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Projekt zerówek oraz przedszkola 



Jak poinformował nas Wójt, Rafał Żurowski 
gmina realizowała projekt na kwotę 165 

730 zł . Składały się na to  trzy  zadania. 
Pierwsze z nich dotyczyło trzech  placów 
zabaw przy szkołach w Rojewie, Rojewicach 
i Ściborzu o wartości 56 920 zł . Kolejne 
polegało na dostosowaniu pomieszczeń do 
potrzeb dzieci na kwotę 5 400 zł i ostatnie 
zadanie obejmowało zakup wyposażenia do 
sal, w których odbywają się zajęcia. Jego wartość 
wyniosł a 130 400 zł

    Podniesienie jakości pracy  oddziałów przedszkolnych 
w  szkołach podstawowych w gminie Rojewo, poprzez ich 
dostosowanie do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, to 
główny cel projektu pod nazwą „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w gminie Rojewo”. 
Projekt ten został wdrożony w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany jest 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Dzięki środkom pozyskanym 

w ramach projektu „Modernizacja oddziałów 
przedszkolnych w gminie Rojewo” oddział 
przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Ks. 
M. Skrzypczaka w Rojewicach, do którego uczęszcza 
obecnie 19 dzieci,  

został wyposażony w nowe meble, sprzęt multimedialny, 
wspaniałe i nowoczesne pomoce dydaktyczne, zabawki, 

nowe dywany  -  na łączną kwotę 32.800.00 zł. 
Oprócz tego w celu dostosowania toalet do potrzeb 
młodszych dzieci zakupiono potrzebny sprzęt oraz 
wyposażenie na kwotę 2.500 zł. Prace przystosowawcze 
przeprowadzone zostaną w  czasie wakacji. 
Na zdjęciach zadowolone maluchy korzystające z nowych 
zabawek i nowego wyposażenia.
                                                                                                    

przygotowała Agata Smolińska

Projekt dla zerówek I PrzedSzkola

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Filialna w 
Ściborzu stała się jednym z beneficjentów 

projektu systemowego 9.1.1 „Przedszkole w szkole”, 
realizowanego w Gminie Rojewo. Była to niebywała szansa 
na wsparcie wychowania przedszkolnego przy szkołach 
podstawowych oraz zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Zerówka w 
naszej szkole w związku z realizacją wyżej wymienionego 
projektu została doposażona w funkcjonalne i kolorowe 
meble przedszkolne, pomoce dydaktyczne,  zabawki 
edukacyjne i  tablicę interaktywną, które zmieniły 
charakter pomieszczenia. Ponadto w ramach działań 
związanych z projektem oddział przedszkolny 
wzbogacił się o nowe elementy rekreacyjne  na  placu 
zabaw, szatnię szkolną oraz nowoczesne wyposażenie 
zaplecza kuchennego. Całość została przystosowana 
do przyjęcia najmłodszych przedszkolaków. Nowe 

sprzęty wzbudzają ciekawość i pobudzają uczniów 

do aktywności i kreatywności. Teraz dzieci  z jeszcze 
większą przyjemnością przebywają i zdobywają wiedzę 
w kolorowych salach otoczone nowymi stoliczkami, 
krzesełkami, dywanikami i edukacyjnymi zabawkami. 
Toalety szkolne i kuchnia  spełniają obecnie wszystkie 
sanitarne wymogi. Nowoczesne  urządzenia techniczne  
(zmywarka, pralka, froterka) znacząco usprawniają pracę 
personelu szkoły. Nowe sprzęty, które  znalazły się  w 
ogrodzie szkolnym uatrakcyjniają  zabawy na świeżym 
powietrzu.
Podsumowując, poprawiły się warunki funkcjonowania 

istniejącego oddziału przedszkolnego oraz zostały one 
przygotowane do świadczenia wysokiej jakości usług na 
rzecz dzieci.
Ciąg dalszy na stronie nr 4.
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Informacja z V Sesji Rady Gminy Rojewo, 
która odbyła się w dniu 6 marca 2015 r. oraz 

z VI Sesji Rady Gminy Rojewo, która odbyła 
się w dniu 31 marca 2015r.
Na V Sesji Rady Gminy  w dniu 6 marca 2015 
r. Rada Gminy Rojewo podjęła następujące 
uchwały:
- w sprawie  przyjęcia Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii  na 2015 r.

- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Rojewo w 2015 r.”
-   w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości położonych w 
miejscowości Rojewo, gmina Rojewo
    Dotychczasowi dzierżawcy wystąpił do 
Wójta Gminy Rojewo z wnioskami o zawarcia 
kolejnej umowy dzierżawy na działki nr 160/4 
i 158 w Rojewie. 
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w dzierżawę nieruchomości zabudowanej 
położonej 
w Rojewie oraz oddanie w najem lokalu 
użytkowego w budynku położonym w 
Zawiszynie.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Nasze Zdrowie Janowski, Ogórkiewicz Sp. j. 
w Rojewie  wystąpił z pismem o przedłużenie 
umowy na wydzierżawienie dz. nr 162/13 
wraz z budynkiem w miejscowości Rojewo 
oraz lokalu w budynku nr 28 w miejscowości 
Zawiszyn z przeznaczeniem na Ośrodek 
Zdrowia.W związku z powyższym podjęcie 
niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

- w sprawie przyjęcia raportu z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Rojewo.
 - w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 
Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rojewo na 
lata 2015-2018”.
Na VI Sesji Rady Gminy w dniu 31 marca 
2015r.  Rada Gminy Rojewo podjęła 
następujące uchwały:
- w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego centrum 
miejscowości Rojewo,gmina Rojewo.
    Prace nad miejscowym planem rozpoczęte 
zostały uchwałą Nr XXVI/155/2013 Rady 
Gminy Rojewo z dnia 28 lutego 2013r, 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego centrum miejscowości Rojewo, 
gmina Rojewo.
Projekt planu uzyskał pozytywną opinię 
Gminnej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej oraz pozytywne 
uzgodnienia i opinie instytucji przewidzianych 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.
- w sprawie zmiany  Uchwały  Nr III/8/2015 
Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 
2015,
- w sprawie  zmiany  Uchwały  Nr III/9/2015 
Rady Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Rojewo na lata 2015 
– 2026,
- w sprawie niewyrażenia zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 
budżecie Gminy Rojewo na rok budżetowy 
2016,

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 
w najem lokalu użytkowego położonego w 
miejscowości Rojewo.
Dotychczasowy najemca lokalu użytkowego 
wystąpił do Wójta Gminy Rojewo 
z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy najmu 
lokalu użytkowego położonego 
w miejscowości Rojewo.
Natomiast na III Sesji Rady Gminy Rojewo 
w dniu 30 grudnia 2014 r. podjęła  uchwałę  
uchylającą uchwałę w sprawie wyrażenia 
zgody na zbycie nieruchomości położonych w 
miejscowości Jarki.
 
Uchwałą Nr XL/272/2014 z dnia 6 listopada 
2014r. Rada Gminy Rojewo wyraziła 
zgodę na zbycie nieruchomości położonych 
w miejscowości Jarki. W chwili obecnej 
nieruchomości przeznaczone do sprzedaży 
nie mają dostępu do drogi publicznej z uwagi 
na zajęcie drogi gminnej przez jednego 
z właścicieli nieruchomości przyległych. 
Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego 
umożliwi dostęp wszystkich działek do drogi 
publicznej. To z kolei pozwoli na uzyskanie 
wyższej ceny przy sprzedaży przedmiotowych 
działek. Do tego czasu uchylenie uchwały 
Nr XL/272/2014 z dnia 6 listopada 2014 
r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 
nieruchomości położonych w miejscowości 
Jarki jest uzasadnione.

Informację sporządziła: M. Pijanowska

Pełna treść uchwał wraz z uzasadnieniami 
znajduje się na stronie Urzędu Gminy www.
bip.rojewo.pl w zakładce Prawo Lokalne. Tutaj 
również znajdują się nagrania audio z sesji.

Plac zabaw, który w ostatnim 
czasie powstał przy Szkole 

Podstawowej w Rojewie spełnia 
wiele ważnych  funkcji. Przede 
wszystkim sprawia dzieciom 
wiele radości, ale też zachęca do 
aktywności fizycznej, która jest 
niezbędna w procesie wzrostu 
dziecka najmłodszych latach. W 
wieku przedszkolnym zabawa 
i ruch dostarcza dzieciom 
wiele potrzebnych bodźców, 
milusińscy uczą się kontrolować, 
ćwiczą równowagę, koordynację 
oraz planują swoje ruchy. 
Jest to bardzo dobre miejsce 
na spędzanie czasu między 
zajęciami na świeżym 

powietrzu oraz stwarza okazję 
do pozytywnego spożytkowania 
dziecięcej energii. Dużą zaletą 
jest jego lokalizacja, wyposażenie 
oraz ogrodzenie. Wcześniej 
bardzo brakowało tego miejsca. 
Dzięki programowi unijnemu, 
z którego środków powstał, 
nauczyciele i opiekunowie mają 
ułatwioną pracę, ale przede 
wszystkim  poprawiło się 
bezpieczeństwo dzieci. 
                                                                                                                   
                 

Redagowała 
Katarzyna Stępniak 

Podczas rozmowy z wychowawcą 
oddziału zerowego w Rojewie, 
panią Teresą Nita dowiedzieliśmy 
się, że oprócz placu zabaw dzieci 
z oddziału zerowego przy szkole 
Podstawowej w Rojewie dzięki 
unijnym środkom mają salę 
wyposażoną w stoliki i krzesełka oraz 
kąciki zainteresowań: przyrodniczy, 
na książki, zestawy zabawek takie 
jak letniskowy domek dla lalek i 
kącik wypoczynkowy, na którym 
lubią odpoczywać.  Prowadzenie 
zajęć ułatwia otrzymany sprzęt 
multimedialny t.j. ekran, drukarka, 
skaner i notebook, a także pomoce 
dydaktyczne. W ramach wyposażenia 
zakupiony został sprzęt elektryczny 
i sprzęt gospodarstwa domowego.  

Informacja z V Sesji Rady Gminy



 W dniu 21 marca już po raz czwarty odbyła się w naszej 
miejscowości wiosenna impreza plenerowa. Głównym celem 
kiermaszu jest promocja naszej wsi, gminy, produktów lokalnych 
oraz integracja mieszkańców. - Przygotowania rozpoczynają się 
już dużo wcześniej, co najmniej z półrocznym wyprzedzeniem. 
Członkinie naszego KGW właśnie wtedy pracują najbardziej 
intensywnie. Tworzony jest  plan całej imprezy, m.in. 
prowadzone są rozmowy z wystawcami,  poszukuje się 
sponsorów i osób, które pomogą w tym przedsięwzięciu – 
streszcza pani Agnieszka Miszczyk. Organizatorzy ustalają listę 
zaproszonych gości, jadłospis, decydują o temacie konkursu  i 
przygotowują nagrody dla zwycięzców. - Na dwa dni przed 
kiermaszem świetlicowa kuchnia zaczyna tętnić życiem. Aby 
wszystko w dniu kiermaszu smakowało oraz przebiegało w miłej 
i świątecznej atmosferze, każdy szczegół musi być „dopięty na 
ostatni guzik”. Podczas imprezy przybyłych gości częstowałyśmy 
żurkiem kujawskim i chlebem naszego wypieku – opowiada 
pani Kamila Kamińska. Na rozmieszczonych stoiskach można 
było kupić m.in. wiklinowe koszyczki oraz serwetki dekorujące 

święconkę, stroiki, palemki i inne ozdoby świąteczne, a także 
sadzonki wiosennych kwiatów, miody i nalewki.  Zwiedzającym 
i kupującym czas umilił występ Zespołu „ WRZOS”.
Jak co roku tak i podczas tegorocznego kiermaszu odbył 
się konkurs. Tym razem na „Najlepszy sernik.”. Po słodkich 
obradach komisja w składzie: Wójt Gminy Rojewo p. Rafał 
Żurowski, zastępca Przewodniczącego RG  p. Joanna Mąka oraz 
radna Gminy Rojewo p. Arleta Jarosz, wyłoniła zwycięzców :
Miejsce I (odkurzacz)  – p. Dorota Czajkowska,
Miejsce II  miejsce (robot kuchenny)  – p. Renata Stępniak
Miejsce III (żelazko) – p. Halina Wesołowska
Miejsce IV (patelnia) –  Stowarzyszenie Miłośników 
Kultury Kujawskiej „ SAMI SWOI”
Miejsce V (patelnia) – Sołectwo Jezuicka Struga

Już dziś zapraszamy za rok do udziału w V Kiermaszu 
Wielkanocnym!

Zdjęcia na stronie nr 11

Kiermasz wieLKanoCnY w mieroGoniewiCaCH

wiosenne warsztatY 
DLa Pań

W okresie przedświątecznym uczestniczki spotkań 
doskonaliły swoje umiejętności z wykonywania 
stroików wielkanocnych oraz różnych ozdób 
świątecznych. Takie zajęcia odbyły się m.in. we 
współpracy Sołectwa, Gminnej Biblioteki Publicznej 
i Koła Gospodyń  Wiejskich w Rojewie. 

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY
„NAJPIĘKNIEJSZE PALMY I PISANKI WIELKANOCNE”

NA KONKURS WPŁYNĘŁO 35 PRAC :
     Dnia 23.03.2015r. spośród wszystkich prac komisja w składzie:
1. Ewa Lewandowska - nauczyciel plastyki
2. Bartłomiej Zieliński - pracownik SZOiK
3. Monika Grabska - pracownik SZOiK
wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze 
prace.
Wyniki konkursu:
Kategoria Pisanki klasy 0-III, IV-VI, Gimnazjum
I  miejsce Julia Procek kl. III SP Rojewo
   Katarzyna Bejgrowicz  kl. V SP Rojewice
                       Agata Dziuba kl. III PG Rojewo
II miejsce    Natalia Kucharska kl. II SP Ściborze
                   Oliwia Czaja kl. V SP Liszkowo               
III miejsce  Julia Nadolska kl. I b SP Rojewice
                  Justyna Rucińska kl. IV SP Liszkowo
W kategorii Palmy Wielkanocne zwyciężyła Wiktoria Stępniak 
kl. I SP Ściborze
Wyróżnienia:  Bartek Dzierżanowski klasa  „O” Ściborze, 
Wiktoria Wiśniewska kl. III SP Rojewo, Bartek Piernik kl. III 
SP Rojewo, Kacper Sierzputowski  kl. III SP Rojewo, Patrycja 
Bębenik kl. II SP Rojewice, Małe Przedszkole w Ściborzu.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Rada Rodziców 
Szkoły Podstawowej i 

Gimnazjum w Rojewie oraz 
Dyrektor Zespołu Szkół 

serdecznie zaprasza
wszystkich mieszkańców 

Gminy Rojewo na imprezę pt.
,,Mam talent"



  WITAJ WIOSNO ! 

  
POWITANIE WIOSNY I ŚWIĘTA 
WIELKANOCNE U MALUCHÓW

Dzieci z Samorządowego Przedszkola w Rojewie wraz z paniami 
wzięły udział w pochodzie „Powitania Wiosny”. Maszerując po okolicy 
Rojewa wesoło śpiewały i recytowały wierszyki. Każdy przedszkolak 
miał w rączce symbol z hasłem odnowionego przez dzieci w ten dzień 
„Kodeksu Przedszkolaka .”Wraz z obchodami powitania wiosny dzieci 
przypomniały sobie zasady grzecznego zachowania się podczas zajęć 
, m.in. „Jestem dobrym kolegą”, „Szanuję innych, inni szanują Mnie”, 
„Pamiętam o czarodziejskich słowach i grzecznym zachowaniu”, 
„Szanuję przyrodę i pomagam zwierzętom.”

Dzień 21 marzec to kolejna wyjątkowa data w 
kalendarzu. Uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Rojewie czekają na ten dzień z niecierpliwością, bo w 
tradycji szkoły Pierwszy Dzień Wiosny obchodzi się w 
niecodzienny i uroczysty sposób. W tym roku szkolnym 
wiosnę powitaliśmy nieco później niż tradycja każe -  24 
marca.
Program POWITANIA  WIOSNY obejmował:
• Każda klasa przygotowała plakat pt. „Zwiastuny 

wiosny”. 
• Klasy IV-VI  przygotowały transparenty na Powitanie 

Wiosny.
• Uczniowie przygotowali również:

• klasy O – opaski na głowę z motywem wiosennym
• klasy I-III - wiosenne kwiaty 
• klasy IV – VI - Marzanny 
• Ok. godziny 9.00 wyruszyliśmy na Powitanie Wiosny. 

Barwnym Korowodem przeszliśmy ulicami Rojewa.
Po powrocie do szkoły  spaliliśmy Marzanny.
Taki dzień, pełen kolorów, wrażeń, wiosennego klimatu, a 
także wartościowych treści z pewnością zachęci Wiosnę, 
by jak najszybciej do nas zawitała.
Organizatorem  tegorocznej  imprezy  był  Samorząd  
Uczniowski  wraz  z  opiekunem. 

Informację przygotowała  Joanna Sierzputowska



KanGUrKi ŻeGnaŁY marzannĘ
 W piątek 20 marca kangurki ze szkoły w Rojewicach wraz 
z paniami pożegnały na dobre zimę. Wspólnie poszliśmy do ogrodu 
i spaliliśmy naszą Marzannę. Pożegnaliśmy zimę wiosennymi 
okrzykami: „Zimę żegnamy, wiosnę witamy!!!” oraz „Marzanno, 
Marzanno ty zimowa panno”. Na koniec zaśpiewaliśmy piosenkę 
„Przyszła wiosna do niedźwiedzia” oraz zatańczyliśmy dookoła 
paleniska do piosenki „Stary Donald farmę miał”. Po zabawach 
obserwowaliśmy oznaki przyjścia wiosny w ogrodzie. Oglądaliśmy 
pąki na krzakach oraz podziwialiśmy pierwsze wiosenne kwiatki.

Dzień amerYKańsKi w 
rojewiCaCH

Niedawno kangurki z punktu przedszkolnego w 
Rojewicach obchodziły „Dzień amerykański”. 

Dzieci poznały wygląd amerykańskiej flagi, kontury 
państwa na mapie, postać prezydenta tego państwa, 
wygląd amerykańskich taksówek, ciekawe miejsca 
do zwiedzania, wygląd kowbojów oraz słynne 
dania amerykańskie (hot-dog, pop corn, coca- cola, 
hamburger).
Odbyły się również kowbojskie zawody oraz 
zbudowaliśmy z kartonu amerykańską taksówkę. 
Na zakończenie zjedliśmy razem górę pop cornu.                                                                      

W marcu przedszkolaki z Rojewic gościły aktorów z 
Krakowa, którzy zaprezentowali przedstawienie pt.: 

„Przygody małpki Miki Fiki”. Teatrzyk dostarczył kangurkom 
niezapomnianych wrażeń i wiele dobrej zabawy. Aktorzy 
wcielali się w różne role: małpki, słonia, lwa, nauczyciela 
oraz mieszkańca dżungli. W przedstawieniu mogły brać 
udział chętne dzieci i wyszło to naprawdę zabawnie i 
ciekawie. Wszystkie przedszkolaki oraz zaproszone dzieci ze 
szkoły podstawowej świetnie się bawiły i wiele nauczyły od 
bohaterów spektaklu. Podczas tego widowiska śpiewaliśmy, 
wołaliśmy, ćwiczyliśmy i wesoło klaskaliśmy. To wspaniałe 
wydarzenie będziemy długo i mile wspominać.               

                                                    Sporządziła : Lucyna Prokopiak     

TEATRZYK W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM W ROJEWICACH

 Już na początku roku kalendarzowego w 
przedszkolu w Ściborzu Biedronki ciężko pracowały i 
oczywiście dobrze się przy tym bawiły. W lutym br. odbył 
się uroczysty Dzień Babci i Dziadka. Dzieci przywitały 
swoich najbliższych pięknymi piosenkami, wierszykami, 
podarowali Im niezwykłe upominki. Jednym z ciekawszych 
dni również w tym miesiącu był Dzień Dinozaura - 
cofnęliśmy się w czasie, poznaliśmy wiele gatunków tych 
pradawnych gadów i ich zwyczaje. W ostatnim czasie nasze 
przedszkole gościło również aktorów z Krakowa. Teatr z 
Krakowa przedstawił Nam ciekawą, pełną przygód historię 
małpki Miki-Fiki. Wszystkie dzieci świetnie się bawiły, a 
nawet mogły brać czynny udział w przedstawieniu.   
                                                                        

Przygotowała Małgorzata SzwagrzykWIELKANOC NA 
KUJAWACH

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi 
dzieci ze szkoły Podstawowej w 
Rojewie zwiedzały w bibliotece 
gminnej wystawę. Miały okazję 

dowiedzieć się, jaki był odświętny 
strój mieszkańców Kujaw i jak 

go ozdabiano. Mogły podziwiać 
piękne pisanki, serwetki oraz 

kompozycje świąteczne.

  PraCowite BieDronKi 



Po raz trzynasty dnia 07.02.2015r. Publiczne Gimnazjum im. K. 
Górskiego w Rojewie  we współpracy z inowrocławskim oddziałem 

PTTK  zorganizowało rajd Szlakiem Szwadronu Nadgoplańskiego. Co 
roku trasa rajdu jest nieco odmienna w swoim przebiegu. Tegoroczna 
miała tradycyjnie swój początek w Inowrocławiu, skąd dalej wiodła 
poprzez Płonkowo, leśne i polne drogi do Rojewa. Zarówno Płonkowo 
jak i Rojewo wpisują się w historię  Powstania Wielkopolskiego, bo w 
tym czasie w obu miejscowościach stacjonowało po ok. 30 powstańców. 
Właśnie tędy przebiegała linia frontu o długości ok. 5 km, a zadaniem 
powstańców było kontrolowanie terenu. Pod Płonkowem doszło do 
krwawej walki zakończonej zwycięstwem powstańców. W trakcie 
marszu rozegrano grę terenową tematycznie związaną z powstaniem. 
Rajd tradycyjnie cieszy się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży 
i dorosłych. W tym roku udział wzięły szkoły podstawowe z 
Inowrocławia nr 4, 11, ZSI oraz po raz pierwszy SP Rojewo, a także 
gimnazjaliści z Gim. Nr 1, nr 2 z Inowrocławia, Gim. Ze Złotnik 
Kujawskich, Rojewa, a także dorośli turyści indywidualni (łącznie 
155 osób). Na wszystkich uczestników rajdu w rojewskim gimnazjum 
czekała pyszna grochówka ugotowana w tym roku przez mamy z RR 
Gimnazjum w Rojewie (serdecznie dziękujemy paniom: R. Stępniak, 
M. Lipskiej, D. Rucińskiej, M. Nowackiej) i jak zawsze cieszyła się 
wielkim powodzeniem. Podsumowaniem rajdu było wręczenie nagród 
zwycięzcom gry terenowej i konkursu plastycznego. W grze terenowej 
najlepsi okazali się: I m-ce D. Babral (Gimnazjum w Złotnikach Kuj.), 

II m-ce M. Rusak (SP nr 4 Inowrocław), III m-ce W. Jaszkim (SP 
Rojewo), IV m-ce A. Nowak (SP nr 11 Inowrocław). W konkursie 
plastycznym przyznano nagrody na poziomie szkoły podstawowej 
i gimnazjum. W kategorii klas podstawowych nagrody przyznano: I 
m-ce M. Wojdylak , II m-ce P. Kruszka, III m-ce A. Jaworski (wszyscy 
SP nr 4 Inowrocław). W kategorii gimnazjalistów przyznano: I m-ce 
P. Kubiak (Gim. Nr 1 Inowrocław), II m-ce N. Burdacka (Gimnazjum 
w Złotnikach Kuj.), III m-ce A. Dziuba (Gimnazjum w Rojewie). 
Nagrody i dyplomy  zwycięzcom wręczali: wójt gm. Rojewo  Rafał 
Żurowski,  przew. Rady Gminy Dariusz Witkowski, prezes oddz. 
PTTK Inowrocław        p. A. Dargacz, prezes Koła nr 7 ZŻWP przy 
56 Bazie Lotniczej w Inowrocławiu p. L. Murawski oraz p.o. dyr. ZS 
Rojewo Ewa Lewandowska. Na zakończenie rajdu SP nr 4 Inowrocław 
otrzymała puchar dla najliczniejszej grupy uczestników rajdu 
ufundowany przez Koło nr 7 przy 56 Bazie Lotniczej w Inowrocławiu. 
W organizację rajdu co roku angażują się nauczyciele gimnazjum: 
Danuta Ratajczak, Renata Kowalska, Piotr Pankowski. To dzięki ich 
pracy i poświęceniu impreza jest zawsze dobrze zorganizowana.

Zdjęcia z rajdu na stronie nr 11

Do niezwykle interesującej historii Powstania Wielkopolskiego i 
jej uczestników, naszych mieszkańców, na terenach gminy Rojewo, 
obiecujemy powrócić w jednym z kolejnych numerów gazety.

XIII NOCNY RAJD SZLAKIEM SZWADRONU NADGOPLAŃSKIEGO 

ZA NAMI II GMINNY FESTIWAL 
POEZJI ŚPIEWANEJ 

W sobotę, 21 marca, odbył się II Gminny Festiwal 
Poezji Śpiewanej "Poezja – świat duszy…" 
pod patronatem Wójta Gminy Rojewo Rafała 
Żurowskiego. Data konkursu nie była przypadkowa, 
gdyż w tym dniu obchodzony jest Międzynarodowy 
Dzień Poezji.  Celem imprezy było rozwijanie 
zainteresowań uczniów poezją, w szczególności poezją 
śpiewaną, popularyzowanie wykonawców poezji 
śpiewanej i ich repertuaru wśród dzieci i młodzieży 
oraz rozwijanie wokalnych uzdolnień młodzieży. W 
festiwalu wzięło udział dwudziestu pięciu uczniów. 
Nad prawidłowym i sprawiedliwym przebiegiem 
konkursu czuwało trzyosobowe jury w składzie: 
Liliana Gapińska, Ewa Lewandowska oraz gość 
specjalny p. Aleksandra Brejza. Jako pierwsi swoje 
umiejętności zaprezentowali soliści i duet ze Szkoły 
Podstawowej w Rojewie. Potem przyszła kolej na 
uczniów ze Szkół Podstawowych w Rojewicach i 
Liszkowie. Ostatnia zaprezentowała się młodzież z 
Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie. 
Repertuar konkursowy był zróżnicowany. Wszyscy 
artyści zaprezentowali się wspaniale. Publiczność 
nagradzała każdy występ gromkimi brawami. Po 
przerwie ogłoszono wyniki.

GRATULUJEMY!!!
            Laureaci  festiwalu otrzymali dyplomy, nagrody 
książkowe oraz nagrody specjalne ufundowane przez 
Wójta Gminy Rojewo. Były również dyplomy dla 
wszystkich uczestników festiwalu, podziękowania 
dla członków komisji konkursowe oraz nauczycieli 
przygotowujących uczniów do festiwalu.  Na koniec  
imprezy p.o. dyrektor Zespołu Szkół w Rojewie p. 
Ewa Lewandowska skierowała podziękowania 
dla organizatorek festiwalu: Joanny Sierzputowskiej i 
Małgorzaty Królak – Radziejewskiej. 

Zdjęcia na stronie nr 9

 przygotowała Joanna Sierzputowska 

w kategorii soliści 
w grupie szkół podstawowych 
I miejsce:  Julia Bejgrowicz 
II miejsce: Katarzyna Bejgrowicz 
III miejsce: Eliza Ziemniak 
wyróżnienia otrzymały: Wiktoria 
Klimko, Martyna Bieniewicz, Weroni-
ka Maj i Kinga Błoch 
 

 
 
 
 

w kategorii soliści 
w grupie gimnazjalnej 
I miejsce:  Martyna Tarasek 
II miejsce: Daria Gawęda 
III miejsce: Bartosz Kościelski 
wyróżnienia otrzymali: Jagoda Łuczak 
i Norbert Róg 

 
w kategorii duety: 

wyróżnienia otrzymały: Otylia Krawiec 
i Natalia Gmaj oraz Maja Haręza i Ju-
styna Rucińska 

Laureaci II Gminnego Festiwalu Poezji Śpiewanej



Dzień KoBiet w jezUiCjiej strUDze 
7 marca 2015 r. Rada Sołecka Jezuicka Struga- Jaszczołtowo 
zorganizowała spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Swoją obecnością 
zaszczycił nas Wójt Gminy Rojewo Pan Rafał Żurowski, który złożył 
na ręce Pani sołtys Ewy Ponichtera bukiet kwiatów, składając życzenia 
wszystkim przybyłym paniom. W spotkaniu uczestniczyło około 50 
osób zarówno pań jak i panów. Wspólne świętowanie umiliły występy 
młodzieży. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Dobre 
humory dopisywały. Wnioskiem końcowym spotkania było, aby wieczór 
z okazji Dnia Kobiet wprowadzić do kalendarza sołeckich imprez.

Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich 
w Rojewie zorganizowała spotkanie dla pań z okazji Dnia Kobiet. Na 

uroczystość przybyli goście, czytelniczki, panie współpracujące z biblioteką oraz 
panie z KGW. Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele władzy gminy, Wójt 
Rafał Żurowski oraz Przewodniczy Rady Gminy, Dariusz Witkowski. Panowie 
złożyli najserdeczniejsze życzenia uczestniczkom uroczystości, a na ręce jednej z 
organizatorek wójt wręczył bukiet kwiatów. 
Spotkanie poprowadziła w ramach współpracy instytucji kultury pani Jolanta 
Albińska, pracownik Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu. Program o 
przewrotnym tytule KOBIETO, PUCHU MARNY! poświęcony był artystce 
wielkiej klasy, niezapomnianej damie polskiej sceny - Hance Bielickiej. Z 
pewnością to niekwestionowana królowa estrady, ale również wielki autorytet. Jej 

mottem życiowym było „Żyć i czynić tak, żeby sprawiedliwość 
i moralność były prawdą, nie bajką na tym świecie”, a wartości, 
którymi kierowała się w życiu to  miłość dla Ojczyzny, 
szacunek dla bliźnich i wrażliwość na sztukę. Właśnie te 
przymioty zadecydowały o wyborze tej kobiety na bohaterkę 
spotkania dedykowanego paniom i zaproszonym gościom.
Na montaż muzyczno-słowny składały się monologi, 
powiedzonka, ciekawe, a także zabawne sceny opisane przez 
samą aktorkę. Program urozmaicały występy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Rojewie . Nie zabrakło również konkursu z 

nagrodami. Uczestniczki miały za zadanie wcielić się w rolę Hanki Bielickiej. 
Jako rekwizyt służył im nieodłączny atrybut aktorki - eleganckie kapelusze. Choć 
tekst był zabawny to naśladowanie artystki było nie lada wyzwaniem.  Spotkanie 
przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze. O pyszne, domowe wypieki i inne 
oryginalne, a zarazem smaczne dania zadbały panie obecne na spotkaniu.

Dnia 13 lutego 2015 r. w Filii Bibliotecznej w Rojewicach odbyło się 
kolejne spotkanie z cyklu ,,Znajdź czas dla siebie’’. Gościem spotkania 

była pani Barbara Nowak – kosmetyczka i konsultantka firmy Oriflame. 
Uczestniczki spotkania dowiedziały się jak pielęgnować twarz i ciało oraz czy 
źle dobrane kremy na twarz i pod oczy mogą wywoływać reakcję alergiczną. 
Kosmetyczka zaprezentowała nowości swojej firmy i przedstawiła jak należy 
dbać o cerę oraz jak prawidłowo wykonać makijaż. Uczestniczki spotkania 
miały okazję uzyskać indywidualne porady, między innymi jakie kosmetyki 
stosować w zależności od wieku i rodzaju cery oraz jak wykonywać makijaż, 
by wyglądał bardziej naturalnie i podkreślał atuty twarzy. Podczas spotkania 
Panie miały okazję nabyć kosmetyki Oriflame, które dostępne były w bardzo 
atrakcyjnych cenach a także zrobić sobie makijaż i manicure.

Martyna Kuczyńska – najlepsza!
Dnia 18 marca odbył się w I LO im. J. 
Kasprowicza w Inowrocławiu XIII Regionalny 
Konkurs Biologiczny dla Gimnazjalistów, 
zorganizowany przez nauczycielki biologii 
mgr Annę Pędzich-Kuszel i mgr Joannę 
Konopkę-Rydz. Do etapu finałowego 
zakwalifikowali się uczniowie z 9 gimnazjów. 
Po napisaniu testu młodzi biolodzy zwiedzili 
Astrobazę, Muzeum oraz budynek Szkoły. 
W samo południe Anna Pędzich-Kuszel 
dokonała posumowania konkursu i oficjalnie 
ogłosiła jego wyniki. Na uroczystości obecni 
byli dyrektor Rafał Łaszkiewicz, radna 

wojewódzka Elżbieta Piniewska, inspektor ze 
Starostwa Powiatowego Beata Ptaszek oraz 
przedstawiciel Drukarni Pozkal Waldemar 
Buszkiewicz. Sponsorami nagród byli: 
Urząd Marszałkowski w Toruniu, Starostwo 
Powiatowe w Inowrocławiu, Drukarnia 
Pozkal i Rada Rodziców przy I LO. W 
trakcie finału gimnazjalistami opiekowali się 
uczniowie klasy III medycznej.
Sukces odniosła uczennica naszego 
gimnazjum Martyna Kuczyńska, ucz. klasy 
III b (opiekun Renata Kowalska) zdobywając 
tytuł laureata I miejsca.                                                                                                     

Gratulujemy!

 KonKUrs BioLoGiCznY DLa GimnazjaListÓw

MATEUSZ I NATALIA W
 PÓŁFINALE MISTRZOSTW POLSKI  

ZNAJDŹ CZAS DLA SIEBIE  - SPOTKANIE Z KOSMETYCZKĄ

W niedzielę , 8  marca w miejscowości Sobótka /k 
Wrocławia odbyły się MP w stylu Standard kat Junior 
II. Mateusz i Natalia wytańczyli półfinał, plasując 
się na 8 miejscu jako młodszy rocznik 14-15lat



 KOMUNIKATY

AGNIESZKA MISZCZYK – Przewodnicząca 
Gminnej Rady Kobiet
1. Od kiedy jest Pani mieszkanką naszej Gminy?
Mieszkanką Gminy Rojewo jestem  15 lat, od momentu 
wyścia za mąż. Wcześniej mieszkałam w Gniewkowie.
Jestem mamą dwóch synów w wieku 7 i 10 lat

2. Czym zajmuje się Pani na co dzień i jakie ma Pani 
zainteresowania?
Pomagam mężowi w prowadzeniu naszej  działalności 
gospodarczej. Poza tym zajmuję się zwykłymi 
obowiązkami gospodyni domowej. Moją wielką pasją 
jest praca w ogrodzie. Wiosna to moment, w którym 
przyroda budzi się do życia, jest wiele pracy, ale mimo to 
sprawia mi to ogromną radość.

3. Jakie były początki Pani działalności na rzecz lokalnej 
społeczności?
Początki mojej działalności zaczęły się 4 lata temu z chwilą założenia 
Koła Gospodyń Wiejskich w Mierogoniewicach. Był to czas intensywnej 
pracy na rzecz naszej wsi oraz gminy Rojewo. Uczestniczyłyśmy w 
wielu projektach, warsztatach, szkoleniach, festynach. Wymagało to 
od nas dużego zaangażowania i pracy, ale z perspektywy czasu nie 
był to dla nas czas stracony, mamy miłe wspomnienia i wielu nowych 
przyjaciół.

4. Jak potoczyły się kolejne lata pracy społecznej i jakie ciekawe 
inicjatywy i wydarzenia miały w tym czasie miejsce?

Po pierwszym  roku działania odbył się I Kiermasz 
Wielkanocny, który wpisał się na stałe do kalendarza 

gminnych imprez. Jesienią odbywa się również 
Święto Pieczonego Ziemniaka, którego 
byłyśmy inicjatorkami. Współpracujemy też z 
zaprzyjaźnionym Kołem Łowieckim „RYŚ”. W 
sierpniu 2014 r. miało  miejsce poświęcenie obelisku 
myśliwych, który umieszczony został w naszej wsi, 
a po uroczystościach nastąpiła integracja myśliwi 
– mieszkańcy Mierogoniewic. Angażujemy się w 

pomoc przy wielu innych imprezach lokalnych.

5. Z perspektywy doświadczeń jakie działania 
chciałaby Pani podejmować, jako Przewodnicząca 

Gminnej Rady Kobiet?
Wybranie mnie na Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet jest dla 

mnie ogromnym wyróżnieniem. Chciałabym dalej współpracować 
z Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu  naszej Gminy, gdyż ich 
pomoc i zaangażowanie są niezwykle cenne. Będę dążyć do nawiązania 
współpracy z innymi Stowarzyszeniami i starać się pozyskiwać 
środki unijne potrzebne do realizacji wielu pomysłów. Pierwszym 
moim pomysłem jest zaproszenie do Rojewa artysty kabaretowego p. 
Krzysztofa Hanke (filmowego Bercika), którego występ planowany 
jest na 17 kwietnia w godzinach wieczornych, na który serdecznie 
zapraszam mieszkańców gminy Rojewo.  

 NASI MIESZKAŃCY

AGNIESZKA
MISZCZYK 

TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA
W dniu 20.03.2015 w hali sportowej w Rojewie odbył się Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rojewo. W turnieju zagrało 5 zespołów: 
Oldboy"s, Dream team, Świetlica Ściborze, Mocny Full, Ludzie Lasu. Drużyny 
zagrały systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. Turniej z 
kompletem zwycięstw wygrała drużyna ze Ściborza, która otrzymała okazały 
puchar ufundowany przez Wójta Gminy Rojewo. Organizatorem turnieju był 
SZOiK Rojewo. Kolejność końcowa turnieju:1. Świetlica Ściborze, 2. miejsce 
Dream Team, 3. miejsce Mocny Full, 4. miejsce Oldboy’s, 5. miejsce Ludzie 
Lasu.

 Informacje przygotował Bartłomiej Zieliński

 Szanowni mieszkańcy i sympatycy gminy Rojewo !
Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej akcji "Okuliści dla 
Afryki”,  polegającej na zbiórce używanych okularów dla 
ubogich dzieci i dorosłych w Afryce. Każdy, kto dysponuje 
niepotrzebnymi okularami do czytania, chodzenia na co dzień 
czy też przeciwsłonecznych z filtrem UV może dostarczyć je 
do osób, które zajmują się zbiórką : Franciszek Lewandowski 
(Rojewo), Urszula Gutowska (Gminna Biblioteka Publiczna w 
Rojewie), Barbara Małolepsza (Świetlica Wiejska w Liszkowie). 
Akcja trwa do 30 kwietnia 2015 roku. Prosimy o aktywny udział.

HALA SPORTOWA TĘTNI ŻYCIEM

Rojewska hala to obiekt sportowy, który jest czynny od poniedziałku 
do piątku, w godzinach 8.00 do 20.30 oraz soboty od 9.00 do 20.00. 

W dni powszednie odbywają się w niej lekcje wychowania fizycznego 
i raz w tygodniu zajęcia SKS - piłka siatkowa dla dziewcząt. Boisko 
umożliwia  rozgrywanie spotkań  towarzyskich  oraz prowadzenie zajęć 
treningowych. Codziennie do późnych godzin wieczornych hala jest 
miejscem treningów i rozgrywek, w których biorą udział mieszkańcy 
gminy i grupy zorganizowane z Inowrocławia. Pobyt na hali to czas 
relaksu po pracy i  często zamiana aktywności umysłowej na aktywność 
fizyczną . Dla dorosłych gry zespołowe takie jak piłka siatkowa, czy 
piłka nożna halowa to świetna forma  zadbania o kondycję i lepsze 
samopoczucie, no i oczywiście okazja do spędzania wolnego czasu. 
Dzieci i młodzież pod okiem profesjonalistów i pedagogów mogą 
również spędzać aktywnie i bezpiecznie czas. W piątki od 16.00 do 17.00 
pod opieką  instruktora dzieci młodsze uczą się zasad gry piłki nożnej. 

Zajęcia dla najmłodszych kształtują w nich umiejętności współdziałania 
zespołowego opartego na poszanowaniu rywala i przestrzegania zasad 
,,fair play”. To także alternatywa dla tych, którzy spędzają zbyt wiele 
czasu przed komputerem lub nudzą się. Treningi dla tych grup to  nie 
tylko ciężka praca, ale i zabawa, relaks oraz spotkania z rówieśnikami.  
 
 Obiekt sportowy jest też miejscem różnych wydarzeń 
gminnych. Ostatnio miał tu miejsce Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, a wcześniej uroczystość  z okazji poświęcenia  nowego Wozu 
Strażackiego. Na hali seniorzy z powiatu inowrocławskiego już po raz 
drugi rozegrali turniej klubów seniora „Sport i Rekreacja z Uśmiechem”. 
To tylko niektóre z działań podejmowanych na rojewskiej hali sportowej.

 Zachęcamy do korzystania z tego obiektu. Istnieje możliwość 
wypożyczenia sprzętu oraz wynajęcia hali po wcześniejszym uzgodnieniu 
tel. 533-332-25-04. 



KIERMASZ WIELKANOCNY W MIEROGONIEWIACH

XIII NOCNY RAJD SZLAKIEM SZWADRONU 



Dobiesławice  
 W marcu zajęcia  toczyły się 
wokół Dnia Kobiet oraz Wielkanocy. Z 
pełnym zaangażowaniem dzieci i młodzież 
przygotowywali niespodziankę dla pań. Sami 
wykonali stroje i dekorowali „scenę”. Program 
w wykonaniu 8-osobowego zespołu składał 
się z przedstawienia i występu kabaretu. 
Na zakończenie spotkania uczestnicy mieli 
przygotowany poczęstunek. Świąteczna 
atmosfera jest widoczna także podczas zajęć. 
Dzieci wykonują wielkanocne ozdoby: malują 
jajka, zające,  palmy.
                                             

Informację przesłała Agata Nowicka

Liszkowo
 Dnia 7 marca panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Liszkowie 
zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Kobiet. 
Obecny na uroczystości  Wójt Rafał Żurowski 
przekazał życzenia z okazji  ich święta i bukiet 
kwiatów  na ręce przewodniczącej KGW, 
pani Anny Markiewki. Do życzeń dołączył 
się ksiądz Bogdan Łabędzki, proboszcz 
tutejszej parafii. Podczas spotkania również 
sołtys Mirosław Markiewka w imieniu Rady 
Sołeckiej wręczył  uczestniczkom spotkania 
czekolady. W miłej atmosferze panie spędziły 
świąteczne popołudnie. 

Rojewo
 Okolicznościowy program 
artystyczny , symboliczne kwiaty i laurki 
uświetniły uroczyste obchody Dnia Kobiet 
w świetlicy wiejskiej w Rojewie 7 marca 
odbyło się uroczyste spotkanie mieszkanek 
z okazji ich święta. Specjalnie z tej okazji 
uczniowie  młodszych klas ze SP w Rojewie 
przygotowali okolicznościowy program 
artystyczny. Życzenia i symboliczny kwiatek 
wszystkim Paniom tym dużym i tym małym 
w imieniu  swoim i Wójta Gminy Rojewo 
złożył Bartłomiej Zieliński. Podczas spotkania 
można było wypić kawę i skosztować ciasta.

 W dniu 25 marca pod bacznym 
okiem opiekunki świetlicy oraz zaproszonego 
gościa p. Doroty Czajkowskiej dzieci robiły 
palmy wielkanocne. Była to dla nich nie 
lada frajda. Palmy wykonane zostały z 
wierzbowych gałązek, bazi, bukszpanu, 
kolorowych piórek i kwiatów zrobionych 
z bibuły. Ręcznie ustrojone palmy okazały 
się pięknym tradycyjnym symbolem Świąt 
Wielkanocnych, które ozdobią ich rodzinne 
domy.

Informację przygotowała Monika Grabska

Topola
 Tuż przed świętami Wielkanocnymi 
na świetlicy w Topoli odbyły się zajęcia 
plastyczne. Dzieci wykonywały dekoracje 
świąteczne(pisanki, zajączki, kurczaczki, 
baranki).
                                Dorota Rucińska
Wybranowo
 Dnia 5.03.2015 r. w świetlicy w 
Wybranowie odbyło się spotkanie pań z okazji 
ich Dnia Kobiet”. 
Miłą i sympatyczną atmosferę umilił 
występ dzieci, które recytowały wiersze 
i zaśpiewały  piosenki dla naszych pań.                                                                         
Informację sporządziła Dorota Rucińska

Ściborze
 Popołudniowe zajęcia w świetlicy 
skierowane są głównie do dzieci i młodzieży. 
Po lekcjach młodzi chętnie korzystają ze 
sprzętu sportowego, rozgrywając mecze tenisa 
stołowego. Uczestnicy zajęć przygotowują 
scenerię do kolejnych wydarzeń (spotkań, 
imprez) w świetlicy.

WIOSENNE NASTROJE W ŚWIETLICACH 
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