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	 Wójt	 Gminy	 Rojewo	 Rafał	 Żurowski,	
przy	 kontrasygnacie	 Skarbnika	 Gminy	 Rojewo	
Mirosławy	 Kaczmarek,	 podpisał	 umowę	 o	
dofinansowanie	 II	 etapu	 drogi	 Płonkowo-
Dobiesławice.	 Inwestycja	została	zakwalifikowana	
do	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
na	 lata	 2014-2020.	 Wniosek,	 który	 złożono	 w	
Urzędzie	 Marszałkowskim	 dnia	 29	 grudnia	 2015	
roku,	 został	 rozpatrzony	 pozytywnie	 i	 uchwałą	
Zarządu	 Województwa	 Kujawsko-Pomorskiego	

zakwalifikowany	do	uzyskania	współfinansowania	
w	 ramach	 Programu	 PROW.	 Dofinansowanie	 w	
ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich	
stanowi	 63,63	 procent	 przewidywanych	 kosztów	
inwestycji	i	zgodnie	z	wnioskiem	wynosi	506.921,00	
złotych.	 Wkład	 Gminy	 Rojewo	 to	 36,37	 procent	
wartości	 zadania.	 Zgodnie	 z	 umową	 podpisaną	 z	
wykonawcą,	zakończenie	budowy	drogi	planowane	
jest	na	dzień	15	września	2016	r.

Informację przesłał Piotr Czajkowski

Wsparcie unijne na II etap drogi Płonkowo-Dobiesławice

	 Dnia	 31	 maja	 2016	 roku	 w	 świetlicy	
wiejskiej	w	Liszkowie	odbyło	się	spotkanie	z	okazji	
Dnia	 Matki	 zorganizowane	 dla	 wszystkich	 mam	
z	 sołectwa	 Liszkowo.	 Organizatorem	 święta	 był	
sołtys	p.	Mirosław	Markiewka	wraz	z	Radą	Sołecką.	
Na	 uroczystość	 przybyli	 zaproszeni	 goście:	 Wójt	
Gminy	Rojewo	p.	Rafał	Żurowski,	Przewodnicząca	
Rady	 Gminy	 p.	 Joanna	 Mąka,	 Sekretarz	 Gminy	
p.	 Jan	 Wasilewski,	 Kierownik	 SZOiK	 p.	 Piotr	
Czajkowski,	 Dyrektor	 Banku	 Spółczielczego	 p.	
Grażyna	 Czerwonka	 oraz	 najstarsza	 mieszkanka	
wsi	 Liszkowo,	 96-letnia	 Zofia	 Wysota.	 Sołtys	

powitał	 zebranych,	 wszystkich	 mamom	 złożył	
życzenia	 z	 okazji	 ich	 święta,	 natomiast	 pani	
Zofia	 uhonorowana	 została	 bukietem	 kwiatów	 i	
słodkim	 upominkiem.	 Do	 życzeń	 dołączyli	 się	
również	przedstawiciele	władz	gminy.	Uroczystość	
uświetniły	 występem	 dzieci	 przygotowane	 przez	
opiekunkę	 świetlicy	 p.	 Jadwigę	 Kołodyńską.	 W	
miłej	atmosferze,	przy	słodkim	poczęstunku	panie	
spędziły	to	wyjątkowe,	majowe	święto.

Zdjęcia na stronie nr 11                                                                                
Sołtys z Radą Sołecką

 Dzień  Matki w Sołectwie Liszkowo

DZIEŃ MATKI W SZKOLE W 
ŚCIBORZU

 Organizowanie	mamom	imprezy	dedykowanej	
dnia	26	maja	na	stałe	wpisało	się	w	kalendarz	uroczy-
stości	Szkoły	Filialnej	w	Ściborzu.	Dzień	Matki	można	
obchodzić	na	wiele	sposobów.	W	tym	dniu	w	naszej	pla-
cówce	odbywa	 się	 to	w	 sposób	następujący:	po	pierw-
sze	 jest	 bardzo	 uroczyście,	 po	 drugie,	 uczniowie	 pod	
kierunkiem	 nauczycielek	 przedstawiają	 różne	 scenki,	
wiersze,	 piosenki	 i	 tańce	 dla	 swoich	mam,	 po	 trzecie	
każda	mamusia	jest	obdarowywana	laurkami	lub	kwiat-
kami	przez	swoje	dzieci,	po	czwarte	słodki	poczęstunek	
uświetnia	uroczystość	szkolną,	po	piąte	nie	obywa	się	

bez	wzruszeń,	radości	i	łez,	a	po	szóste	jest	to	jeden	ze	
sposobów	wyrażania	szacunku,	miłości	oraz	podzięko-
wania	dla	swoich	wspaniałych	mam.	

Napisała Dorota Wesołowska



 Dnia	11	maja	2016	r.	w	Szkole	Podstawowej	
im.	bł.	ks.	Mariana	Skrzypczaka	w	Rojewicach	odbyła	
się	XII	edycja	konkursu	ortograficznego	„O	Pióro	Wójta	
Gminy	Rojewo”.	
	 O	 zaszczytny	 tytuł	mistrza	 ortografii	 i	 główną	
nagrodę	 ufundowaną	 przez	 Wójta	 Gminy	 Rojewo	
p.	 Rafała	 Żurowskiego	 walczyło	 14	 uczniów	 klas	
IV	 -	 VI	 szkół	 podstawowych	 z	 terenu	 naszej	 gminy.	
Komisja	 konkursowa	 w	 składzie:	 p.	 Jolanta	 Dymel,	
p.	Magdalena	 Szperka	 i	 p.	 Agata	 Smolińska	wyłoniła	

zwycięzców.	 Nagrodę	 główną	 –	 wieczne	 pióro	 –	 z	
rąk	Wójta	Gminy	Rojewo	odebrała	Marcelina	Stach	ze	
Szkoły	Podstawowej	w	Liszkowie,	II	miejsce	przypadło	
w	udziale	Oldze	Wiecheckiej	ze	Szkoły	Podstawowej	w	
Rojewie,	 natomiast	 III	miejsce	 zajął	Krystian	 Sławek	
także	ze	Szkoły	Podstawowej	w	Rojewie.	
	 Nagrody	 książkowe	 dla	 zdobywców	 II	 i	 III	
miejsca	ufundował	organizator	konkursu,	czyli	Szkoła	
Podstawowa	 w	 Rojewicach.	 Wszyscy	 uczestnicy	
dyktanda	otrzymali	pamiątkowe	dyplomy.

XII GmInny konkurs ortoGrafIczny 
„O piórO Wójta Gminy rOjeWO”

	 W	 Liszkowicach,	 na	 plene-
rowym	 pikniku	 zorganizowanym	
przy	 świetlicy	 bawiły	 się	 trzy	 po-
kolenia:	 dziadkowie	 rodzice	 oraz	
około	40-stka	fantastycznych	dzieci.	
Na	 chwilę	 zagościli	 u	 nas	 również	
Wójt	 Gminy	 Rojewo	 p.	 Rafał	 Żu-
rowski	 oraz	 radni	 p.	 Joanna	Mąka	
i	 p.	 Adam	 Wesołowski.	 Piknik	 z	
inicjatywy	 p.	 sołtys	 Stanisławy	

Dziedzic-Dombek,	 Rady	 Sołeckiej	
i	KGW	oraz	dzięki	 zaangażowaniu	
mieszkańców	 został	 przeprowa-
dzony	zgodnie	z	planami,	a	przede	
wszystkim	przebiegał	w	 sympatycz-
nej	 i	 radosnej	 atmosferze.	 Nasze	
niezawodne	 panie	 przygotowały	
pyszny	 i	 różnorodny	 poczęstunek:	
pieczonego	 kurczaka,	 grochów-
kę,	 kiełbaski,	 hot-dogi,	 sałatki,	

słodycze,	napoje,	 lody	 i	ciasto.	Gry	
zabawy,	 konkursy	 i	 loterię	 fantową	
prowadziła	p.	Natalia	Dombek-Róg.	
Składamy	 również	 podziękowanie	
dla	 pracowników	 SZOiK-u	 za	 ser-
deczne	podejście	do	dzieci	 i	 spraw-
ną	obsługę	trampoliny	i	dmuchanej	
zjeżdżalni	(zamku).	

Zdjęcia na stronie nr 11
Sołtys i Rada Sołecka

Piknik	Rodzinny	sołectwa	Liszkowice-Stara	Wieś

  Informację przekazała Agata 
Smolińska i Jolanta Dymel

Zespół „Ale Babki” i 
„Nasze Kujawy”

 Dnia	 09.04.2016	 r.	 zespoły	 ,,Ale	 Babki”	 i	
,,Nasze	 Kujawy”	 brały	 udział	 w	 I	 Powiatowym	
Przeglądzie	Chórów,	Zespołów	Wokalnych	i	Wokalno-	
Instrumentalnych,	 który	 odbył	
się	 w	 Gimnazjum	 im.	 Karola	
Wojtyły	w	Brzozie.	Przegląd	został	
zorganizowany	 przez	 Gminny	
Ośrodek	 Kultury	 w	 Nowej	 Wsi	
Wielkiej,	 a	 celem	 spotkania	
było	 pielęgnowanie	 śpiewu,	
nawiązywanie	kontaktów,	dzielenie	
się	 doświadczeniami,	 a	 także	
promowanie	wartości	utworów.	

	 Z	kolei	w	dniu	4.06.2016	r.	zespół	,,Ale	Babki”	
brał	udział	w	Artystycznym	Spotkaniu	Seniorów,	który	
odbył	się	w	amfiteatrze	w	Nakle.	Można	było	posłuchać	
zespołów	śpiewaczych,	jak	i	pooglądać	zespoły	taneczne.	
Repertuar	podczas	spotkania	był	bardzo	różnorodny.	
	 Od	pieśni	neapolitańskiej	„O	sole	mio”,	poprzez	
przeboje	 filmowe	 i	 estradowe,	 na	 własnej	 twórczości	
kończąc.	 Atmosfera	 w	 amfiteatrze	 była	 wspaniała,	

bawiono	 się	 wyśmienicie,	 było	
co	oglądać	i	z	czego	się	pośmiać.	

 W imieniu zespołu „Ale 
Babki” i „Nasze Kujawy” 

przesłała Sylwia Wrona



	 Dnia	 1	 czerwca	 2016	 roku	 na	 boisku	
sportowym	w	Rojewie	obyły	się	gminne	obchody	
Dnia	 Dziecka.	 Impreza	 zorganizowana	 została	
przez	Wójta	Gminy	Rojewo,	Przewodnicząca	Rady	
Gminy	Rojewo	i	Samorządowy	Zespół	Oświaty	i	
Kultury	w	Rojewie.	Uczestnikami	tego	gminnego	
święta	były	dzieci	ze	szkół	i	przedszkoli	z	terenu	
gminy	 Rojewo	 oraz	 jej	 mieszkańcy.	 Impreza	
rozpoczęła	się	o	godzinie	9:00.	Sygnałem	rozpoczęcia	
było	pianie	popularnego	kogucika	z	telewizyjnego	
programu	dla	dzieci	Teleranek,	który	punktualnie	
o	 9:00	 wskakiwał	 na	 płot	 i	 piał.	 Uczestników	
przywitali	 serdecznie	 Przewodnicząca	 Rady	
Gminy	w	Rojewie	p.	Joanna	Mąka	i	Wójt	Gminy	
Rojewo	 p.	 Rafał	 Żurowski,	 składając	 przy	 tym	
najserdeczniejsze	 życzenia	 wszystkim	 dzieciom,	
tym	 młodszym	 i	 tym	 starszym.	 Swoje	 życzenia	
złożyli	także	Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	p.	
Adam	Wesołowski	 i	 Kierownik	 Samorządowego	
Zespołu	 Oświaty	 i	 Kultury	 w	 Rojewie	 p.	 Piotr	
Czajkowski.	Następnie	 prowadzący	 całą	 imprezę	
pracownik	 SZOiK-u	 przekazujący	 te	 informację	
zaprosił	wszystkich	na	zumbę,	pierwszą	z	atrakcji,	
którą	 poprowadzili	 profesjonalni	 instruktorzy	 z	
Inowrocławia.	 Humory	 uczestnikom	 dopisywały,	
bo	 niespodzianek	 nie	 brakowało.	 Specjalnym	
gościem	na	imprezie	był	pluszowy	Kubuś	Puchatek,	
który	 rozdawał	dzieciom	pyszne	 słodycze.	Duże	

wrażenie	 na	 uczestnikach	 zrobił	 pokaz	 tresury	
psów	 policyjnych,	 który	 był	 kolejną	 atrakcją	
przygotowaną	przez	funkcjonariuszy	z	Komendy	
Powiatowej	 Policji	 w	 Inowrocławiu.	 W	 trakcie	
pokazu	 można	 było	 się	 dowiedzieć	 jak	 wygląda	
szkolenie	psów,	jakie	zadania	wykonują	i	na	czym	
polega	wspólna	służba	policjanta	z	czworonogiem.	
W	 trakcie	 trwania	 całej	 imprezy	 dzieci	 mogły	
korzystać	 z	 dmuchanej	 zjeżdżalni	 i	 trampoliny,	
które	 były	 naprawdę	 mocno	 oblegane.	 Wśród	
atrakcji	były	jeszcze	zajęcia	ze	strażakami	z	OSP	w	
Rojewie,	stanowisko	z	paralotnią,	na	którym	dzieci	
mogły	 dowiedzieć	 się	 wszystkiego	 na	 jej	 temat,	
konkurs	strzelania	z	wiatrówki	i	konkurs	rzutów	
karnych,	 które	 bronił	 sam	Wójt	 Gminy	 Rojewo.	
W	przerwie	 zabawy	dzieci	mogły	 zjeść	 kiełbaski	
z	grilla	oraz	ugasić	pragnienie.	Mamy	nadzieje,	że	
Gminny	Dzień	Dziecka	sprawił	radość	wszystkim	
małym	i	dużym	dzieciom,	które	odwiedziły	Rojewo	
w	 dniu	 1	 czerwca.	 Urok	 i	 wspaniałą	 atmosferę	
święta	dzieci	przedstawiają	zdjęcia	zamieszczone	
na	 stronie	 SZOiK	Rojewo	 w	 serwisie	 Facebook.	
Organizatorzy	składają	serdeczne	podziękowania	
wszystkim	zaangażowanym	w	organizację	imprezy.

Zdjęcia na stronie nr 2                                                        
 Informację przesłał 
Bartłomiej Zieliński

Gminny Dzień Dziecka w Rojewie

	 W	połowie	maja	Zespół	„Wrzos”	brał	udział	
w	 17	 Wojewódzkim	 Przeglądzie	 Artystycznego	
Ruchu	Seniorów	„ARS	2016”	w	Pałacu	Młodzieży	
w	Bydgoszczy	i	wywalczył	udział	w	Ogólnopolskim	
Przeglądzie,	który	odbędzie	się	we	Włocławku	w	
dniach	29.09	-	2.10.	2016	r.

Podkreślić	należy,	że	„Wrzos”	jest	w	3	najlepszych	
zespołów	z	pow.	inowrocławskiego,	podobnie	jak	
„Pakościanie”	i	„Gniewkowianie”.	Obecnie	zespół	
pracuje	 nad	 nowymi	 piosenkami,	 aby	 poszerzyć	
swój	repertuar.

Informację przesłała Barbara Kryszak

ZESPÓŁ WRZOS BĘDZIE NA OGÓLNOPOLSKIM PRZEGLĄDZIE



	 W	piękne	popołudnie	dnia	19	maja	po	raz	
drugi	 spotkali	 się	byli	pracownicy	Gminnej	Spół-
dzielni	„Samopomoc	Chłopska”	w	Rojewie.	Zjazd	
rozpoczął	 się	 od	 uroczystej	 mszy	 św.	 w	 kościele	
Najświętszej	 Marii	 Panny	 Wspomożycielki	 Wier-
nych	w	Rojewie	w	intencji	zmarłych	pracowników.	
	 Po	mszy	uczestnicy	udali	się	do	Dworku	Bie-
siadnego,	gdzie	odbyła	się	druga	część	uroczystości.	
Po	wykonaniu	rodzinnej	fotografii	przed	wejściem,	
grupa	 uczestników	 weszła	 do	 sali.	 Tam	 powitał	
wszystkich	 były	 prezes	 spółdzielni	 p.	 Franciszek	
Lewandowski,	który	podziękował	 za	pomoc	w	or-
ganizacji	 spotkania	 p.	 Antoniemu	 Okulewiczowi,	
p.	Henryce	Maćkowskiej	i	p.	Nataszy	Łukiewskiej.	

Pan	 Franciszek	 nawiązał	 do	 akcji	 humanitarnej	
prowadzonej	na	 rzecz	dzieci	 z	Madagaskaru	dzię-
kując	 również	 osobom,	 które	 włączyły	 się	 do	 ak-
cji	„Adopcja	na	odległość”	i	„Okulary	dla	Afryki”.			
	 Na	 okoliczność	 spotkania	 można	 było	 za-
poznać	 się	 z	 przygotowanym	 albumem	 ze	 zdję-
ciami	 z	 pierwszego	 zjazdu.	 Podczas	 spotkania	
jedna	 z	 uczestniczek	 spotkania,	 p.	 Alicja	 Jaku-
bowka	 przeczytała	 przygotowany	 na	 tę	 okazję	
wiersz.	O	godzinie	 19.00	na	 sali	 pojawił	 się	duży	
tort	 wykonany	 przez	 firmę	 p.	 Józefa	 Klimko.	
	 W	 trakcie	 imprezy	 nie	 zabra-
kło	 również	 toastów	 za	 spotkanie	 i	 za	
zdrowie	 wszystkich	 zgromadzonych.	

	 Zabawa,	 którą	 prowadził	 p.	
Janusz	Kmieć,	trwała	do	północy.	Z	
obietnicą	kolejnego	spotkania	wszy-
scy	 rozstawali	 się	 w	 doskonałych	
humorach.	 W	 uroczystości	 udział	
wzięło	 ponad	 czterdzieści	 osób.	
Wśród	 zaproszonych	 gości	 znalazł	
się	 także	 były	 prezes	Andrzej	Kie-
raj.	 Organizatorzy	 spotkania	 ser-
deczne	dziękują	p.	Józefowi	Klimko	
za	ufundowanie	słodkich	wypieków	
oraz	wszystkim,	którzy	przyczynili	
się	 do	 przygotowania	 poczęstunku.

 Zdjęcia na stronie nr 12                             

Spotkanie  pracowników  GS „Samopomoc Chłopska”

Obok przedstawiamy
zdjęcia pracowników
GS Rojewo z wycieczek
organizowanych przez
Radę Zakładową. 
Pierwsze zdjęcie 
jest z wycieczki
do Krakowa w 1960 roku.
Uczestnikami wyjazdu
byli również członkowie
Rady Nadzorczej GS
z jej przewodniczącym
Adamem Markiewką. 
Drugie natomiast zgodnie
z napisem dotyczy
wycieczki do Wieliczki
w 1981 roku.



Szkolenie z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy

	 W	 dniu	 10.05.2016	 w	 Publicznym	
Gimnazjum	 w	 Rojewie	 odbyło	 się	 szkolenie	 z	
zakresu	udzielania	pierwszej	pomocy.	
	 W	 ramach	 współpracy	 z	 Pogotowiem	
Ratunkowym	 warsztaty	 przeprowadził	 ratownik	
medyczny	p.	Piotr	Kowalski.	
	 W	 tym	 roku	 uczniowie	 klas	 I	 i	 II	
mieli	 możliwość	 nie	 tylko	 wysłuchania	 rad	 i	
obserwowania	 pracy	 ratownika,	 ale	 również	
samodzielnie	 przeprowadzać	 akcję	 ratowniczą	 w	
zaaranżowanej	sytuacji.
     Informację 

przesłała Tamara Bosovych

Znakowanie rowerów
 
	 W	 dniu	 27	 maja	 o	 godzinie	 14:00	 przy	
Hali	 Sportowej	w	Rojewie	 policjanci	 z	Komendy	
Powiatowej	Policji	w	Inowrocławiu	przeprowadzili	
akcję	 znakowania	 rowerów.	Znakowanie	 polegało	
na	umieszczeniu	specjalnego	znaku	na	ramie	rowe-
ru	urządzeniem	do	grawerowania.	
	 Działania	 miały	 charakter	 prewencyjny.	
Warunkiem	dopuszczającym	możliwość	oznakowa-
nia	swojego	roweru	było:	posiadanie	dowodu	zaku-
pu	lub	karty	gwarancyjnej	i	posiadanie	dokumentu	
potwierdzającego	tożsamość.

Informację przesłał 
Bartłomiej Zieliński

Z	przyjemnością	pragnę	również	
poinformować,	 iż	 uczennica	
klasy	VI	Szkoły	Podstawowej	w	
Rojewie	 –	 OLIWIA	 DĄBROW-
SKA	 –	 została	 laureatką	 (miejsca	
nie	 były	 numerowane)	wojewódzkie-
go	22	KUJAWSKO-POMORSKIEGO	
FESTIWALU	 PIOSENKI	 „AWANS'16”,	
a	MARTYNA	TARASEK	z	 II	klasy	Publicz-
nego	 Gimnazjum	 w	 Rojewie	 otrzymała	 ty-
tuł	 finalistki.	 Eliminacje	 odbyły	 się	 11	
kwietnia	2016	 roku	w	Ciechocinku,	na-
tomiast	 finał	 miał	 miejsce	 23	 kwietnia	
2016	 roku	 w	 Żninie.	 Z	 kolei	 na	 Jubileuszowym	
XXX	 Powiatowym	 Harcerskim	 Festiwalu	 Zespo-
łów	 Artystycznych	 „Harfa-2016”,	 który	 odbył	
się	 dnia14	maja	 2016	 roku	 w	 Złotnikach	Kujaw-
skich,	uczennice	naszego	Zespołu	Szkół	w	Rojewie	

zdystansowały	 swoich	 rówieśników	 i	
zgarnęły	 najważniejsze	 nagrody	 !	 W	
kategorii	 zespołów	 wokalnych	 (kla-
sy	 IV-VI)	 I	miejsce	 zajął	 duet	Natalia	
Gmaj	i	Otylia	Krawiec	ze	Szkoły	Podsta-

wowej	w	Liszkowie.
W	 kategorii	 solistów	 (klasy	 IV-VI)	 również	

I	miejsce	 zdobyła	Oliwia	Dąbrowska	 ze	Szkoły	
Podstawowej	w	Rojewie.
W	kategorii	solistów	(gimnazjum)	oczywiście	także	

I	miejsce	otrzymała	Martyna	Tarasek	z	PG	w	
Rojewie.
Uczestniczkom	 ww.	 festiwali	 serdecznie	

gratulujemy!
Informacje przekazała 

Małgorzata Królak-Radziejewska

SUKCESY WOKALNE 
UCZENNIC Z GIMNAZJUM
	 Z	 wielką	 radością	 podaję	 do	 wiadomości,	
że	 podczas	 eliminacji	 powiatowych	 do	 XXII	
Dziecięcego	 Festiwalu	 Piosenki	 „Pokażemy,	 co	
umiemy”,	 które	 odbyły	 się	w	 dniu	 7.	maja	 2016	
roku	w	Teatrze	Miejskim	w	Inowrocławiu	cztery	
uczennice	 Zespołu	 Szkół	 w	 Rojewie	 dostały	 się	
do	 ścisłego	 finału:	 KATARZYNA	KŁOS	 (klasa	
V	 SP	 Rojewo),	 OLIWIA	 DĄBROWSKA	 (klasa	
VI	 SP	 Rojewo),	 JULIA	 ROGOWSKA	 (klasa	 VI	
SP	 Rojewo),	 NATALIA	 BŁOCH	 (klasa	 III	 PG	
Rojewo).	Serdeczne gratuluję !



	 Już	 po	 raz	 piąty	 Gminny	 Klub	 Seniora	
„Wrzos”	 w	 Rojewie	 organizuje	 Turniej	 Sportowo-
Rekreacyjny	pt.	„Sport	–	Rekreacja	z	uśmiechem”.	
W	 tym	 roku	 odbędzie	 się	 on	 dnia	 30.09.2016	 r.	
(piątek)	o	godz.	14.30.	w	hali	sportowej	w	Rojewie.	
Do	chwili	obecnej	zgłosiło	się	6	klubów,	tj.:
1. Seniora „Łojewianie” z Łojewa
2. Emerytów i Rencistów 
„Gniewkowianie” z Gniewkowa
3. Seniora „Niezapominajka” z 
Solca Kujawskiego
4. Seniora „Szarotka” z Solca Kujawskiego.
5. Seniora „Złoty Wiek” z Janikowa.
6. Seniora „Wrzos z Rojewa.
Podczas	 turnieju	 rozegrane	 będą	 konkurencje	
takie,	jak	po	ławeczce	piłką	do	celu,	rzuty	do	kosza,	

wyścigi	w	alkogoglach,	rzuty	do	bramki,	slalom	z	
piłką.	Każda	z	reprezentacji	będzie	liczyła	5	osób,	
w	tym	3	kobiety	i	2	mężczyzn.	Oprócz	dyplomów	
i	pucharów	przewidziana	 jest	również	nagroda	za	
najlepszy	 doping.	 Na	 zakończenie	 odbędzie	 się	
wieczorek	taneczny.
 Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Rojewo p. Rafał Żurowski.
Uwaga!
	 Karty	 zgłoszeniowe	 wraz	 z	 wpłatą	 należy	
przesyłać	do	dnia	20	września	2016	roku	na	adres	
Gminny	 Klub	 seniora	 „Wrzos”,	 Rojewo	 105	 lub	
dostarczać	do	sklepu	AGD	w	Rojewie	-	Pan	Leszek	
Wrona.
Kontakt	pod	nr	tel.	692532318	lub	(52)	35	112	51.

Rozgrywki Sportowe Seniorów

	 Kierownik	 Samorządowego	 Zespołu	 Oświaty	 i	
Kultury	w	Rojewie	informuje,	że	w	okresie	wakacyjnym	
zajęcia	świetlicowe	będą	prowadzone:
-	w	Glinnie	Wielkim	-		czwartki	od	godz.	11.00	do	godz.	
14.45,
-	w	Liszkowicach	–	wtorki	od	godz.	11.00	do	godz.	11.45,
-	 w	 Płonkowie	 –	 poniedziałki	 od	 godz.	 11.00	 do	 godz.	
11.45.
Zapraszamy	dzieci	i	młodzież	do	udziału	w	zajęciach.

  Informacji udzielił
 Piotr Czajkowski

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE NA OKRES 
WAKACJI W GLINNIE WIELKIM, 
LISZKOWICACH i PŁONKOWIE

 Rozwijanie	 czytelnictwa	 wśród	
uczniów	 jest	 ważnym	
zadaniem,	 jakie	 stawia	

sobie	 współczesna	
szkoła.	Sięganie	po	
literaturę	 powinno	

być	 dla	 dziecka	przyjemnością,	
a	 nie	 obowiązkiem.	 Aby	 zachęcić	 uczniów	
do	 podejmowania	 aktywności	 czytelniczej	
i	 rozwijać	 ich	 zainteresowanie	 książką,	
dnia	 25	maja	 odbył	 się	 szkolny	konkurs	pt.	
„Mistrz	 pięknego	 czytania”,	 zorganizowany	
dla	 klas	 II	 –	 III.	 Uczestnicy	 konkursu	
zmagali	 się	 z	 dwoma	 tekstami	 prozy	 oraz	
wierszem.	Liczyła	się	bezbłędność	czytanego	
tekstu,	 odpowiedni	 przekaz	 emocjonalny,	
wyrazistość	i	prawidłowa	dykcja.	
Jury	wyłoniło	czterech	laureatów:
I	miejsce:	Zuzanna	Rogowska	kl.	II	a,
Nela	Wiśniewska	kl.	II	b
III	miejsce:	Oliwia	Kuczyńska	kl.	III
Wyróżnienie:	Julia	Błachowicz	kl.	II	b
Za	udział	w	konkursie	wszystkim	serdecznie	
dziękujemy,	a	laureatom	składamy	gratulacje.	

Notatkę przesłały Monika Barczak 
i Joanna Sierzputowska

Konkurs „Mistrz 
pięknego czytania”



Trzeci Festiwal Poezji Śpiewanej
	 W	Zespole	Szkół	w	Rojewie	 odbył	 się	 już	
po	 raz	 trzeci	 Gminny	 Festiwal	 Poezji	 Śpiewanej	
„Poezja	–	świat	duszy…”,	objęty	patronatem	Wójta	
Gminy	 Rojewo.	 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	34	uczniów.	
Nad	 prawidłowym	 i	 sprawiedliwym	 przebiegiem	
konkursu	czuwało	trzyosobowe	jury,	w	składzie:	p.	
Karina	Milińska	–	Kopczyńska,	p.	Daria	Wójcik	i	
p.	Jadwiga	Florczak.
Jako	 pierwsi	 swoje	 umiejętności	 zaprezentowali	
soliści	 ze	 szkół	 podstawowych	 naszej	 gminy.	
Później	 przyszła	 kolej	 na	 duety.	 Ostatnia	 swój	
występ	 przedstawiła	 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,	 którą	 umilił	 słodki	 poczęstunek	
ufundowany	 przez	 p.	 Józefa	 Klimko,	 zostały	
ogłoszone	wyniki.

Laureaci III Gminnego 
Festiwalu Poezji Śpiewanej

w kategorii soliści:
w	grupie	szkół	podstawowych	klas	IV-V
I miejsca:	Julia	Bejgrowicz	i	Weronika	Maj
II miejsce:	Katarzyna	Kłos
w	grupie	szkół	podstawowych	klas	VI
I miejsce:	Oliwia	Dąbrowska

II miejsca:	Kinga	Błoch	i	Wiktoria	Klimko	
III miejsca:	 Katarzyna	 Bejgrowicz	 i	 Oliwia	
Bieniewicz
wyróżnienia otrzymali:	Wiktoria	Osińska,	Paweł	
Osiński	i	Justyna	Rucińska
w	grupie	gimnazjalnej
I miejsca:	Martyna	Tarasek
II miejsce:	Natalia	Błoch
wyróżnienie otrzymała:	Marta	Walczak

w	kategorii	duety:
I miejsce:	Otylia	Krawiec	i	Natalia	Gmaj	
Nagrodę	 specjalną	 za	 szczególne	 wrażenia	
artystyczne	jury	przyznało	uczennicy	klasy	IV	SP	
Rojewo	-	Wiktorii	Treli.

GRATULUJEMY!!!
Laureaci	 festiwalu	 otrzymali	 dyplomy,	 nagrody	
książkowe	 oraz	 nagrody	 specjalne,	 ufundowane	
przez	Wójta	Gminy	Rojewo	p.	Rafała	Żurowskiego	
i	kierownika	SZOiK	p.	Piotra	Czajkowskiego.	
	 Były	 również	 dyplomy	 dla	 wszystkich	
uczestników	 festiwalu,	 podziękowania	 dla	
członków	 komisji	 konkursowej,	 sponsorów	 oraz	
nauczycieli	przygotowujących	uczniów	do	występu.
	 	 Na	 koniec	 imprezy	 dyrektor	 Zespołu	
Szkół	w	Rojewie	 p.	 Jadwiga	Florczak	 skierowała	
podziękowania	 dla	 organizatorek	 festiwalu:	
p.	 Joanny	 Sierzputowskiej	 i	 Małgorzaty	
Królak-Radziejewskiej.

Zdjęcia na stronie nr 11
Informację przesłała J. Sierzputowska

 
	 Dnia	 24	 maja	 w	 świetlicy	 wiejskiej	 w	
Liszkowie	 Gminna	 Rada	 Kobiet	 zorganizowała	
Dzień	Matki.		Życzenia	wszystkim	mamom	złożył	
Wójt	Gminy	Rojewo	p.	Rafał	Żurowski.	Spotkanie	
przy	 słodkim	 poczęstunku	 umilił	 występ	 dzieci		
przygotowanych	 przez	 p.	 Jadwigę	 Kołodyńską.	
Najmłodsi	recytowali		wierszyki	i	śpiewali	piosenki	
dla	mam.	
	 W	 trakcie	 imprezy	 znana	 poetka	 ludowa	
p.	Wanda	Świerczyńska	oraz	p.	Alina	Jakubowska	
uświetniły	 spotkanie	 deklamując	 napisane	 na	 tę	
okazję	wiersze.	

 
	 Dziękujemy	 za	 przybycie	 zaproszonym	
gościom,	 tj.	Wójtowi	 Gminy	 Rojewo	 p.	 Rafałowi	
Żurowskiemu,	 Przewodniczącej	 Rady	 Gminy	 p.	
Joannie	Mąka	oraz	Sekretarzowi	Gminy	p.	Janowi	
Wasilewskiemu.	 Słowa	 podziękowania	 kierujemy	
również	do	wszystkich,	którzy	zaangażowali	się	w	
pomoc,	aby	przygotować	tegoroczną	imprezę.

Zdjęcia na stronie nr 2
 Informację przesłały Agnieszka 

Miszczyk i Kamila Ojrzanowska

GMINNY DZIEŃ MATKI 



Hieronim	 Spychalski	 z	 miejscowości	
Rojewo,
Regina	 Zwierzychowska	 z	 miejscowości	
Płonkówko,
Helena	Tomala	z	miejscowości	Budziaki.

ZGONY

URODZENIA

Jan	 Pilarski	 z	 miejscowości	
Mierogoniewice,
Zofia	Wojtysiak	z	miejscowości	Ściborze,
Julia	 Róża	 Skrobacka	 z	 miejscowości	
Jaszczółtowo.

Dzień  Matki w Sołectwie Wybranowo
 
 Dnia 28.05.2016 r. w świetlicy wiejskiej w 
Wybranowie, z inicjatywy sołtysa, Rady Sołeckiej 
oraz pań z Koła Gospodyń Wiejskich, zostało 
zorganizowane spotkanie dla wszystkich matek z 
sołectwa Wybranowo. Przybyli zaproszeni goście, tj. 
Wójt Gminy Rojewo p. Rafał Żurowski, Kierownik 
Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury 
w Rojewie p. Piotr Czajkowski oraz Zastępca 
Przewodniczącej Rady Gminy w Rojewie p. Adam 
Wesołowski. 
 Goście złożyli serdeczne życzenia wszystkim 
obecnym na spotkaniu mamom. Szczególne 
życzenia oraz kwiaty otrzymały najstarsze mamy 
z Wybranowa, czyli p. Józefa Witkowska oraz p. 
Marianna Gąsiorek. Przy słodkim poczęstunku i 
kawie, z wielkim zainteresowaniem wszyscy obejrzeli 
ciekawy program artystyczny przygotowany przez 
dzieci uczęszczające na świetlicę.

Informację sporządziła 
Dorota Rucińska 

DZIEŃ DZIECKA W LISZKOWIE
Tegoroczny	 Dzień	 Dziecka	 sołectwa	 Liszkowo	 i	
Żelechlin	 postanowiły	 zorganizować	 wspólnie.	 Z	
inicjatywy	 sołtysa	 p.	 Mirosława	 Markiewki	 i	 sołtys	
p.	 Danuty	 Kuczyńskiej	 w	 dniu	 3.06.	 2016	 r.	 w	
Liszkowie	 odbyła	 się	 wspólna	 impreza	 dla	 dzieci	 z	
obu	sołectw.	Do	zabawy	zgłosiło	się	około	50	dzieci	w	
różnym	przedziale	wiekowym,	które	uczestniczyły	w	
konkursach	sprawnościowych,	m.	in.	bieg	w	workach	
i	 skok	 w	 dal.	 Z	 uśmiechem	 na	 twarzy	 zjeżdżały	 z	
trampoliny.	 Atmosfera	 dobrej	 zabawy	 sprawiła,	 że	
dzieci	 tryskały	 humorem,	 a	 dzień	 ten	 należał	 do	
wyjątkowych	 i	 bardzo	 udanych.	 Wszyscy	 uczestnicy	
mieli	zapewnione	napoje	i	posiłek.

zdjęcia na stronie nr 11
Informację przesłała Jadwiga Kołodyńska

DZIEŃ DZIECKA W WYBRANOWIE
 
	 Dnia	3.06.2016	r.	w	świetlicy	w	Wybranowie	
rodzice	wraz	z	opiekunką	świetlicy	zorganizowali	
imprezę	dla	dzieci.	
	 Zabawę	 	 urozmaicały	 liczne	 konkursy	
przeprowadzone	 na	 boisku	 przy	 świetlicy.	 Na	
koniec	uczestnicy	mieli	przygotowane	kiełbaski	z	
grilla	oraz	słodki	poczęstunek.					

Zdjęcia na stronie nr 11                                               
Informację przesłała Dorota Rucińska



Trzeci Festiwal Poezji Śpiewanej

Piknik Rodzinny sołectwa Liszkowice-Stara Wieś

DZIEŃ DZIECKA W WYBRANOWIE

DZIEŃ DZIECKA W LISZKOWIE

 DNIA MATKI W SOŁECTWIE LISZKOWO



Spotkanie pracowników GS „Samopomoc Chłopska”

	 Na	XVIII	 sesji	Rady	Gminy	w	Rojewie,	która	
odbyła	 się	 23.06.2016	 r.	 radni	 podjęli	 kilkanaście	
uchwał.	 Jednym	 z	 głównych	 punktów	 obrad	 było	
zatwierdzenie	 sprawozdania	 finansowego	 wraz	 ze	
sprawozdaniem	 z	wykonania	 budżetu	Gminy	Rojewo	

za	 rok	 2015	 oraz	 udzielenie	Wójtowi	 Gminy	 Rojewo	
absolutorium	 z	 tytułu	 wykonania	 budżetu	 Gminy	 za	
2015	 rok.	 Sprawozdanie	finansowe	 oraz	 sprawozdanie	
z	 wykonania	 budżetu	 za	 rok	 ubiegły	 przedstawiła	
skarbnik	p.	Mirosława	Kaczmarek.	
	 Z	kolei	Przewodnicząca	Rady	Gminy	p.	Joanna	
Mąka	 zapoznała	 obecnych	 z	 opinią	 Regionalnej	

Izby	 Obrachunkowej,	 która	 pozytywnie	 oceniła	 ww.	
sprawozdanie,	 a	 także	 wniosek	 Komisji	 Rewizyjnej	
skierowany	do	RIO	w	sprawie	udzielenia	absolutorium	
Wójtowi	Gminy	Rojewo.	Wniosek	ten	również	uzyskał	
pozytywną	opinię	RIO.	
	 W	dalszej	 części	 sesji	przewodnicząca	Komisji	
Rewizyjnej	 Halina	 Krzewina	 odczytała	 sprawozdanie	

Komisji	Rewizyjnej,	rekomendując	udzielenie	Wójtowi	
Gminy	absolutorium.	W	sesji	Rady	Gminy	uczestniczyło	
14	radnych,	co	stanowiło	wymagane	quorum.	
	 Zarówno	uchwałę	o	zatwierdzeniu	sprawozdania,	
jak	i	uchwałę	o	udzielenie	Wójtowi	Gminy	absolutorium	
przegłosowano	 jednogłośnie.	 Życzenia	 złożyli	
Przewodnicząca	Rady	Gminy,	 radni	 oraz	 panie	 sołtys	
reprezentujące	sołectwa	i	mieszkańcy.	
	 Wójt	 Gminy	 Rojewo	 p.	 Rafał	 Żurowski	

podziękował	 za	 udzielenie	
absolutorium	 oraz	 za	 owocną	
współpracę	radnym	i	sołtysom.	
Podkreślił	przy	 tym,	 że	 jest	 to	
podsumowanie	 nie	 tylko	 jego	
pracy,	ale	całego	zespołu	ludzi	i	
efekt	ich	wzajemnego	zaufania.	
Obiecał	 również	dalej	 solidnie	
pracować	 na	 rzecz	 naszego	
społeczeństwa.

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA


