie, jak co roku o tej porze, w przedszkolach
w Rojewie, zorganizował dla najmłodszych w i szkołach w naszej gminie pojawił się specjalny Gość.
Świetlicy Wiejskiej w Ściborzu wieczór andrzejkowy.
Dzieci rozpoznały go od
Oprócz zabawy tanecznej dla uczestników imprezy
razu - to Święty Mikołaj!
przygotowane zostały rozmaite wróżby. Największym
Powitały Go wierszami i
zainteresowaniem cieszyła się tradycyjna wróżba
piosenkami, a Święty - wyandrzejkowa, polegająca na laniu wosku przez klucz.
raźnie wzruszony w zamian
Nie zabrakło również licznych konkursów i nagród.
obdarował je cukierkami.
Zdjęcia na stronie nr 21

Zdjęcia na stronie nr 22
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Ważne !

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 19 listopada 2015 roku Rada Gminy
Rojewo podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
W związku z powyższym od 1 stycznia 2016 roku
będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady
komunalne:
Opłaty w przypadku nieruchomości zamieszkałych:
Odpady zbierane w
9,5 zł miesięcznie
sposób selektywny
od osoby
Odpady zbierane w
27,2 zł miesięcznie
sposób nieselektywny
od osoby
Opłaty od nieruchomości niezamieszkałych, na
których powstają odpady komunalne:
Sposób segregowania Rodzaj pojemnika

Odpady zbierane w
sposób selektywny

Odpady zbierane w
sposób nieselektywny

Pojemnik 110/120l
Pojemnik 240l
Pojemnik 1100l
Pojemnik 5000l
Pojemnik 7000l
Pojemnik 10000l
Pojemnik 110/120l
Pojemnik 240l
Pojemnik 1100l
Pojemnik 5000l
Pojemnik 7000l
Pojemnik 10000l

Miesieczna
opłata od
pojemnika

24,00 zł;
45,20 zł;
103,80 zł;
437,50 zł;
662,00 zł;
895,17 zł.
68,60 zł;
129,10 zł;
296,50 zł;
1250,30 zł;
1891,45 zł;
2557,62 zł.

Wykazujemy się talentami w
konkursach plastycznych SKO!

Nowy rok szkolny to świetna okazja do nauki rozsądnego
gospodarowania swoim kieszonkowym. Odkładanie
i przemyślane wydawanie pieniędzy pozwalają na realizację
planów i marzeń. A jak wyglądają marzenia, które nasi uczniowie
chcą zrealizować dzięki własnym oszczędnościom? Zobaczyliśmy
je poprzez prace 12 uczniów, którzy wzięli udział w konkursie
plastycznym SKO pt. "Moje marzenie". Najciekawsze prace
wykonały i nagrody otrzymały: za I miejsce - Amelia Grześkowiak
kl. VI, wyróżnienie: Oliwia Maciejczak kl. III, Oliwia Bieniewicz
kl. VI, Patrycja Kryszewska kl. VI.
Dużym zainteresowaniem cieszył się również konkurs plastyczny
na "Najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową". Zadaniem dzieci
było wykonanie bałwanka, renifera, Mikołaja lub Śnieżynki.
Na konkurs wpłynęło 15 prac. Wszystkie prace były ciekawe i
starannie wykonane. Nagrody przyznano:

Urząd Gminy powiadomi właścicieli nieruchomości
o zmianie stawek poprzez zawiadomienia. Zmiana
stawki opłaty nie rodzi konieczności składania
nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
Wysokość opłaty za śmieci została ustalona jako
iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w
deklaracji złożonej do Wójta Gminy Rojewo. Opłatę
określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku
2016 bez wezwania w terminach płatności tj.:
I kwartał (opłata za styczeń, luty, marzec) - do 10
kwietnia
II kwartał (opłata za kwiecień, maj, czerwiec) - do 10
lipca
III kwartał (opłata za lipiec, sierpień, wrzesień) - do
10 października
IV kwartał (opłata za październik, listopad, grudzień)
– do 10 stycznia.
Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy na
nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ
na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (osoby lub pojemnik na zmieszane
odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien
w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową
deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.
Harmonogram odbioru odpadów od właścicieli
nieruchomości obowiązujący w 2016 r. zostanie
niezwłocznie przekazany oraz opublikowany na
stronie www.rojewo.pl z chwilą otrzymania od firmy
Corimp.
Informacje przygotowała:
Angelika Drzewiecka

za I miejsce - Alicji Czochór kl. VI , za II miejsce - Nikodemowi
Ziarnieckiemu z kl. IIa, za III miejsce - Jessice Kruk kl "0",
Marcelinie Kruk kl. IV i Julii Nadolskiej kl. IIb
Oba konkursy zostały zorganizowane przy współpracy Banku
PKO BP I Oddział w Solcu Kujawskim, który ufundował
dla zwycięzców cenne nagrody. Wszystkie prace zostały
wyeksponowane w Oddziale tego banku w Solcu Kujawskim.
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PODZIĘKOWANIA Z MADAGASKARU

Sztab przy Publicznym Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie
serdecznie zaprasza na

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w dniu 10 stycznia 2016r.
GRAMY DLA PODTRZYMANIA WYSOKICH
STANDARDÓW LECZENIA DZIECI NA
ODDZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH
ORAZ DLA GODNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ SENIORÓW

Impreza o charakterze kulturalno – rozrywkowym rozpocznie
się o godzinie 14.30 w HALI SPORTOWEJ W ROJEWIE
i trwać będzie do godziny 18.00.








W programie przewidziano min.:
Pokazy tańca towarzyskiego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Rojewie
Występy wokalne w wykonaniu zespołów „ALE BABKI”, „WRZOS” oraz
uczennic i absolwentów ZS w Rojewie
Występy taneczne uczniów SP w Rojewie, przygotowanych przez instruktora
Szkoły Tańca „Gabi” z Bydgoszczy,
Licytację gadżetów WOŚP, Orkiestrowego Tortu z Piekarni p. Józefa Klimko,
Polfina i nie tylko,
Możliwość oglądania wernisażu prac plastycznych Pani Bernadety Lewandowskiej
Kiermasz „Taniej książki”.

W sierpniowym numerze Gazety zamieściliśmy informację przekazaną przez pana
Franciszka Lewandowskiego, z którego inicjatywy przeprowadzona została zbiórka okularów oraz obrusów stołowych i ołtarzowych. W
ramach podziękowania instytucje, które szczególnie zaangażowały się w akcję otrzymały od
polskiego misjonarz O. Dariusza Maruta list
i pamiątkowe figurki wykonane przez dzieci z Madagaskaru. Prace te można nie tylko
podziwiać w bibliotece, ale również kupić w
drodze licytacji podczas Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Wszystkich chętnych zapraszamy do nabycia oryginalnych prac początkiem stycznia podczas XXIV Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się w hali sportowej w Rojewie.

Jak co roku nie zabraknie: gorącej kawy, herbaty i ciasta.
Z gorącym pozdrowieniem i zaproszeniem
Grono pedagogiczne oraz uczniowie
Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie
Dyrektor ZS w Rojewie

Jadwiga Florczak

MIKOŁAJKOWE
ZMAGANIA
PIŁKARSKIE

Szef Sztabu

Sylwia Radzimska

W dniu 4 grudnia 2015 r. w hali sportowej w
Rojewie odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej.
Organizatorami turnieju byli SZOiK w Rojewie oraz
UKS „Sokolik” Rojewo. Udział w nim wzięły dzieci
ze SP Rojewice, SP Rojewo i SP Liszkowo. Drużyny
zagrały systemem każdy z każdym 12 minut w dwóch
kategoriach wiekowych: klasy I-II oraz Klasy IIIIV. W trakcie trwania turnieju na halę zawitał gość
specjalny- św. Mikołaj, który rozdawał dzieciom
cukierki. Wszystkie mecze były bardzo interesujące i
pełne piłkarskich emocji.
W klasyfikacji końcowej turnieju w kategorii klas I-II
– I miejsce wywalczyła drużyna SP Rojewo IIA/IIB, II
miejsce zajęła drużyna SP Rojewo I B, III miejsce SP
Rojewo IA, IV miejsce SP Rojewice. W kategorii klasy
III-IV- I miejsce wywalczyła drużyna SP Rojewo
klasa IV, II miejsce SP Rojewo klasa III, III miejsce

SP Liszkowo, IV miejsce SP Rojewice. Pierwsze
3 drużyny w każdej kategorii otrzymały dyplomy,
puchary, nagrody, a drużyny z miejsc IV-tych dyplomy
i słodkie upominki. Poniżej przedstawiamy dokładne
wyniki wszystkich meczów:
Kat. 1 klasy I-II
1.
SP Rojewo I B - SP Rojewice 2:1
2.
SP Rojewo I A- SP Rojewo IIA/IIB 2:3
3.
SP Rojewice -SP Rojewo IIA/IIB 1:2
4.
SP Rojewo IB- SP Rojewo I A 2:0
5.
SP Rojewo IA- SP Rojewice 1:0
6.
SP Rojewo IIA/IIB- SP Rojewo I B 2:1
Kat. 2 klasy III-IV
1.
SP Rojewo IV- SP Rojewice 3:0
2.
SP Rojewo III – SP Liszkowo 0:0
3.
SP Rojewice- SP Liszkowo 0:1
4.
SP Rojewo IV- SP Rojewo III 6:1
5.
SP Rojewo III- SP Rojewice 2:0
6.
SP Liszkowo- SP Rojewo IV 0:4
Zdjęcia na stronie nr 21
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Rekord Guinnessa "Sniadanie daje moc" w Szkole Filialnej w Sciborzu

TURNIEJ PLUSZOWEGO MISIA

Z WIZYTĄ W FABRYCE BOMBEK

ANDRZEJKI W SCIBORZU

T U R N I E J M I KO Ł A J KO W Y
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MIKOŁAJ W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLU

ŚWIETLICE WIEJSKIE

23
Udział w Finale Ogólnopolskim VI Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

PRACOWITE PSZCZÓŁKI

STROIKI JESIENNE s
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ŚWIETLICE

Dobieslawice

Radosna atmosfera w świetlicy upływała
na przygotowaniach do zabawy Halloween. Dzieci
tworzyły maski przyporządkowane indywidualnie
do swoich strojów. Chętnie zdobiły świetlicę
dekorując okna i wnętrze, które to oddawały
nastrój Halloween i smak jesieni. Najmłodsi
przygotowali ozdobne grzybki do jesiennych
dekoracji. Młodzież z kolei chętnie spędzała
wolny czas, grając w tenisa stołowego.
Informację przesłała
Agata Nowicka

Liszkowo

W miesiącu październiku odbywały się
przygotowania do Święta Niepodległości. Dzieci
spotykały się w sąsiednich świetlicach i uczestniczyły
we wspólnych próbach. W pozostałych godzinach
otwarcia świetlicy grupa chłopców spędzała czas przed
komputerem, grając mecze piłki nożnej, a dziewczynki
brały udział w zajęciach manualnych, wycinając liście
jesieni i kolorując farbami.
Informacje przygotowała Barbara Małolepsza

Wybranowo

W październiku dzieci zdobiły świetlicę
zrobionymi własnoręcznie jesiennymi motywami.
Doskonaliły również sztukę recytacji wierszy na
montaż słowno-muzyczny z okazji 11 listopada. Jednak
niecodziennym wydarzeniem okazał się przyjazd dzieci
z Litwy do naszej gminy. Wraz z nimi grupka dzieci
z Wybranowa pojechała na wycieczkę do Biskupina,
gdzie zwiedziła
Muzeum Archeologiczne oraz
Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Wenecji. Ostatniego
października były na dyskotece z okazji Halloween na
sali gimnastycznej w Rojewie.
Informację przygotowała Dorota Rucińska

