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INFORMACYJNY

REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WY-
BORU DO DRUKU NADESŁANYCH ZDJĘĆ I 

TEKSTÓW, A TAKŻE ICH SKRA-
CANIA I REDAGOWANIA.

Gdzie przekazać zużyte opony rolnicze?
 W związku z licznymi zapy-

taniami dotyczącymi miejsca, 
gdzie można przekazać zużyte 
opony rolnicze Urząd Gminy 
w Rojewie informuje, że moż-
na je oddać w punktach świad-
czących wymianę takich opon. 

Zgodnie z przepisami to na wytwórcy odpadów w ra-
mach świadczenia usługi wymiany (naprawy) spoczywa 
obowiązek ich prawidłowego zagospodarowania. 

Ponadto opony rolnicze można przekazać do orga-
nizacji, które zajmują się zbieraniem i utylizacją ta-
kich opon (np. Centrum Utylizacji Opon Organizacja 
Odzysku S.A.), do firm, które przerabiają je na granulat 
lub do zakładów, które wykorzystują opony jako paliwo 
(cementownie). Niestety opony rolnicze ze względu na 
swoje gabaryty oraz wiążące się z tym utrudnieniami 
(transport, utylizacja) najczęściej odbierane są odpłat-
nie, a transport zapewniany jest przy dużych ilościach. 

Informację przygotowała
 Angelika Drzewiecka

 Tegoroczna majówka stanowiła dobry po-
czątek sezonu imprez plenerowych w naszej gmi-
nie. Organizatorami wydarzenia byli Samorządowy 
Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie, Wójt Gminy 
Rojewo, Przewodnicząca Rady Gminy Rojewo 
przy udziale i pomocy lokalnych stowarzyszeń i 
KGW. Dzieci, młodzież, jak i całe rodziny chęt-
nie uczestniczyli w proponowanych konkursach. 
Zadania wymagały szybkości i zwinności, dlatego 
towarzyszyły im niemałe emocje. Na scenie rów-
nież wiele się działo. 
 Muzyczny repertuar przygotowali szcze-
gólnie utalentowani, lokalni artyści, w tym zespo-
ły Topolinki i Alibabki. Pomimo kilkugodzinnej 
zabawy nikt nie miał prawa zgłodnieć. 
 Osoby obsługujące rozmaite stoiska gastro-
nomiczne zadbały o odpowiedni wikt dla wszyst-
kich uczestników. 

Na zakończenie zespół The Postman Beatlesi z 
Polkowic przeniósł nas mentalnie do magicznych 
lat 60 – tych, wykonując największe hity oparte na 
-  nigdy nie nudzącym publiczność -  rock’n’rollu.

  Rodzinna Majówka w Gminie Rojewo

 W sobotę 6 maja o godz. 19.00 odprawiona 
została msza św. w intencji strażaków z apelem pa-
mięci, celebrowana przez księdza proboszcza Piotra 
Kunickiego. Zwołany został również apel, podczas 
którego dwaj strażacy: Błażej Kołodziejski i Marcin 
Fiszer oraz członkowie drużyny młodzieżowej, złożyli 
uroczyste ślubowania. Charakter uroczystości wymagał 
również docenienia najaktywniejszych w akcjach ratow-
ników, na ich ręce złożono listy pochwalne. W części 
oficjalnej spotkania głos zabrał Prezes OSP,  a po nim 
zaproszeni goście: Prezes zarządu powiatowego ZOSP 

Jerzy Stanny, Z-ca Komendanta powiatowego PSP bryg. 
Tomasz Kruczyński, Przewodnicząca Rady Gminy 
Joanna Mąka oraz Wójt Rafał Żurowski. 
 Nie byłoby świętowania bez Balu Strażaka, w 
czasie którego uczestnicy z rodzinami, goście oraz sym-
patycy bawili się  przy muzyce zespołu "Sami Swoi". Jak 
na strażaków przystało, całości towarzyszyła wielka, 
właściwie podwójna, pompa – ta organizacyjna, druga 
zesłana z niebios w postaci ulewnego deszczu.

   Dzień Strażaka i „podwójna pompa”

Informację przesłał Prezes OSP 
w Rojewie Andrzej Walczak
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 Dnia 17 maja na świetlicy w Wybranowie 
odbyły się warsztaty mydlane dla mieszkanek wsi. 
Spotkanie zorganizowała Dorota Rucińska, a po-
prowadziła Danuta Lińczak. Uczestniczki poznały 
poszczególne etapy produkcji mydła naturalnego. 
Tradycyjna receptura stanowi poważną konkuren-
cję dla produktów syntetycznych oferowanych dziś 
w drogeriach. 
 Każdy składnik posiada cenne właściwości, 
właściwy dobór przynosi wiele korzyści pielęgna-
cyjnych i estetycznych. Panie w miłej atmosferze 
mogły przedyskutować proponowany temat, ale 
też aktywnie uczestniczyły w części praktycznej, 

samodzielnie pracując nad uzyskaniem naturalne-
go środka myjącego.
 Parę dni wcześniej w podobnych zajęciach 
wzięło udział ok. osiemnaścioro dzieci, które z za-
chwytem lepiły swoje mydełka.  Z myślą o zbliżają-
cym się dniu mamy, tworzyły serduszka, kwiatusz-
ki, aby sprawić piękne i oryginalne prezenty. Nikt 
nie chciał wracać do domu. Kolorowe i aromatycz-
ne dzieła na długo zostaną w pamięci uczestników.
       

Informację przekazała Dorota Rucińska

Warsztaty mydlane W WybranoWie

 W sobotę 20 maja, 11 - osobowa grupa młodzie-
żowej drużyny pożarniczej oraz dziewięcioro druhen i 
druhów naszej jednostki wzięło udział w spływie kaja-
kowym na rzeczce Zielona Struga. Komandorem spły-
wu był Pan Artur Wiśniewski z Inowrocławia - wytraw-
ny kajakarz, który ma na swoim koncie kilkadziesiąt 
zaliczonych spływów. On właśnie, podczas startu udzie-
lał naszym strażakom porad jak bezpiecznie zachowy-
wać się w kajaku, a później płynął jako otwierający. 

 Zamykającym był Pan Mirosław Iwiński - 
najbardziej doświadczony kajakarz w naszej straży.
Początek spływu miał miejsce na mostku w Glinnie 
Wielkim a meta w miejscowości Jarki. Trasa, licząca 
ok. 7 kilometrów wiodła przez malownicze tereny łąk 
i lasów Osieka Wielkiego, Brodu Kamiennego i Jarek. 
W każdym kajaku razem z członkiem MDP znajdował 
się pełnoletni strażak. Na mecie na kajakarzy czeka-
ła pyszna grochówka ugotowana przez Panią Halinę 
Wesołowską. Na zakończenie trwającego ponad cztery 
godziny spływu jego uczestnicy zgodnie stwierdzili, 
że chętnie wezmą udział w następnych edycjach tego 
przedsięwzięcia. 
 Na razie trzeba poczekać przynajmniej do jesie-
ni na podwyższenie poziomu wody na Zielonej Strudze, 
który umożliwi pływanie kajakiem. Spływ odbył się 
dzięki pomocy członków wspierających, którym dzię-
kujemy za okazaną pomoc.
      
   Informację przesłał 

Prezes OSP w Rojewie Andrzej Walczak

  I STRAŻACKI SPŁYW KAJAKOWY OSP ROJEWO

 3 czerwca w nakielskim amfiteatrze odbyło się 
II Artystyczne Spotkanie Seniorów, w których wystąpi-
ły zespoły śpiewacze oraz teatralne działające w ramach 
Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Klubów Seniora, przy 
Bibliotekach, Domach Pomocy Społecznej czy Domach 
Kultury. 
 Prezentacje oceniała komisja konkursowa w 
składzie pani Eugenia Czyż – Rydzyńska, Eugeniusz 
Mik oraz Paulina Ocetkiewicz, która nagrodziła Zespół 
śpiewaczy "Harmonia" z Domu Kultury w Górsku oraz 
Grupę teatralną "Jesienne kwiaty” z Domu Kultury 

"Modraczek" w Bydgoszczy.  Zespoły ,, Złotniczanki" 
ze Złotnik Kujawskich i nasz zespół ,, Nasze Kujawy" 
otrzymał możliwość nagrania własnej płyty.

 Sukces  zespołu „Nasze Kujawy” 
Informacja udostępniona na fanpage'u Stowarzyszenie 

na Rzecz Wspierania Aktywności Społecznej
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 Mieszkańcy gminy przyłączyli się do XIII 
Edycji Ogólnopolskiej akcji "POLSKA BIEGA". 
Wysiłek podjęło ok. 140 osób. Organizatorzy: Wójt 
Gminy Rojewo i Samorządowy Zespół Oświaty i 
Kultury w Rojewie przewidzieli określone dystan-
se dla 5 kategorii wiekowych. Najdłuższy dystans, 
tj. 2000 metrów, zawodnicy pokonali w ostatniej 
kategorii „OPEN”. Najlepsi biegacze otrzymali na-
grody, dyplomy i medale, natomiast wszyscy mogli 
posilić się kiełbaską z grilla.
Wyniki:
Kategoria klasy I-II
dz.
I miejsce Amelia Melon
II miejsce Julia Tarasek
III miejsce Małgosia Błoch
chł.
I miejsce Piotr Sypniewski
II miejsce Wiktor Wejnerowski
III miejsce Filip Gmerek
Kategoria klasy III-IV
dz.
I miejsce Gabrysia Krawiec
II miejsce Oliwia Kuczyńska
III miejsce Julia Siwińska
chł.
I miejsce Krystian Łapiński
II miejsce Oskar Gremplewski
III miejsce Piotr Wawer
Kategoria V-VI
dz.

I miejsce Weronika Maj
II miejsce Weronika Zielińska
III miejsce Wiktoria Trela
chł.
I miejsce Mikołaj Skowroński
II miejsce Igor Bobrowski
III miejsce Bartek Tuszyński
kategoria gimnazjum
dz.
I miejsce Weronika Jaszkim
II miejsce Eliza Ziemniak
III miejsce Patrycja Kryszewska
chł.
I miejsce Szymon Klimko
II miejsce Hubert Bobrowski
III miejsce Kacper Sochaczewski
kategoria OPEN
K.
I miejsce Emilia Musiał
II miejsce Agnieszka Tuszyńska
III miejsce Marzena Losik
M.
I miejsce Kacper Wasila
II miejsce Marcin Wijata
III miejsce Dawid Ratka

Zdjęcia na stronie nr 12 
Na podstawie informacji 

udostępnionej na fanpage’u  SZOiK

Polska Biega 2017 – start w Jaszczółtowie

SukceS ortograficzny uczniów ze 
Szkoły PodStawowej w Rojewie! 

 Dnia 25 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej 
im. bł. ks. Mariana Skrzypczaka w Rojewicach od-
była się XIII edycja konkursu ortograficznego "O 
Pióro Wójta Gminy Rojewo". O zaszczytny tytuł 
mistrza ortografii i główną nagrodę ufundowaną 
przez Rafała Żurowskiego - Wójta Gminy Rojewo 
walczyli uczniowie  klas IV - VI szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy. Komisja konkursowa, 
w składzie: Agata Smolińska, Magdalena Szperka 
i Magdalena Pijanowska, wyłoniła zwycięzców. 
Troje uczniów ze Szkoły Podstawowej w Rojewie 
odniosło sukces w tym konkursie zajmując ko-
lejno 1-wsze, 2-gie i 3-cie miejsce. Nagrodę głów-
ną - wieczne pióro - z rąk Wójta Gminy Rojewo 
- Rafała Żurowskiego odebrała Olga Wiechecka z 

klasy piątej, drugie miejsce przypadło w udziale 
Arturowi Walczakowi z klasy szóstej, natomiast 
trzecie miejsce zajął Kacper Sierzputowski z klasy 
piątej. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukce-
sów w przyszłym roku!

Informację przygotowała 
Magdalena Szperka
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 Mieszkanka gminy i absolwent-
ka rojewskiego gimnazjum, Martyna 
Kuczyńska, zawsze stawiała wysokie po-
przeczki. Sukcesy nie stanowią dla niej 
mety, jedynie otwierają drogę dla dal-
szych wyzwań.
 We wcześniejszych latach edu-
kacji dała się poznać jako „człowiek 
renesansu”. Z jednej strony swobodnie 
poruszała się w dziedzinach humani-
stycznych, przede wszystkim jednak 
wiodła prym w tzw. przedmiotach ści-
słych, co zresztą do dziś wspominają jej 
nauczyciele. Ostatecznie zdecydowała się na klasę o 
profilu medycznym w inowrocławskim „Kasprze”. 
Nadal interesuje się zagadnieniami ogólnospołecz-
nymi, ale naukowy kapitał gromadzi na polu nauk 
przyrodniczych. Talent i konsekwencja procentują 
wynikami:
2016 rok:  – finalistka etapu centralnego Olimpiady 
Wiedzy Ekologicznej, 
-laureatka I miejsca międzyszkolnego konkursu 
chemicznego dla klas pierwszych szkół średnich.
2017 rok:  – laureatka II miejsca etapu centralnego 
Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, 
- laureatka konkursu Politechniki Gdańskiej wy-
działu chemii „Wygraj Indeks”, 

- uczestniczka etapu rejonowego Olimpiady 
Biologicznej.
 Zwycięstwa niosą za sobą wiele 
praktycznych profitów: cenne nagrody 
rzeczowe, wstęp bez postępowania kwalifi-
kacyjnego na wybrane kierunki wśród 60 
polskich uczelni, a we wrześniu 10 dniowy 
wyjazd na Majorkę z pozostałymi zwycięz-
cami olimpiady. 
 Pytana, dlaczego wybrała akurat eko-
logię (to raczej rzadziej wybierany przez 
uczniów obszar), odpowiada:
-  Dlaczego ekologia? Jest to nauka o 

funkcjonowaniu świata. W ekologii możemy zaj-
mować się oddziaływaniem na siebie pojedynczych 
organizmów, ale także ekosystemów i całej biosfery. 
Wiedza ta wyjaśnia mechanizmy świata przyrody, 
w których udział bierze też człowiek. 
 Jak twierdzi nie jest to jeszcze konkretny 
plan na przyszłość, a raczej pasja i sposób na relaks: 

- wszystko czego się uczymy, w przyszłości procen-
tuje. Jeszcze szukam swojego kierunku wobec tego 
próbuję nowych rzeczy…
 Życzymy zatem Martynie  szerokiego, peł-
nego perspektyw świata i realizacji wszystkich za-
łożonych planów.

Wiedza, pasja i sukcesy…

 W środę 26 kwietnia w 
Rojewie odbył się kolejny Gminny 
Turniej Recytatorski „O pióro Jana 
Brzechwy” dla uczniów z klas I-III 
szkół podstawowych. Turniej był 
doskonałą okazją, aby posłuchać 
pięknych recytacji wierszy wśród 
młodych adeptów sztuki żywego 
słowa. Celem konkursu jest przede 
wszystkim zachęcenie dzieci do 
zabawy słowem, zainteresowanie 
najmłodszych sztuką recytatorską i 
uwrażliwienie ich na kulturę i este-
tykę słowa. Organizatorem konkur-
su był Samorządowy Zespół Oświaty 
i Kultury w Rojewie. Każdy uczest-
nik prezentował wiersz (nieko-
niecznie autorstwa Jana Brzechwy) 
z dowolnie wybranej literatury 
dziecięcej.
Po przesłuchaniach Komisja kon-
kursowa w osobach:

Wójta Gminy Rojewo Rafała 
Żurowskiego, 
Pani Anny Bejgrowicz- 
Przewodniczącej Komisji ds. 
Kultury i Oświaty 
Pani Zofii Przybylskiej- Pracownik 
SZOiK
Postanowiła nagrodzić następują-
cych uczestników:
W kategorii Klas I
I miejsce Tomasz Chojnacki z SP 
Ściborze
W kategorii klas II
I miejsce Julia Tarasek SP Rojewo
II miejsce Jan Kuźniacki SP 
Rojewice
III miejsce Maja Czajkowska SP 
Rojewo
Wyróżnienie: Olaf Jarczyński SP 
Rojewice
W kategorii klas III

I miejsce Otylia Piaskowska SP 
Rojewice
II miejsce Nicola Napora SP 
Rojewice
III miejsce Julia Nadolska SP 
Rojewice
Wyróżnienie: Maria Kinal SP 
Rojewo
Wszyscy uczestnicy otrzymali dy-
plomy i nagrody książkowe.
Kierownik Samorządowego Zespołu 
Oświaty i Kultury w Rojewie skła-
da serdeczne podziękowania pra-
cownikom zaangażowanym w or-
ganizację konkursu, członkom 
jury oraz Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Rojewie za ufundo-
wanie słodkiego poczęstunku dla 
uczestników.

Informacja udostępniona na 
fanpage’u Szoik Rojewo

Gminny Turniej Brzechwy 

Zdjęcia na stronie nr 2
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 „Zasady ekologii znamy 
– dlatego czysty świat mamy”. 
Pod takim hasłem przedszko-
lacy z Przedszkola „Akademia 
Przedszkolaka” w Rojewie zma-
gali się w trakcie całotygodnio-
wych zajęć z szeregiem czyn-
ności związanych z tematyką 
ekologiczną i propagowały tre-
ści z zakresu ekologii i ochrony 
środowiska. 
 W wyniku naszych dzia-
łań zdobyliśmy Ogólnopolski 
Certyfikat i pracujemy dalej nad 
Międzynarodowym Certyfikatem 
Zielonej Flagi. Stworzyliśmy i 
opracowaliśmy  audyt, który wy-
znaczył cele i  program naszych 
działań Eko – szkoły. Został on 
wdrożony do cyklicznych  zajęć 
z najmłodszymi dziećmi. 

 Wokół ekologicznych 
zmagań Przedszkola w szczegól-
ny sposób zachęciliśmy i pobu-
dziliśmy  społeczną aktywność 
dzieci, nauczycieli, mieszkańców 
oraz przedstawicieli samorządu 
lokalnego i instytucji. Patronat 
nad akcją objęło Krajowe 
Ministerstwo Środowiska. W ra-
mach zajęć odbyły się cykliczne 
spotkania z panem leśnikiem 
Wiesławem Wesołowskim, spo-
tkanie z panem pszczelarzem, a 
także stworzony został ekologicz-
ny  kodeks przestrzegany przez 
najmłodsze dzieci. Każdego 
dnia dzieci uczyły się, jak nale-
ży dbać o Ziemię - naszą planetę. 
Zaprojektowaliśmy ekologiczny 
ogródek, gdzie dzieci posadzi-
ły rośliny, sadzonki ziół i kwia-
tów. Na bieżąco przedszkolacy 

prowadzą obserwację przyrody. 
Przy przedszkolu powstała dru-
żyna Zuchów Eko-skrzatów, któ-
ra formalnie jest zarejestrowana 
w ZHP w Inowrocławiu. Zajęcia 
prowadzi druhna Karolina 
Spychalska. Spotkania cieszą się 
ogromnym zainteresowaniem 
wśród  maluchów. Z zakresu 
działań ekologicznych obcho-
dziliśmy Światowy Dzień Ziemi 
i lokalną Akcję Ekologiczną, w 
ramach której odwiedziliśmy 
lokalne instytucje, odbyła  się 
wycieczka do lasu i  integracyjne 
ognisko przy  domku myśliw-
skim kola łowieckiego dla spo-
łeczności Przedszkola.     

Informację przesłała                         
p. o. dyrektora Publicznego 

Samorządowego Przedszkola 
Katarzyna Stępniak  

Ekologiczne zmagania przedszkolaków z Publicznego Samorządowego 
Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie.

dzień dziecka
 Gminny Dzień Dziecka w 
Rojewie co roku obchodzony jest w 
sposób wyjątkowy. Dzieci zostawia-
ją tornistry i książki, żeby wspólnie 
z nauczycielami świętować, korzy-
stając z wielu przygotowanych dla 
nich atrakcji. Boisko szkolne staje 
się wtedy wielkim placem zabaw. 
  Dmuchane zjeżdżalnie, trampoli-
ny i malowanie twarzy, jak zwykle 
cieszyły się dużym powodzeniem. 
Szczególną uwagę przykuł pokaz 
sprzętu strażackiego. Wietrzna aura 
nie powstrzymała dzieci od zim-
nego „prysznica” zafundowanego 
przy użycia węża przez strażaków z 
OSP w Rojewie. Uczestnicy bawili 
się przy konkursach, a odważniejsi 
próbowali swoich sił w zmaganiach 
wokalnych w formie karaoke.

Zdjęcia na stronie nr 1

dzień dziecka W liszkoWie
 Dzień Dziecka świętowano również  w Liszkowie. 
Zorganizowano dmuchaną zjeżdżalnię, dzieci uczestniczyły w 
różnych konkursach i zabawach, takich jak  malowanie kredą 
czy kręcenie hula hop. Nie zabrakło też pysznego poczęstunku. 
Największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście nugget-
sy, frytki i niezastąpione słodycze. Imprezę zorganizowały so-
łectwa Liszkowo i Żelechlin, a opiekunem była pani Jadwiga 
Kołodyńska.

Zdjęcia na stronie nr 2 
Na podstawie informacji Jadwigi Kołodyńskiej

dzień rodziny W oddziałach 
przedszkolnych W rojeWicach

 Dnia 2 czerwca przedszkolaki z Rojewic wraz z wycho-
wawcami urządzili dla swoich rodziców „Dzień Rodziny”. Dla 
uczczenia  ich święta, dzieci  recytowały piękne wierszyki oraz 
śpiewały piosenki. W pierwszej części spotkania odbył się uro-
czysty występ dla gości, a w drugiej części wszystkie dzieci wraz z 
rodzicami wzięły udział w smacznym poczęstunku. Dla rodziców 
przygotowane były upominki, które wykonały dzieci. Wszyscy 
miło spędzili czas i odpoczęli od codziennych obowiązków.

Informację przygotowała 
Lucyna Prokopiak

Zdjęcia na stronie nr 2

Zdjęcia na stronie nr 11
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 1 czerwca 2017 roku  na obiektach CWZS 
Zawisza w Bydgoszczy odbył się turniej „EURO 
Metropolia CUP” promujący zbliżające się mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21. 
Uczestnikami turnieju były drużyny, które wcho-
dzą w skład Metropolii Bydgoskiej. Zalicza się do 
nich  Bydgoszcz, powiaty: bydgoski i powiat na-
kielski oraz gminy Barcin, Białe Błota, Dąbrowa 
Chełmińska, Dobrcz, Kcynia, Koronowo, Łabiszyn, 
Mrocza, Nakło nad Notecią, Nowa Wieś Wielka, 
Osielsko, Pruszcz, Sadki, Sicienko, Solec Kujawski, 
Szubin, Rojewo i Żnin.  Naszą Gminę reprezento-
wała drużyna z SP w Rojewie. W wielkim finale na 
stadionie Zawiszy zagrały drużyny z Bydgoszczy. 
Nasza drużyna zakończyła turniej po meczach  gru-
powych zajmując 4 miejsce w grupie B. 

Drużyna z Gminy Rojewo na Turnieju Piłkarskim „Euro 
Metropolia CUP” o Puchar Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz.

 Czytelnicy Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rojewie 
przyłączyli się 3 czerwca do ogól-
nopolskiej akcji Noc Bibliotek, 
której celem jest zachęcanie do 
częstszego sięgania po książkę, 
a także integracja lokalnego śro-
dowiska. Współorganizatorem 
akcji było Stowarzyszenie „Złote 
Kłosy”, a patronat nad wydarze-
niem objął Wójt Gminy Rojewo 
Rafał Żurowski. W tym roku pro-
mowano literaturę o te-
matyce kryminalnej dla 
starszych i detektywi-
stycznej dla młodszych, 
a przy okazji zapropo-
nowano szereg zadań 
związanych tematycz-
nie z hasłem przewodnim. 
 Pierwszą część progra-
mu (godz. 19.00)  rozpoczęliśmy 
od pokazu technik krymina-
listycznych i szybkiego kursu 
samoobrony. Uczniowie mun-
durowej klasy policyjnej z ZSP 
nr 1 w Inowrocławiu nie tylko 
zaprezentowali specjalistyczny 
sprzęt, ale też przedstawili jego 

praktyczne zastosowa-
nie. Pod czujnym okiem 
opiekuna, a zarazem 
nauczyciela, pana 
Henryka Domagały, 
każdy mógł sprawdzić 
swoje umiejętności strze-
leckie i zapoznać się z 
różnymi typami broni. 
W dalszej części dzieci i 
młodzież podzielono na gru-
py. Starsi otrzymali zadania do 
rozwiązania w terenie, na które  
składało się odnalezienie przed-
miotów związanych z konkretną 

książką kryminalną oraz wy-
szukanie w bibliotece frag-
mentów powieści krymi-

nalnej i informacji o autorach 
książek o tej tematyce. Młodsi 
natomiast poszukiwali zaginio-
nych jajek dinozaurów. Po roz-
wikłaniu wszystkich tajemnic, 
szkolni detektywi odebrali zasłu-
żone nagrody. 
 Kiedy słońce zaczęło za-
chodzić, uczestnicy zasiedli w 
kręgu przy ognisku. Pieczone 
kiełbaski i gitara dopełniły 
przyjazny nastrój. Dzieci w tym 

czasie malowały buzie i bawiły 
się z wykorzystaniem chu-

sty animacyjnej, pozowały 
do zdjęć przy makiecie 
dinozaura i sprawiedliwie 

dzieliły dziesiątki balonów. 
Dużym zainteresowa-
niem cieszył sie pokaz 
iluzjonisty Szymona 

Górki.
P o godz. 21.00 najmłodsi 
udali się do biblioteki i tam przy-
stąpili do zadań manualnych. 
Na dużych planszach tworzyli 
„Jurajski las” przy wykorzystaniu 
wydruków, krepy i farb. 
 Na pamiątkę spotkania, 
mali czytelnicy wykonali z masy 
solnej, przy użyciu foremek, wy-
brane figurki dinozaurów, któ-
re zabrali ze sobą do domów. 
Najwytrwalsi zdążyli jeszcze 
obejrzeć projekcję filmu „Biuro 
detektywistyczne Lassego i Mai: 
Stella Nostra” (reż. P. Klange i W. 
Soderlund).
 Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim osobom i 
organizacjom zaangażowanym w 
pomoc przy realizacji imprezy.

Czytanie porusza – Noc Bibliotek w Rojewie

Na zdjęciu od lewej stoją: Ryszard Matyszewski 
(opiekun), Robert Nowak, Kacper Sierzputowski, 
Patryk Grabski, Bartłomiej Piernik, Martyna 
Kuczyńska, 
klęczą od lewej: Nikodem Klimko, Eryk Grabski, 
Piotr Szczepański, Krystian Sławek

Informację przygotował
 Bartłomiej Zieliński

Zdjęcia na stronie nr 11
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 W dniu 10.06.2017 r. na Starym Rynku w  
Bydgoszczy odbył się 18-ty Ogólnopolski Przegląd 
Twórczości Artystycznej Seniorów. 
 Imprezę organizowało Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Kultury w Bydgoszczy. Klub Seniora „Wrzos” 
został zaproszony, jako oprawa artystyczna tej imprezy 
i zaprezentował piękne piosenki cygańskie. Z twór-
ców indywidualnych w przeglądzie wzięły udział trzy 
osoby z naszej gminy t.j. Urszula Piasecka - koronkar-
stwo, Barbara Gołębiewska - decoupage oraz Alicja 
Jakubowska – haft kujawski oraz malowany na drew-
nie motyw kujawski i pisanki z motywem kujawskim. 
Regionalność prac Alicji Jakubowskiej została doce-
niona i nagrodzona.

TERATERAPIA UZALEŹNIEŃ – JAK TO DZIAŁA
 Nie bójmy się korzystać ze wsparcia. Nie mówmy, 
że nic się nie da zrobić - można zrobić wiele, by pomóc 
sobie i najbliższym – trzeba tylko wiedzieć, od czego 
zacząć. Pierwszym krokiem może być właśnie kontakt 
ze specjalistą z punktu konsultacyjnego bądź Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
 Niewątpliwie każdy z nas jest w sta-
nie wskazać kogoś znajomego, bądź nawet 
bliskiego, kto pije nadmiernie lub już jest 
uzależniony od alkoholu lub innych środ-
ków psychoaktywnych. Niestety problem 
uzależnienia nie jest kwestią marginalną, 
dotyka on coraz szersze kręgi różnych osób, 
także w naszej gminie.

Dyżury odbywają się we wtorki w świetlicy Szkoły 
Podstawowej w Rojewie,  od godz. 15.00 do 19.00. 
Przyjmuje Certyfikowany  Specjalista Psychoterapii  
Uzależnień Szymon Kutrzuba – od wielu lat sku-
tecznie pracujący z dziećmi młodzieżą i dorosłymi. 
Gwarantujemy otrzymanie wsparcie oraz profesjonalną 

pomoc.  Zadaniem punktu jest przede wszystkim 
porada, informacja  dla rodziny w zakresie możli-
wości leczenia  samego uzależnienia czy przemocy. 
Oferta przeznaczona jest dla wszystkich mieszkań-
ców gminy, którzy pragną z niej skorzystać i jest 
nieodpłatna. Rejestracja pod nr tel. 606 718 078

Informację przygotował 
terapeuta Szymon Kutrzuba 

Konkurs rodzinny z 
nagrodą - "Spędzamy czas razem"

Zapraszamy do udziału w konkursie rodzinnym na najcie-
kawszą pracę ukazującą w jaki sposób spędzacie wspólny 
czas w wolnych chwilach. Liczymy na ukazanie przynaj-
mniej kilku rozrywek, gier, w które angażujecie się wraz z 
najbliższymi. Może to być plakat, album, prezentacja mul-
timedialna, jakakolwiek forma, którą chętnie wykonacie 
RAZEM.

•Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę;
•Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko 
autora, grupa/klasa, wiek, nazwa placówki oświatowej lub 
adres zamieszkania

•Termin dostarczania prac 15.08.2017r. do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rojewie

•Wszystkie prace zostaną nagrodzone dyplomem oraz upo-
minkiem a najciekawsza, wybrana przez Jury, otrzyma na-
grodę specjalną, ufundowana przez Wójta Gminy Rojewo 
Rafała Żurowskiego

•Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w sierpniowym wyda-
niu gazety gminnej

•Regulamin konkursu dostępny na www.gbp.rojewo.pl
Zachęcamy do udziału!

 „WRZOS” W BYDGOSZCZY 
 W marcu odbył się Turniej Tańca Sportowego o pu-
char prezydenta miasta Zgierza. 
 Wojciech Gardzielewski z partnerką Natalią 
Kopterską w kategorii 14-15 D zajęli I miejsce w tańcach 
standardowych oraz II miejsce w tańcach latynoamery-
kańskich.  Natomiast w kwietniu para wzięła udział w 
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Sportowego o puchar prezy-
denta miasta Tczewa. Wojciech i Natalia zdobyli III mieście 
w tańcach standardowych i  I miejsce w tańcach latynoame-
rykańskich. Na tym turnieju 
para zdobyła klasę taneczną C.
Informacji udzieliła Joanna 
Gardzielewska

Gratulujemy! Niech kontuzje 
omijają Was szerokim łukiem, 
a serce podąża za właściwą 
muzyką. 

sukcesy taneczne Wojtka GardzieleWskieGo

TERMINY I GODZINY OTWARCIA ŚWIETLIC 
PODCZAS WAKACJI LETNICH 2017(3.07-28.07)

ROJEWO- PON ,WT, CZW, PT 10:00-13:00 
OPIEKUN: J. KOŁODYŃSKA
LISZKOWO- PON, ŚR ,PT 14:00-17:00 
OPIEKUN  J. KOŁODYŃSKA
WYBRANOWO- PON, ŚR ,PT 14:00-17:00 
OPIEKUN  D. RUCIŃSKA
ŚCIBORZE - WT, CZW 14:00-17:00 
OPIEKUN  D. RUCIŃSKA
DOBIESŁAWICE - ŚR, PT 15:00-18:00 
OPIEKUN   J. GARDZIELEWSKA
PŁONKOWO –WT, CZW 16:00-19:00 
OPIEKUN   J. GARDZIELEWSKA
LISZKOWICE- 3.07/5.07/11.07/13.07  15:00-18:00 
OPIEKUN M. LIPSKA
PŁONKÓWKO- ŚRODY 5.07 I 19.07  11:00 -13:00 
OPIEKUNOWIE: J KOŁODYŃSKA, D. RUCIŃSKA,
 J. GARDZIELEWSKA
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 Gminna Biblioteka Publiczna serdecznie za-
prasza do korzystania z bogatej oferty kulturalnej skie-
rowanej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Biblioteka regularnie powiększa swój księgozbiór o 
nowości czytelnicze zarówno w Wypożyczalni dla 
Dorosłych z Czytelnią, Oddziale dla Dzieci przy GBP 
oraz Filii Bibliotecznej w Rojewicach i Jezuickiej 
Strudze. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytel-
ników placówki oferują klasykę literatury, jak i nowo-
ści wydawnicze, więc  każdy na pewno znajdzie coś dla 
siebie. Cały księgozbiór zawarty jest w systemie Mak+, 
dzięki czemu czytelnik może odszukać interesujące ty-
tuły nie ruszając się z domu, a także przejrzeć katalog z 
ofertą książek, by następnie wypożyczyć je w bibliotece. 
Podajemy strony dostępu do katalogów on-line: 
Rojewo https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/kata-
log/index.html?selectedBib=234 
Rojewice https://szukamksiążki.pl/SzukamKsiazki/ka-
talog/index.html?selectedBib=298
 Jezuicka Struga https://szukamksiążki.pl/
SzukamKsiazki/katalog/index.html?selectedBib=299 

Ponadto instytucja w szerokim zakresie podejmuje 
działania animacyjno-kulturalne, dlatego realizowany 
jest cykl zadań, skierowanych do dzieci i całych rodzin. 
W czasie spotkań wykorzystujemy rozmaite metody i 
techniki edukacyjne, aby nasza zabawa była jednocze-
śnie nauką aktywizującą wszystkie aspekty rozwoju 
dziecka. Opieramy się na szerokiej wiedzy pedagogicz-
nej, dlatego zajęcia są zawsze efektywne i ciekawe.
Szczegółowe, aktualne informacje dotyczące realizowa-
nych projektów znajdą Państwo na fanpage’u  Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Rojewie oraz na stronie inter-
netowej biblioteki. Szczególnie  zachęcamy do zapo-
znania się z ofertą wakacyjną dla dzieci, młodzieży, a 
także zajęć rodzinnych. W najbliższym czasie znajdą 
się tam też terminy wycieczek rowerowych w ramach 
ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Podczas 
wycieczek rowerowych będziemy odwiedzać miejsca 
pamięci, jak również ciekawe zakątki w naszej gminie, 
a przy okazji promować naszą Małą Ojczyznę. 

 Na Pikniku LGD z dziczyzną w tle (11 
czerwiec w Pakości) KGW z Mierogoniewic za-
jęło dwa II miejsca: za przystawkę z dziczyzny 
– tort leśny przekładany pasztetem z jelenia z 
prawdziwkami oraz za danie główne – gulasz z 
jelenia.

Informację przygotowała 
Agnieszka Miszczyk

Czytanie jest dla umysłu tym, czym gimnastyka dla ciała..

 30 kwietnia w hali sportowej w Rojewie już 
po raz II odbył  się szkolny konkurs „Mam Talent”. 
Konkurs zorganizowała Rada rodziców Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum w Rojewie. O najwyższe 
laury walczyło 25 uczestników. Rywalizowali oni w 
trzech kategoriach: uczniowie klas I-III SP, uczniowie 
klas IV-VI SP oraz gimnazjum. W Rojewie mamy na-
prawdę bardzo wiele talentów. 
 Poprzez tę imprezę chcemy zmobilizować 
dzieci do tego, aby się otworzyły, przezwyciężyły 
wstyd, żeby pokazały innym to, w czym rzeczywiście 
są bardzo dobre. – mówi przewodnicząca Rady rodzi-
ców szkoły podstawowej Dorota Zwierzychowska-
Czajkowska. Występy młodych wykonawców 
oceniało jury w składzie: Michalina Zwierzychowska-
(wokalistka, dyplomowany pedagog i trener emisji 
głosu),Beata Kaszuba-(prowadzi dwa zespoły wokal-
ne w Inowrocławiu), Andrea Latarri (pochodzący z 
Sycylii piosenkarz koncentrujący z włoską piosenką 
po całej Europie) oraz Michał Majdaniuk (wicemistrz 
Polski południowej w tańcu towarzyskim, instruktor 
zumby i fitnessu).  Uczestnicy konkursu śpiewali, tań-
czyli, grali na instrumentach. Był również niesamowi-
ty występ iluzjonisty.
 Pełna lista zwycięzców dostępna jest na fan-
page'u Samorządowego Zespołu Oświaty i Kultury w 
Rojewie. Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim 
sponsorom za wsparcie, jakiego udzielili. Dzięki temu 
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki, a 
najlepsi - puchary. 

Informacje przekazali organizatorzy imprezy

Sukces KGW z MierogoniewicSzkolny „Mam Talent” w Rojewie

ZGONY

URODZENIA

Alicja Gofron - Płonkowo
Antonina Kozłowska - Ściborze

Blanka Kamińska - Dąbie

Maria Pijanowska - Rojewice
Krystyna Olszewska - Glinki

Kazimierz Franków - Jurancice
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DZIEŃ DZIECKA ROJEWO 2017

Dzień Rodziny w oddziałach przedszkolnych w Rojewicach

Czytanie porusza – noc bibliotek w Rojewie
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Polska Biega 2017 – start w Jaszczółtowie

Warsztaty mydlane W WybranoWie

Majówka w Gmienie Rojewo cd.


