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25 lat samorządu w rojewie
W  dniu 11 czerwca 2015 r. mszą świętą w  

kościele N M P  Wspomożycielki Wiernych w Rojewie, 
rozpoczęła się uroczystość 25-lecia samorządu 
terytorialnego. Po mszy uczestnicy przeszli do Dworu  
Biesiadnego, gdzie odbyła się druga część obchodów. 
Zgromadzonych na sali powitał Wójt R afał Żurow ski. 
Złożył podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się 
do rozwoju naszej gminy od momentu 
powstania samorządu w Rojewie.
Słowa uznania kierowane były do 
tych, którzy od lat pracują i działają 
dla społeczności rojewskiej. M iędzy  
innymi do lekarzy, nauczycieli, urzędników, strażaków, 
członków stowarzyszeń, seniorów i młodzieży.

Włodarz gminy wyrazy uznania kierował 
w szczególności do radnych, sołtysów i wójta, którzy 
w latach 1990-1998 złożyli podwaliny rojewskiej 
samorządności. Jak trudne były to czasy mogą służyć za  
przykład działania dotyczące telefonizacji, czy budowy 
wodociągów w gminie. O problemach z  zakupem 
materiałów i sposobach ich rozwiązania, których to 
podjęli się samorządowcy i mieszkańcy opowiedział wójt 
pierwszych dwóch kadencji - Wojciech Ogórkiewicz. 
Dziękując za wyrazy uznania dzielił się z  obecnymi 
wspomnieniami z  czasów, gdy przepustką do zakupu 
kabli były artykuły spożywcze dostępne tylko w Pewexie.

Ale cieszyły kolejne inwestycje, które przekładały 
się na polepszenie warunków życia mieszkańców. 
Zmiany, które następowały przez kolejne kadencje 
mogliśmy zobaczyć w skrócie w prezentacji „25 L A T  
SA M O R ZĄ D U  W  G M IN IE  ROJEWO Prowadząca 
uroczystość radna - Joanna M ąka przedstawiła krótką 
historię samorządów. Z  kolei przewodniczący Rady 

Gminy - Dariusz Witkowski w swoim 
# przemówieniu zwrócił uwagę, że 25  lat 

to czas doświadczeń, które wzbogacają 
mądrość społeczeństwa, ale nie 
zmniejszają przyw ar i złych cech. Wśród 

zaproszonych gości głos zabrał inowrocławski historyk 
- Edm und Mikołajczak. Podkreślił m.in. znaczenie 
samorządu rojewskiego oraz roli młodego pokolenia, 
którego osiągnięcia w szkołach średnich zawsze były 
widoczne. Uroczystość była również okazją do wręczenia 
medali i dyplomów przede wszystkim radym wszystkich 
kadencji i sołtysom.

Program obchodów uświetnił montaż muzyczno- 
słowny w wykonaniu młodzieży z  gimnazjum  
przygotowanej przez nauczycieli, panią Danutę 
Ratajczak i panią Małgorzatę Królak-Radziejewską 
oraz występ lokalnych zespołów: Wrzos, Ale Babki i 
Zespołu Folklorystycznego z  Osieka Wielkiego.

Zdjęcia na stronie nr 2

nasze panie w Brukseli
Na zaproszenie posła do Parlamentu Europejskiego w dniach 8-12 maja 2015r. odbył 
się wyjazd do Brukseli z poszczególnych gmin województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
W  programie wyjazdu było również zwiedzenie dwóch pięknych miast Brugii i 
Gandawy. Panie wzięły udział w wyborach na prezydenta RP w Ambasadzie RP. 
Była także wspólna kolacja z posłem Tadeuszem Zwiewką. W  programie wyjazdu 
było również zwiedzenie dwóch pięknych miast Brugii i Gandawy. Z wyjazdu 
pozostały niezapomniane wrażenia.

Przygotowała Alicja Jakubowska
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PIKNIK W ŁOJEWIE I DĄBROWIE BISKUPIEJ

D nia 21.06.2015 r. odbył się Piknik LGD z gęsiną w tle w Łojewie. Gminę Rojewo reprezentowało KGW  
Liszkowo. Panie przygotowały wiele potraw z gęsiny. W  konkursie na danie obiadowe zajęły II miejsce. 

W  nagrodę otrzymały kuchenkę mikrofalową. Nasza drużyna sportowa walczyła również dzielnie, zajmując 
III miejsce.

Informację przygotowały Kamila 
Ojrzanowska i Agnieszka Miszczyk

biedronki na wycieczce DZIEŃ DZIECKA w  ROJEWIE

Dnia 28.06.2015 r. w Dąbrowie Biskupiej odbył się Festyn 
brokuł owo -  cebulowy. Nasza gminę reprezentowały 
KGW  Wybranowo i KGW  Liszkowice. Panie mimo 
niesprzyjającej pogody z powodzeniem serwowały dania 
z brokuła i cebuli. Obydwa koła otrzymały wyróżnienia. 
Wszystkim KGW  biorącym udział w
wyżej wymienionych imprezach serdecznie 
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Pod koniec roku szkolnego Biedronki pojechały 
na wycieczkę do Inowrocławia. Była to dla nich 
wielka frajda. Zwiedziły Park Solankowy, bawiły 
się na dużym placu zabaw, a na koniec poszły na 
przepyszne lody. Do przedszkola wróciły bardzo 
szczęśliwe i zmęczone...

Informację przygotowała 
Małgorzata Szwagrzyk

Dnia 1.06.2015 r. zorganizowany został Dzień 
Dziecka w świetlicy w Liszkowie. Najmłodsi uczestnicy 
mieli zorganizowane konkurencje sportowe i zajęcia 
manualne. Dla wszystkich przygotowany był słodki 
poczęstunek. Organizatorzy składają podziękowania 
osobom, które pomogły w przygotowaniu imprezy dla 
dzieci.

Informację przygotowała Barbara Małolepsza 
Zdjęcia na stronie nr 11

Z inicjatywy Rady Rodziców, Dyrekcji i Grona 
Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Rojewie 

przy współpracy z Samorządowym Zespołem Oświaty i 
Kultury w Rojewie obchodziliśmy w naszej szkole Piknik 
na sportowo z okazji Dnia Dziecka.
Już z samego rana dzieci otrzymały przepyszne babeczki, 
ofiarowane przez Państwa Klimko oraz życzenia z okazji 
Dnia Dziecka od Rady Rodziców. Od godziny 9.00 boisko 
wypełniło się uczniami oraz nauczycielami naszej Szkoły. Na 
dzieci czekało mnóstwo atrakcji: była dmuchana zjeżdżalnia, 
trampolina, malowanie twarzy, gry zespołowe oraz konkurencje 
sportowe przygotowane przez Grono Pedagogiczne, 
konkurencje z wozem strażackim przygotowane przez Pana 
Tomasza Walczaka, słodycze, lody, kiełbaski. Nie brakowało 
chętnych do zabawy. Za udział w konkurencjach sportowych 
wszyscy otrzymali nagrody.
Był to dzień niezapomnianych wrażeń i dobrej zabawy. Szkoda, 
że Dzień Dziecka obchodzi się tylko raz w roku.
Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania wszystkim 
zaangażowanym w przygotowanie Pikniku.
Zdj. str 11

Przewodnicząca Rady Rodziców 
Dorota Zwierzychowska - Czajkowska
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DZIEŃ DZIECKA W ŚCIBORZU KANGURKI ŚWIĘTUJĄ
A

Dzień Dziecka w naszej szkole 
wypełniony był wieloma atrakcyjnymi 
formami zajęć. Warsztaty odbywały 
się na świeżym powietrzu. Dzieci 
malowały farbami na foliach, rysowały 
pastelami, kolorowymi kredami. 
Ponadto brały udział w zabawach 
rytmiczno-tanecznych i konkursach 
sportowych. Pod koniec zajęć dzieci 
otrzymały od rodziców niespodziankę 
w postaci lodów, wafelka i soku.

Napisała: Jolanta Hutek

KANGURKI I BIEDRONKI Z WIZYTĄ W SOLANKACH
W  połowie czerwca Kangurki z Rojewic wraz z Biedronkami ze 
Ściborza wybrały się na wycieczkę do Inowrocławia. Wspólnie 
obejrzeliśmy słynne Solanki i przeszliśmy wokół tężni. Razem 
odpoczywaliśmy, bawiliśmy się na placu zabaw, spacerowaliśmy 
deptakiem, jedliśmy lody i zwiedzaliśmy miasto. Przedszkolaki 
bardzo miło wspominają też przejażdżkę autobusem.

Sporządziła: Lucyna Prokopiak

Sporządziła: Lucyna Prokopiak

KANGURKI Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
Dnia 27 maja kangurki oraz ich rodzice świętowali "Dzień Rodzinki". 
Z tej okazji przedszkolaki specjalnie dla swoich rodziców przygotowały 
występ oraz odtańczyły tańce. Wszystkie dzieci recytowały wierszyki oraz 
śpiewały piosenki dla zaproszonych gości. Atrakcją były układy taneczne do 
piosenek, które dzieci odtańczyły w 
odświętnych strojach i kolorowych 
opaskach. Po występie wszyscy 
częstowali się słodyczami oraz 
podziwiali własnoręcznie zrobione 
upominki od dzieci. Na koniec 
wszyscy spędzali czas na zabawie z 
balonami i robieniu pamiątkowych 
zdjęć.

DZIEŃ DZIECKA
Dnia 2 czerwca w punkcie 
przedszkolnym w Rojewicach kangurki 
obchodziły Dzień Dziecka. Z  tej 
okazji przewidziane były dla dzieci 
różne atrakcje. Wszystkie dzieci 
brały udział w konkursach, zawodach 
i zabawach ruchowych. Wspólnie 
bawiliśmy się w zabawę ''krzesełka", 
"kolory", „Czerwony Kapturek”, 
przeskakiwaliśmy przez przeszkody, 
rozwiązywaliśmy zagadki słowne 
i zagadki dźwiękowe, tańczyliśmy 
taniec "kaczuchy" oraz bawiliśmy się 
chustą animacyjną a także balonikami- 
zwierzątkami. Po zakończonych 
zabawach wszyscy zjedliśmy ciasteczka, 
zrobiliśmy „tulipany w wazonie” z 
pomalowanych rączek oraz dostaliśmy 
upominki- piękne kredki.

DZIEŃ DZIECKA W 
MIEROGONIEWICACH

Dnia 30 maja 2015r. w Mierogoniewicach 
odbył się piknik dla dzieci z okazji Dnia 
Dziecka. Organizacją pikniku zajęli 
się Sołtys z Radą Sołecką. Z gminy 
udostępniono na ten dzień dmuchaną 
zjeżdżalnię, więc zabawa była na 102. 
Dzięki licznym sponsorom mogliśmy 
przeprowadzić konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami, którymi były rodzinne 
karnety na basen oraz pizzę i wiele innych. 
Wszystkie dzieci dostały upominki i nikt 
nie wyszedł od nas z pustymi rękoma. 
Serwowano kiełbaski z grilla zakupione 
z funduszu sołeckiego oraz słodki 
poczęstunek przygotowany przez panie 
z koła gospodyń w Mierogoniewicach. 
Dziękuję tym osobom, które czynnie 
włączyły się w organizację pikniku oraz 
panu Piotrowi Sobocińskiemu i paniom z 
gminy za obsługę i opiekę przy zjeżdżalni. 
Zabawa była udana i zapraszamy na 
kolejny piknik już we wrześniu do 
Mierogoniewic.

Informację przesłała sołtys 
Romana Majewska 

Zdjęcia str 11
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„Z EKOLOGIĄ Z  PĄNBRĄT’
Klasa trzecia Szkoły Podstawowej w Rojewie wzięła 
udział w „Projekcie współfinansowanym przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, 
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko”. 
Zajęcia - pod hasłem „Nie - dla śmieci, Tak - dla 
dzieci”, odbywały się od końca marca do początku 
maja i obejmowały zagadnienia z przyrody związane 
z ekologią i gospodarowaniem odpadami. Dzieci 
poznały zasady prawidłowej segregacji śmieci. 
Uczestniczyły w praktycznych zajęciach segregowania 
odpadów z podziałem na papier, szkło, metal, plastik, 
odpady niebezpieczne i bioodpady. Dowiedziały się jak 
przebiega rekultywacja składowiska śmieci w gminie 
Rojewo i jaki jest jej cel. Podczas zajęć trzecioklasiści

wykonali „śmieciowe obrazki”, wykorzystując różne 
odpady. Powstały ciekawe i bardzo nowatorskie 
prace. Dzieci grały również w „Ekogrę”, dzięki czemu 
sprawdzona została ich wiedza ekologiczna zdobyta 
podczas lekcji. Jak długo rozkłada się chusteczka 
higieniczna, a ile czasu potrzebuje plastikowa butelka? 
Co to jest recykling? Jak ograniczyć ilość powstających 
odpadów? Dzieci w klasie trzeciej już to wiedzą! 
Miejmy nadzieję, że kiedyś wykorzystają tę wiedzę w 
praktyce i podzielą się nią ze swoimi rodzinami. Na 
zakończenie cyklu zajęć wszyscy otrzymali drobne 
upominki oraz słodycze i owoce.

Przygotowała Halina Stępniak

S U K C E S  P L A S T Y C Z N Y  OLI  I P A T R Y C J I
Blisko 500 prac plastycznych wpłynęło na 

konkurs pod hasłem „Chcę, by na drogach było 
bezpiecznie” organizowany przez Komendę Powiatową 
Policji w Inowrocławiu.

Konkurs stanowił część projektu „Wspólnie dla 
bezpieczeństwa na drogach powiatu inowrocławskiego”, 
który wpisuje się w rządowy program „Razem bezpieczniej”. 
Konkurs adresowany był do uczniów klas I-III szkół 
podstawowy z terenu powiatu inowrocławskiego. Jego 
głównym celem było promowanie idei bezpiecznego 
poruszania się po drogach, szczególnie wśród dzieci. Misją 
tego konkursu było wsparcie działań edukacyjnych w 
zakresie wychowania komunikacyjnego i zaangażowanie 
problematyką bezpieczeństwa na drodze nie tylko 
uczniów, ale nauczycieli i rodziców. 16 czerwca 2015r. w 
Młodzieżowym Domu 
Kultury „Pszczółka” 
odbył się uroczysty 
finał, podczas którego 
wręczono nagrody 
laureatom konkursu.
W  uroczystym finale 
uczestniczyły władze 
powiatu, przedstawiciele 
służb mundurowych 
oraz przedstawiciele

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a także 
nauczyciele ze szkół całego powiatu inowrocławskiego, 
rodzice oraz najważniejsi goście -  laureaci konkursu.

Miło nam poinformować, że Isze miejsce jury 
przyznało uczennicy klasy III Szkoły Podstawowej im. bł. 
ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach Aleksandrze Karkut, 
natomiast III-cim miejscem nagrodzono uczennicę klasy 
III Szkoły Podstawowej w Rojewie Patrycję Błażejewską. 
Zwyciężczyni konkursu otrzymała w nagrodę rower 
ufundowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Bydgoszczy. Miejsce III nagrodzone 
zostało odtwarzaczem mp3.
Jesteśmy dumni z sukcesu dziewczynek. Oli i jej opiekunce 
pani Mirelli Mazurczak oraz Patrycji i wychowawcy klasy 
pani Halinie Stępniak gratulujemy i życzymy dalszych 
plastycznych sukcesów!
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U D Z IA Ł  U C Z N IÓ W  KLAS 0-III W  A U D Y C JA C H  M U ZY C ZN Y C H
Uczniowie klas 0-III 

ze Szkoły Podstawowej im. bł. 
ks. Mariana Skrzypczaka w 
Rojewicach w ciągu całego roku 
szkolnego uczestniczyli w cyklu 
audycji muzycznych pt. „Podróże 
muzyczne” organizowanych

Spotkania odbywały się co dwa oraz „Wibrujące struny”- o 
miesiące. instrumentach strunowych.

Uczniowie uczestniczyli w Audycje wprowadziły dzieci w 
czterech audycjach poświęconych świat muzyki klasycznej w sposób 
różnej grupie instrumentów: łatwy i przyjemny, adekwatny do
„Rodzina dęciaków-blaszaków”- o ich wieku oraz były doskonałym
instrumentach dętych blaszanych, wzbogaceniem szkolnej edukacji

muzycznej.przez Impresariat Artystyczny „Stuku-puku”- o instrumentach 
ARTW IT działający przy perkusyjnych, „Król instrumentów
Państwowej Szkole Muzycznej im. i jego klawiszowi przyjaciele”- Oto wrażenia uczniów z audycji: 
J. Zarębskiego w Inowrocławiu. o instrumentach klawiszowych 

• ------------------------------------------------------•  • ----------------------------------------------------
Jakub Bukowski kl.III

26 listopada 2014 r. pojechaliśmy 
do Szkoły M uzycznej w Inowrocławiu.
Najpierw zwiedziliśmy klasy, w których uczą 
się młodzi muzycy. Później wysłuchaliśmy 
audycji muzycznej o instrumentach dętych 
blaszanych. Trzej muzycy w zabawny sposób 
zapoznali nas z  budową oraz brzmieniem  
puzonu, trąbki oraz rogu. Bardzo podobała 
mi się ta audycja, ponieważ mogłem 
wysłuchać na żywo dźwięku każdego 
instrumentu.

• -------------------------------------------------------------------------(
Jakub Bukowski kl. III

25 marcajuż po raz trzeci pojechaliśmy
do szkoły muzycznej w Inowrocławiu. Tym
razem audycja poświęcona była instrumentom
klawiszowym. Obejrzeliśmy i wysłuchaliśmy
występu trzech muzyków, którzy grali
na organach, fortepianie i akordeonach.
Dowiedzieliśmy się, że królem instrumentów
klawiszowych są organy, afortepian i akordeon
to jego przyjaciele. Poznaliśmy również dwa
rodzaje akordeonów: klawiszowy i guzikowy.
Po koncercie cała nasza klasa mogła z  bliska
obejrzeć i dotknąć poznane instrumenty.
Audycja wszystkim bardzo się podobała i z
niecierpliwością czekamy na kolejną.
•-------------------------------------------------------------------------■

Marcelina Kruk kl. III
4  lutego 2015 r. pojechaliśmy do 

szkoły muzycznej w Inowrocławiu na audycję 
poświęconą instrumentom perkusyjnym. 
Muzycy zapoznali nas z  kahonem, 
wibrafonem i ksylofonem. Wcześniej nie 
znaliśmy tych instrumentów. Najciekawszy 
z  nich to kahon. Muzycy zaprosili na scenę 

jedenaścioro dzieci. Miałam szczęście, bo 
pani wybrała mnie. Otrzymaliśmy różne 
instrumenty perkusyjne i graliśmy na nich 
razem z  muzykami. Audycja bardzo, ale to 
bardzo mi się podobała. Mojemu kuzynowi 
Fabianowi z  zerówki również się podobała.

• --------------------------------------------------------- •

Bartosz Olszewski kl. III

7 maja 2015r. pojechaliśmy ju ż  po raz czwarty w tym roku 
szkolnym na audycję do szkoły muzycznej. Tym razem poznaliśmy 
grupę instrumentów strunowych smyczkowych. Należą do nich: 
skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas. Dowiedzieliśmy się, 
że wiolonczela zbudowana jest z  takich samych części ja k  ciało 
człowieka, czyli posiada główkę, uszy, szyję, ramiona, bioderka 
i nóżkę. Ciekawostką było też dla mnie to, że włosie w smyczku 
pochodzi z  końskiego ogona. Bardzo żałuję, że była to ostatnia 
audycja muzyczna w tym roku szkolnym, bo bardzo polubiłem te 
lekcje muzyki w sali koncertowej.

UCZNIOWIE GIMNAZJUM W  ROJEWIE DOBRYMI HUMANISTAMI !
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, ocen i 

bilansów. Najwięcej jednak emocji budzą wyniki egzaminów. 
Już kolejny raz uczniowie Publicznego Gimnazjum im. 
Kazimierza Górskiego w Rojewie wykazali się dużą wiedzą 
i umiejętnościami z zakresu przedmiotów humanistycznych. 
Średnia szkoły z języka polskiego wynosi 67,0% , natomiast 
z historii 67,6%. Jak widać, tegoroczne wyniki wyraźnie 
przewyższają średnie: wojewódzką ( j. polski - 60%, historia -  
62%) oraz krajową ( j. polski -  62%, historia 64%). Uzyskane 
wyniki pozwoliły gminie Rojewo zająć zaszczytne I miejsce

w powiecie inowrocławskim z j. polskiego oraz II miejsce z 
historii (w ubiegłym roku były to miejsca: II i III).
Warto nadmienić, że tegoroczni trzecioklasiści nie 
uczestniczyli w żadnych dodatkowych zajęciach z zakresu 
przedmiotów humanistycznych finansowanych z funduszy 
Unii Europejskiej.

Wszyscy cieszymy się z wyników, ale z drugiej strony 
stanowią one ogromne wyzwanie w nowym roku szkolnym.

D.Ratajczak L. Gapińska
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W  dniu 24 czerwca 2015 roku klasy 0-3 ze Szkoły 
Filialnej w Ściborzu wyruszyły w niezwykłą podróż 
do czasów prehistorycznych do krainy dinozaurów. 
Uczniowie uczestniczyli w wycieczce do „Parku 
Dinozaurów” w Solcu Kujawskim. Na terenie 
parku znajduje się ścieżka edukacyjna, muzeum, 
kino, plac zabaw oraz kompleks gastronomiczny. 
Ogromne wrażenie robiły naturalnej wielkości 
dinozaury, zrobione w skali 1:1 rozmieszczone 
wzdłuż ścieżki spacerowej parku. Całość trasy 
parku wyposażona jest w tablice informacyjne 
dotyczące okresów geologicznych, jak również opisy 
cech charakterystycznych wystawionych modeli 
dinozaurów. Pan przewodnik z zainteresowaniem 
opowiadał dzieciom o każdych napotkanym na 
ścieżce okazach. Ponadto uczestniczyliśmy w zajęciach 
edukacyjnych o dinozaurach. Obowiązkowo

zajrzeliśmy do Muzeum Skamieniałości - to 
wyjątkowe miejsce, gdzie można obejrzeć min. 
poszczególne części szkieletów, czy jaja dinozaurów, 
kolekcje skamieniałych ważek, ptaków i ryb. Pobyt w 
parku uświetnił pokaz filmowy w kinie 5-D. Niemałą 
atrakcją był plac zabaw, na którym można było 
świetnie pobawić się wspinając się oraz zjeżdżając 
na zjeżdżalniach. Wycieczka dostarczyła wielu 
niezapomnianych wrażeń. Wszystko to, udało się 
po części zorganizować dzięki wsparciu Pana Piotra 
Lubra z Wybranowa. Wdzięczni składamy gorące i 
serdeczne podziękowania za pomoc finansową, dzięki 
której możliwe było zorganizowanie tak ważnego 
wydarzenia dla naszych dzieci.

napisała Dorota Wesołowska

doposażenie nowego 
wozu bojowego

Nasza jednostka w ostatnim czasie wzbogaciła się 
o sprzęt pożarniczy, który wejdzie na wyposażenie 
nowego samochodu ratowniczo gaśniczego. Wśród 
sprzętu jest między innymi: elektryczna pompa 
głębinowa, wytwornica pianowa, prądownice wodne, 
rozdzielacz kulowy, stojak hydrantowy z kluczem, 
lanca gaśnicza, wózek do sorbentu i sorbent, flary 
sygnalizacyjne, linki i szelki bezpieczeństwa, sito 
kominowe, podpinki linkowe oraz węże tłoczne. 
Całość kosztowała 13 tysięcy zł., z których 9 tysięcy 
sfinansował sponsor, 1,5 tysiąca pochodziło z kasy 
naszej OSP a reszta to dofinansowanie z Zarządu 
Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Przygotował Andrzej Walczak

KS Brzoza, Burza Nowa Wieś Wielka, Piast 
Kołodziejewo, Czarni Wierzchosławice, 
Kujawianka Strzelno, Unia Gniewkowo, Noteć 
Łabiszyn, Zjednoczeni Szarlej i Zagłębie Piechcin.

Na zdjęciu po prawej stronie Marcin Wijata 
zdobywca 2 bramek dla Znicza Rojewo

ważna wygrana znicza !
W  meczu ostatniej kolejki rozgrywek o mistrzostwo 
A klasy Znicz Rojewo pokonał w Sadkach tamtejszy 
GLZS 3-2. Było to bardzo ważne zwycięstwo Znicza, 
gdyż pozwoliło ono zająć 10 miejsce w końcowej tabeli 
rozgrywek, które gwarantuje utrzymanie się naszej 
drużyny w klasie A na kolejny sezon. Bramki w meczu 
w Sadkach zdobyli: Marcin W ijata - 2 i Tyberiusz 
Głogowski -  1.
Drużyna Znicza wystąpiła w składzie: Piotr Rynkowski 
- Bartłomiej Bednarek, Robert Matyjasz, Maciej Lang, 
Marcin Grabarek - Paweł Kuczyński (40” Kacper 
Kuster), Bartłomiej Zieliński, Tyberiusz Głogowski, 
Jarosław Olszewski (60” Marcin Marciniak), Kuba 
Tomczyk - Marcin W ijata (89” Szymon Kaszewski).

Inauguracja nowego sezonu już w weekend 15/16 
sierpnia 2015 r. Rywalami Znicza będą: Dąb Barcin, 
Goplania Inowrocław, Kujawy Markowice, Dąb Bąkowo,



| GAZETA GMINY
ROJEWO

W dniu 2.05.2015 z inicjatywy Rady Rodziców 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rojewie 

odbył się konkurs MAM TALENT. Informację 
dotyczącą tego wydarzenia zamieściliśmy w poprzednim 
numerze gazety. Poniżej przedstawiamy laureatów 
konkursu.

Zdobywczyni pierwszego miejsca Oliwia 
Dąbrowska śpiewa od „urodzenia”, a od 

■dwóch lat pobiera profesjonalne lekcje. Na 
Ipółtora - dwugodzinne lekcje jeździ dwa 
'razy w tygodniu do Inowrocławia. Oprócz 
tego sama dużo ćwiczy w domu. Bardzo lubi 

1 śpiewać dla publiczności. Próbowała także 
swoich sił w programie TVN. Zdobycie 
pierwszego miejsca w tym konkursie jeszcze 

bardziej mobilizuję ją do pracy.
Wojtek Gardzielewski zajął drugie miejsce 
i reprezentuje taniec. Trenuje trzy lata. Na 
trening do Inowrocławia i Bydgoszczy jeździ' 
trzy dni w tygodniu. Turnieje odbywają 
się według grafiku Polskiego Towarzystwa 
Tanecznego, każdy występ jest dla niegol 
niezwykle ważnym wyzwaniem motywującym 
do dalszej pracy. Miniony rok szkolny dla 
Wojtka Gardzielewskiego i jego partnerki Marty Rzeźnik 
zakończył się wielkim sukcesem. Para stanęła na podium, 
zajmując I miejsce w klasie tanecznej 12-13 E na turniejach 
w Rakoniewicach, Wołowie i Działoszynie. Natomiast w 
Oleśnicy, Łomiankach i Siemianowicach Śląskich zajęli II 
miejsce. Wojtek i Marta zdobyli w turniejach łącznie 152 
punkty i dzięki temu zostali przeniesieni do wyższej klasy 
tanecznej
Julka Rogowska swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła 

przed pięciu laty. Będąc w zerówce zaczęła 
. śpiewać w dziecięcym zespole Jarko. Od 
roku dwa razy w tygodniu razem z siostrą 
dojeżdża do Inowrocławia, gdzie ćwiczy 

|w  chórze Inovroclaviensis Cantans. Po 
z trzeci zakwalifikowała się też do 

finału konkursu „Pokażemy co umiemy”. 
W  tymże konkursie w 2013 roku zdobyła 
pierwsze miejsce.

Mateusz Matłoka wytańczył w konkursie, 
drugie miejsce. Informacje o kolejnychl 
sukcesach Mateusza i jego partnerki Nataliij 
Sadowskiej docierają do nas często. Taniecl 
jest jego pasją i wiąże z nim swoją przyszłość.
O planach Mateusza napiszemy w jednym z 
kolejnych numerów gazety.
Od najmłodszych lat śpiewa Martyna Tarasek.

Występowała także w zespole Jarko, a od 
tdwóch lat śpiewa (w tym występy solowe) w 
¡inowrocławskim chórze i kameralnym zespole 
yJYIusica Antiqua Inovroclaviensis". Na zajęcia 
'dojeżdża trzy razy w tygodniu. Oprócz śpiewu 
Martyna również tańczy i gra w tym zespole na

instrumentach dawnych. Ćwiczy także dużo w domu i jest 
to bez wątpienia jej pasja.
Zuzia Rogowska podobnie jak jej starsza 
siostra Julka najpierw występowała w, 
dziecięcym zespole Jarko, a od roku 
doskonali też swoje umiejętności w chórze 
Inovroclaviensis Cantans. Nawet w soboty 
wczesnym rankiem razem z siostrą i mamą' 
jedzie autobusem do miasta, aby uczyć się 
śpiewu i tańca. Z siostrą ćwiczą też dużo w 
domu. Słuchając jej, nie można uwierzyć, że w tak drobnej 
osobie mieści się tak mocny głos.
Kasia Kłos podobnie jak jej koleżanki od najmłodszych 

lat śpiewała. Najpierw na uroczystościach 
rodzinnych, a potem w zespole Jarko. 
Od kilku miesięcy śpiewa i gra na flecie 
w inowrocławskim chórze kameralnym 
Musica Antiqua Inovroclaviensis”. Chce 

występować jeszcze wiele lat. Ma też 
nadzieję, że będzie mogła także wyjeżdżać 
z chórem za granicę.

Marcysia Wiechecka uczęszcza na warsztaty 
do Młodzieżowego Domu Kultury w 
Inowrocławiu. Co tydzień od sześciu lat przezl 
półtorej godziny ćwiczy taniec nowoczesny.
Dodatkowo razem z dwiema koleżankami 
spotyka się jeszcze, by ćwiczyć w świetlicy w 
Sciborzu. Same przygotowały układ taneczny 
który zaprezentowały w tym konkursie.
Lubi śpiewać i tańczyć, ale także grać w siatkówkę. Od 
września będzie uczęszczała do szkoły ponadgimnajalnej 
w Inowrocławiu i nadal będzie doskonaliła swoje 
umiejętności.

1 ^  Patryk Dąbrowski wyróżniony został za 
Dokonany taniec. Na scenie dobrze się czuje 
i do występów w szkolnych przedstawieniach 
nikt nie musi go namawiać. Przygotowując się 
do konkursu postawił sobie za cel rozbawić 
uczestników. Wyróżnienie oraz nagroda 
publiczności potwierdzają, że cel ten potrafił 
osiągnąć.

W  konkursie wyróżniona została również 
Jagoda Łuczak. Do zaprezentowanego 
utworu sama ułożyła tekst. Całkiem, 
niedawno wzięła też udział w konkursie 
poezji śpiewanej. Lubi scenę i już jako 
uczennica szkoły podstawowej recytowała 
wiersze na akademiach szkolnych. W  domu 
często słucha muzyki i śpiewa.

W  jednym z poprzednich numerów gazety 
opublikowane były dwa wiersze Pawła 
Rucińskiego. Paweł dobrze czuje się też na 

lie. Lubi śpiewać. W  zorganizowanym 
konkursie ujął swoim występem publiczność. 
Oprócz artystycznych upodobań Paweł lubi 

spędzać czas z rówieśnikami. Grają często w siatkówkę w 
szkole lub piłkę nożną na boisku w Wybranowie.
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W  poprzednim numerze gazety podana była informacja z  wręczenia medali „ZA ZA SŁU G I D L A  O BRO NNO ŚCI 
K RA JU ”. Poniżej przedstawiamy uhonorowanych rodziców, których synowie wzorowo pełniło służbę wojskową.

Państwo Barbara i Włodzimierz 
^Urbańscy mieszkają w Liszkowie. 
i^iPan Włodzimierz od dzieciństwa 

jest związany z tą miejscowością.
ona natomiast pochodzi z 

'sąsiedniego Sciborza. Wychowali 
pięcioro synów Wszyscy są już 

samodzielni. Dwójka z nich pracuje 
Anglii. Państwo Urbańscy doczekali się 

wnuków. Pan Włodzimierz od dwudziestu
sześciu lat pracuje w Szkole Podstawowej w Liszkowie, 
a Pani Barbara pracowała do czasu, kiedy pojawiły się 
dzieci. Zajęła się wówczas ich wychowaniem. Teraz oprócz 
obowiązków domowych w wolnym czasie pielęgnuje 
ogródek przydomowy.
Pan Włodzimierz każdą wolną chwilę poświęca swojemu 
hobby - hodowli gołębi pocztowych. Codziennie rano 
gołębie są karmione i pojone oraz przygotowywane do 
lotu. Po takich treningach trzeba zastanowić się nad 
składem oraz podjąć decyzję, ile ptaków się wystawia. 
Jeśli się chce mieć gołębie dobrze przygotowane do startu, 
to trzeba spędzić dziennie kilka godzin nad dbaniem o 
ich formę. Ptaki wywożone są co tydzień na odległość 
700 -  800 kilometrów i wracają na drugi dzień. Co roku 
odbywają się wystawy gołębi w Pile, Gdańsku i Kielcach. 
Pan Włodzimierz w swojej hodowli ma sukcesy, ponieważ 
dzięki najlepszym gołębiom zdobywa puchary i nagrody. 
Jest też prezesem Koła, które liczy dwudziestu dwóch 
hodowców gołębi. Z dumą podkreśla, że obecnie udało 
się znaleźć sponsora na zakup specjalnego samochodu do 
przewozu gołębi na loty.

ŚWIETLICE
W ostatnią niedzielę maja na boisku w Wybranowie 

odbył się Dzień Dziecka. Największą atrakcją dla dzieci był 
dmuchany zamek-zjeżdżalnia. Dzieci otrzymały również 
słodycze, watę cukrową i kiełbaski z  grilla. W  imieniu własnym 
i w imieniu dzieci pragnę podziękować wszystkim osobom, które 
przyczyniły się i pomogły w zorganizowaniu Dnia Dziecka.

Informację przygotowała Dorota Rucińska

Dnia 31.05.2015r. w świetlicy Dobiesławice odbyło się 
spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka. Na początku 
dzieci wystąpiły z  programem dla mam. W dalszej części 
przewidziane były konkurencje sportowe. Na zakończenie 
każde dziecko otrzymało mały upominek z okazji święta. 
Dodatkowa atrakcją była przygotowana dla dzieci trampolina. 
Organizatorzy imprezy - sołtys, pan Tomasz Olszewski wraz 
z Radą Solecka składają serdeczne podziękowania sponsorom, 
a byli nimi: Krzysztof Kaczorowski, Hubert Grupa, Grzegorz 
Lewandowski, Mateusz Paciorek.

Informację przygotowała Agata Nowicka

Państwo Danuta i Jerzy Kuczyńs
są mieszkańcami Zelechlina* *
Mają pięciu synów i dziesięcioroi 
wnuków. Wszyscy mieszkają w l 
niedalekiej odległości od domu] 
rodzinnego. Państwo Kuczyńscy' 
pracowali na gospodarstwie,' _  
które przechodzi z pokolenia na 
pokolenie. Od dziesięciu lat prowadzi j e
najmłodszy syn Łukasz wraz z żoną Angeliką. Pan Jerzy 
i Pani Danuta pomagają jeszcze, szczególnie w pilnych 
pracach polowych. Nie przeszkadza to jednak korzystać 
z uroków życia seniora. Obydwoje są członkami Zespołu 
Wrzos działającego przy Stowarzyszeniu Seniorów. 
Często wyjeżdżają z zespołem na konkursy, przeglądy i 
występy. Podczas koncertów nie tylko śpiewają, ale także 
tańczą. Tango to taniec, w którym bardzo dobrze czuje się 
ta para. Państwo Kuczyńscy biorą udział we wszystkich 
wycieczkach, które organizuje Wrzos. Pani Danuta jest 
członkiem Zarządu Stowarzyszenia i odpowiada za 
organizację tych wyjazdów. Na wycieczki jeździli nawet, 
gdy chłopcy byli jeszcze mali. Pan Jerzy podobnie jak 
pan Włodzimierz wrócił do swoich zamiłowań. W  
wieku kilkunastu lat hodował gołębie. Teraz cieszy się, 
że na emeryturze ma więcej czasu i może powrócić do 
swojego hobby.

i Państwo Janina i Mieczysław 
Wojtysiakowie mieszkają w 

iSciborzu. Pani Janina urodziła się 
ki wychowała w tej miejscowości, 
Ja pan Mieczysław przyprowadził 
Isię do Sciborza z rodzicami w
*1947 roku. Wychowali córkę 

trzech synów. Doczekali 
się ośmioro wnuków i dwójki 

prawnuków. Wspólnie prowadzili 
gospodarstwo do 1998 roku. Po przekazaniu ziemi 
najstarszemu synowi, mają więcej czasu na swoje 
zainteresowania. Choć gospodarstwo jest w dobrych 
rękach i nie muszą się już o nie martwić, to zawsze jest 
coś do roboty. Pani Janina pomaga w pracach domowych 
i pielęgnuje kwiaty, a pan Mieczysław to złota rączka i 
naprawi wszystko, co się zepsuje.
Państwo Wojtysiakowie od szesnastu lat są członkami 
Klubu Seniora Wrzos. Należą także do zespołu. Bardzo 
lubią śpiewać i tańczyć. Podczas występów raczą widzów 
skocznym oberkiem i polką. Chętnie uczestniczą 
w spotkaniach klubu, lubią wyjazdy integracyjne i 
organizowane przez klub wycieczki. Podczas takich 
wyjazdów zwiedzili dużo ciekawych miejsc i zabytków w 
Polsce, jak również za granicą. Panu Mieczysław uchodzi 
za duszę towarzystwa, bo zawsze dopisuje mu humor.
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p r z e d s z k o l a k i  w  
o d j a z d o w y m  b i b l i o t e k a r z u

Dzieci z Akademii Przedszkola wyposażone w 
pomarańczowe kamizelki, czapeczki i baloniki 11 czerwca 
przeszły z przedszkola do Urzędu Gminy w Rojewie. 
Po drodze odwiedziły aptekę, ośrodek zdrowia i pocztę. 
Wszędzie przedstawiały krótki program złożony z wierszy 
i piosenek. Po kolei pan aptekarz, panie pielęgniarki i

pani urzędniczka na poczcie odpowiadali na zadawane 
przez przedszkolaków pytania. Na pożegnanie dostawały 
cukierki i płyty z bajkami.WUrzędzie też czekałna dziecikosz 
ze słodyczami. Akcja Odjazdowy Bibliotekarz zakończyła 
się dla przedszkolaków piknikiem na boisku szkolnym.

Patronat nad akcją objął 
Wójt Gminy Rafał Żurowski.

PODSUMOWANIE KONKURSU W  MUZEUM

W dniu 20.06.2015 r. w Muzeum im. Jana Kasprowicza 
w Inowrocławiu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy 
pokonkursowej współczesnej twórczości ludowej inieprofesjonalnej 
"Kujawskie Dziedzictwo 2015’’. Podczas uroczystości 
wręczono nagrody dla uczestników konkursu. Konkurencja była 
bardzo silna.Tym bardziej cieszy nas, że w kategorii koronka III  
miejsce zajęła pani Urszula Piasecka. Natomiast w dziedzinie 
haft kujawski wyróżniona została pani Krystyna Czarnota. 
Panie przekazują swoją wiedzę podczas zajęć prowadzonych w 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rojewie.

WSPÓŁPRACA ZE STOWARZYSZENIEM  
RODZINA - GODNE ŻYCIE

Podczas spotkania z okazji Dnia Matki, 
które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna, 
Sołectwo i KGW w Rojewie mieliśmy okazję poznać 
przedstawicielkę firmy PartyLite, jednej z największych 
na świecie producentów świec, świeczników oraz 
akcesoriów do dekoracji wnętrz. Z zainteresowaniem 
wysłuchałyśmy też informacji o innej formie 
działalności przedstawicielki tejże firmy, związanej ze 
Stowarzyszeniem RODZINA - GODNE ŻYCIE. Z 
radością informujemy o nawiązaniu dalszej współpracy 
Biblioteki ze Stowarzyszeniem. Dzięki niej pomocą 
objęte zostaną dwie rodziny w naszej gminie.

Wójt Gminy Rojewo ogłasza I 
przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż następujących 
nieruchomości z zasobu Mienia 
Komunalnego Gminy Rojewo:

1. Ściborze:
- działka nr 9/39 o pow. 0,1339 ha, Rola kl. II, Księga wieczysta nr BY1I/00038389/9 Cena wywoławcza: 30.000,00 zł, Wadium: 
3.000,00 zł, Minimalne postąpienie 300,00 zł.
2. Mierogoniewice:
- działka nr 37/8 o pow. 0,1650 ha, Rola kl. IIIa, Księga wieczysta nr BY1I/00038367/9Cena wywoławcza: 32.000,00 zł, Wadium: 
3.200,00 zł, Minimalne postąpienie 320,00 zł.
Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje o warunkach zabudowy. Działki przeznaczone do sprzedaży są wolne od obciążeń. 
Przetarg odbędzie się dnia 7 sierpnia 2015 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Rojewo pokój nr 16 w następujących godzinach:Ściborze: dz. 
nr 9/39 - 10:00, Mierogoniewice: dz. nr 37/8 - 10:15 Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.


