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Szkoła w Rojewie wizytówką Gminy – liczy się 

dobro dziecka, praca i efekty 

Szanowni Państwo, 

Czuję się zobowiązany udzielić Państwu 

wyjaśnień na temat szeroko przedstawionego w 

mediach konfliktu pomiędzy wójtem, a byłym 

dyrektorem Zespołu Szkół w Rojewie Panią 

Jadwigą Florczak.  

Czego dotyczy problem?  W mojej 

ocenie nie konkursu na Dyrektora, ponieważ 

jest to odrębna sprawa dalszego kierowania 

placówką. Problem dotyczy tego jak Zespół 

szkół był zarządzany w ostatnim czasie i mojej 

oceny pracy dyrektora w tamtym okresie. 

Zdaję sobie sprawę z tego, iż nie ma 

szkół doskonałych, pojawiają się problemy, ale 

wójt i dyrektor szkoły są to osoby 

odpowiedzialne za ich rozwiązywanie. Zgłaszane 

uwagi i zastrzeżenia kierowane były, co do 

jakości prowadzonych zajęć w szkole i słabej 

współpracy z rodzicami. Zastrzeżenia te, 

potwierdziło badanie wyników w 2012 roku 

przeprowadzone przez Kuratorium w 

Bydgoszczy. 

 Nasze gimnazjum uplasowało się na 

ostatnim miejscu spośród badanych w tym 

okresie szkół w ocenie „efekty”. Szereg 

spotkań roboczych z dyrekcją zespołu szkół 

zamiast zakładanych efektów zaowocowało 

oskarżeniem mnie o mobbing.    

Odebrałem dużą ilość zażaleń i skarg 

dotyczących sposobu organizacji szkoły. 

Rodzice płacą podatki na utrzymanie tej 

placówki, z drugiej strony przeznaczają swoje 

środki na korepetycje dla dzieci. Zapoznałem 

się z tą sytuacją bardzo wnikliwie. 

Zweryfikowałem swoje spostrzeżenia z opinią 

Rodziców i Kuratorium Oświaty w wyniku, czego 

podjąłem decyzję o konieczności dokonania 

zmian. 

Drodzy Państwo w mojej ocenie nie ma 

konfliktu pomiędzy organem prowadzącym a 

nauczycielami Zespołu Szkół. Istnieje 

natomiast problem kadrowy, który staram się 

rozwiązywać dostępnymi mi środkami prawymi.  

Wójt Gminy Rafał Żurowski

Budynek komunalny w Zawiszynie, w którym mieści 

się ośrodek zdrowia i jak 

dotąd Biblioteka Gminna został 

gruntownie wyremontowany. 

Biblioteka Gminna zyskała 

nową siedzibę w byłej świetlicy 

gdzie oferuję kafejkę 

internetową oraz miejsce do 

spotkań przy stole bilardowym. 

W ubiegłym roku dr 

Marcin Janowski zwrócił się z prośbą o 

przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń, które 

użytkuje, gdyż placówka opieki zdrowotnej mogła 

warunkowo funkcjonować do 2016 roku.  

Wykonane prace związane były z koniecznością 

spełnienia wymogów SANEPID. 

Wykonany remont ma na celu również 

poprawę warunków użytkowania przez 

mieszkańców Gminy Rojewo, którzy 

tak licznie z niego korzystają. 

Przed budynkiem ze środków 

pochodzących z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej zadbano o 

estetyczny wygląd terenów zielonych. 

Wyremontowany obiekt dostępny będzie dla 

mieszkańców na początku grudnia bieżącego roku. 

 

INFORMACJA ! 

Gruntowy Remont 



 

 

 

Od 27 października br. rojewska straż pożarna 

posiada nowy wóz bojowy, średni samochód ratowniczo 

gaśniczy marki Mercedes Atego z uterenowionym napędem 

4x4.  

Zakup ten planowany był od czterech lat, wiec 

mieliśmy dużo czasu na 

dokładne określenie 

wymagań jakie  powinien on 

spełniać. Jego największym 

atutem jest duży, bo 4,5 

tonowy zbiornik wody, to 

prawie dwa razy więcej niż 

na jego poprzedniku Starze 

244. Do podawania wody 

służy bardzo nowoczesna 

dwuzakresowa autopompa, 

sterowana komputerem. 

Woda może być podawana 

na linie szybkiego natarcia, działko, zraszacze lub dwie linie 

niskiego ciśnienia. Na wysokim ciśnieniu można uzyskać 

nawet 40 bar a wydajność  maksymalna dochodzi do 3,5 

tysiąca litrów na minutę.   

Oprócz zbiornika na wodę mamy również 500 

litrowy zbiornik na środek pianotwórczy i dozownik do 

wytwarzania piany gaśniczej. Z nowinek technicznych 

samochód posiada wysuwany pneumatycznie, ledowy maszt 

oświetleniowy o mocy 20 tys. lumenów, zasilany z 

alternatora. Tak wewnątrz jak i na zewnątrz pojazd jest 

znakomicie oświetlony. Po obu stronach wozu za 

otwieranymi żaluzjami znajdują sie bardzo funkcjonalne i 

ergonomiczne skrytki na sprzęt, do których strażacy mają 

łatwy dostęp z otwieranych podestów. 

 Z przodu znajduje się elektryczna wyciągarka oraz 

reflektor pogorzeliskowy. W kabinie kierowcy duży 

ciekłokrystaliczny wyświetlacz, na którym są graficzne 

wskazania ilości wody i środka pianotwórczego w 

zbiornikach oraz wszystkie niezbędne parametry urządzeń 

gaśniczych i komunikaty ostrzegawcze o otwartych 

żaluzjach, podestach czy wysuniętym maszcie, które 

dodatkowo podawane są 

głosem. Jeżeli zachodzi 

potrzeba można tam też 

wyświetlić nawigację GPS. 

Miedzy kierowcą                   

a dowódcą znajduje sie pulpit 

z ładowarkami a w nich 4 

radiotelefony nasobne i 4 

latarki osobiste ratowników. 

Jest też radiotelefon 

samochodowy i odbiornik 

radiowy.                  Z tyłu 

kabiny w oparciach siedzeń 

ratowników wmontowano aparaty oddechowe, tak aby 

strażacy mogli je zakładać na siebie  już w  czasie jazdy do 

pożaru. Wyposażenie wozu stanowi sprzęt, który znajdował 

się na Starze 244.  

Nowością jest zakupiony niedawno wentylator 

oddymiający. Całości dopełnia bardzo efektowna                             

i nowoczesna stylistyka nadwozia, wyróżniająca ten 

samochód od innych wozów strażackich. Oficjalne 

rozpoczęcie jego eksploatacji nastąpi po ceremonii 

przekazania i poświęcenia, którą zaplanowano na  niedziele 

9 listopada br. W następnym numerze gazety zamieścimy 

relację z tej uroczystości.  

 

Informacji udzielił:  Andrzej Walczak

 

 
 

 

Nowy wóz bojowy dopasowany do naszych potrzeb 

 

DZIEŃ SENIORA W LISZKOWIE 
 

Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet 

zorganizowało w dniu 19 października Dzień Seniora, 

który odbył się w świetlicy wiejskiej w Liszkowie. 

Piękne życzenia popłynęły z ust m.in.: wójta, sekretarza, 

ks. proboszcza i p. Joanny Mąka, która była głównym 

inicjatorem tego spotkania. Podczas uroczystości 

wręczono listy gratulacyjne wraz z kwiatami dla 

najstarszych mieszkańców gminy Rojewo i 

najaktywniejszych społecznie seniorów. Spotkanie 

uświetnił występ uczniów ze szkoły w Liszkowie oraz 

zespół śpiewaczy "WRZOS", który pokazał się na scenie 

w dwóch odsłonach. Ze swoim nowym, stworzonym 

specjalnie na tę okazję wierszem, wystąpiła również 

nasza poetka z Mierogoniewic,  pani Wanda 

Świerczyńska. Liczba przybyłych na uroczystość gości 

uświadomiła nam, że zawsze warto pamiętać o naszych 

seniorach. Pragniemy również przeprosić za to, że nie 

wszędzie dotarły zaproszenia.  

Sporządziła: Arleta Jarosz 

 



 

W dniu  22 października odbyła się szczególna 

uroczystość dla mieszkańców naszej gminy – Wystawa 

Archeologiczna. Rozpoczęła ją msza święta w kościele p.w. Św. 

Maksymiliana Kolbe i Pierwszych Polskich Męczenników w 

Płonkowie.  Druga część uroczystości miała miejsce w Dworze 

Biesiadnym. Wójt Rafał Żurowski powitał przybyłych gości,  

wśród których byli: prowadząca spotkanie doktor Małgorzata 

Grupa, naukowiec z UMK, dyrektor Muzeum im. Jana 

Kasprowicza w Inowrocławiu Janina Sikorska oraz ksiądz 

proboszcz parafii w Płonkowie Józef Bachorz, a także księża 

zaproszeni z sąsiednich parafii. Pani Małgorzata Grupa, 

prowadząca od kilku lat badania archeologiczne przy kościele w 

Płonkowie zapoznała uczestników spotkania z wynikami prac 

badawczych.  

Jak powiedziała, kiedy w 2006 r. po raz pierwszy 

przyjechała do Płonkowa, miał to być tylko dwutygodniowy pobyt. 

Tymczasem to, co odkryła podczas badań ze studentami UMK w 

Toruniu, okazało się tak cenne dla nauki, że jeszcze wielokrotnie 

powracała do Płonkowa. Prelekcję doktor Grupa urozmaicała 

zdjęciami, dzieląc się z obecnymi słuchaczami licznymi 

spostrzeżeniami. Wskazała, że przedmioty odnalezione przy 

zmarłych mogą świadczyć o ich majętności. Warto także pamiętać, 

że miejsce pochówku zależało od przynależności do grup 

społecznych. Dotychczasowe badania pozwalają stwierdzić, że w 

środkowej krypcie pochowany został Andrzej Kaczkowski, 

fundatora kościoła z 1571 r.  Wszystkie złote elementy zdobiące 

kryptę tak naprawdę wykonane były z mosiądzu. Dodatkowo warto 

wskazać, że zmarłym do trumny wkładano miedziaki (pieniądze).  

 

Postępowano tak, ponieważ miało im to zapewnić 

przejście przez bramę niebios, której strzegł św. Piotr. Podczas 

prowadzonych badań znaleziono 250 takich monet. Więcej 

informacji na temat odkryć można odnaleźć na str.  

http://parafiaplonkowo.pl/badania.html 

oraz 

http://parafiaplonkowo.pl/pdf/Plan_Ochrony_Parku_KuKultu

rowe.pdf 
 Jedno z pokazanych zdjęć przedstawiało kościół w 

Płonkowie wraz z dzwonnicą przed spaleniem w 1939 r. Na jego 

podstawie odtworzona została obecna dzwonnica. Kolejnym 

punktem uroczystości był pokaz mody dworskiej w wykonaniu 

pracowników i studentów UMK.  Dużym zainteresowaniem wśród 

zwiedzających cieszyła się specjalnie przygotowana wystawa ze 

znalezionymi przedmiotami , a wśród nich medaliki, krzyżyki, 

różańce i szkaplerze, różne elementy ubioru (haftki, guziki, 

koraliki).  Dodatkową atrakcją było bicie monet.  Każdy z 

uczestników mógł zabrać na pamiątkę osobiście wykonaną monetę.  

Podczas uroczystości dowiedzieliśmy się również, że 

będą czynione starania o umieszczenie Parku Kulturowego w 

Szlaku Piastowskim. Tym samym przyczyni się to do dalszej 

promocji gminy. Do końca roku wydana zostanie książka na temat 

wyników badań w Płonkowie. Dzięki temu wszyscy 

zainteresowani będą mogli zapoznać się z niezwykle interesującą 

historią parafii. 

  W imieniu organizatorów dziękujemy doktor 

Małgorzacie Grupie za podzielenie się z nami zdobytą wiedzą 

oraz za osobiste zaangażowanie w przekształcenie miejsca badań w 

Park Kulturowy.  Słowa podziękowania kierujemy  również do 

księdza proboszcza Parafii w Płonkowie, Józefa Bachorza za 

wszystkie podejmowane dotychczas działania. 

  ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS    
Dziesięcioro pierwszoklasistów ze Szkoły Filialnej w Ściborzu 

zostało oficjalnie przyjętych 

do grona uczniów. Uroczystość 

Pasowania na ucznia odbyła się 

13 października 2014r. 

Pierwszoklasiści ślubowali w 

obecności dyrektora szkoły, 

nauczycieli i całej społeczności 

szkolnej. Zaprezentowali swoje 

umiejętności recytatorskie i 

wokalne. Część artystyczna 

wywoływała salwy śmiechu, a czasami łezkę wzruszenia wśród 

obecnych. Życzenia samych sukcesów w nauce złożyli im starsi 

koledzy, a rodzice zapewnili, że będą na medal. To wydarzenie 

zawsze wzbudza wiele emocji zarówno wśród uczniów, 

nauczycieli a także rodziców. Na zakończenie rodzice oraz 

zaproszeni goście wręczyli pierwszakom drobne upominki.  

 

                           Wychowawca klasy I Monika Ławińska 

KANGURKI Z ROJEWIC PREZENTUJĄ JESIENNE 

STROIKI 

Jak co roku w pierwszym tygodniu października grupa Kangurków 

z przedszkola w Rojewicach omawiała tematykę jesiennych 

owoców oraz zaprosiła swoich rodziców na wspólne jesienne 

spotkanie. Wraz z rodzicami przedszkolaki tworzyły wspaniałe 

jesienne kompozycje, stroiki, bukiety oraz leśne ludziki. Razem z 

dziećmi rodzice stworzyli piękne arcydzieła z wykorzystaniem 

jesiennych liści, kasztanów, 

dyni, żołędzi, orzechów, 

kukurydzy, jarzębiny, owoców 

róży, słonecznika, grzybów 

oraz innych skarbów jesieni . 

Materiały na stroiki oraz 

bukiety rodzice z dziećmi 

przynosili do przedszkola 

sami. Spotkanie poprowadziła pani Lucyna Prokopiak

 

SKARBY  ARCHEOLOGICZNE PRZY KOŚCIELE W PŁONKOWIE 

 



 
 

 

 

Przytoczone powyżej słowa 

stanowią sens edukacji przedszkolnej, 

bo właśnie te umiejętności zdobywa 

dziecko w przedszkolu .  

Słowa te odzwierciedlają 

świadomość znaczenia przedszkola i 

jego wpływu na rozwój dziecka. Dnia 

24 października w Samorządowym 

Przedszkolu Akademia odbyło się 

„Pasowanie na Przedszkolaka i 

Starszaka”. Każde dziecko musiało 

zdać swoistego rodzaju sprawdzian 

swoich umiejętności, przedstawiając 

je w programie artystycznym.  

Dzieci deklamowały wiersze, 

śpiewały, tańczyły, grały na 

instrumentach muzycznych oraz 

odpowiadały na zadane Im pytania. 

Dzieci z entuzjazmem i chęcią 

podejmowały próby zmagań i ochoczo 

sprawdziły swoje umiejętności.  

Przedszkolacy oraz Rodzice 
złożyli uroczyste ślubowanie, po 

którym każdy przedszkolak został 

uroczyście pasowany przez   Wójta 

gminy Rojewo. Przedszkole w 

Rojewie działa trzeci rok, od 1 

września 2014 roku jako placówka 

publiczna - samorządowa, przez dwa 

lata niepubliczna . 

Wcześniej brakowało 

Przedszkola w lokalnej społeczności, 

powstało z inicjatywy Wójta i 

Radnych. 

Placówka funkcjonuje w 

pełnowymiarowym zakresie 

czasowym, co jest atutem dla 

Rodziców pracujących. W 

Przedszkolu prowadzone są zajęcia 

zgodne z Podstawą Programową 

Wychowania Przedszkolnego, gdzie 

odbywa się codzienny harmonijny 

rozwój dziecka we wszystkich 

aspektach rozwojowych. Odbywają 

się też zajęcia dodatkowe takie jak 

logopedia, j. angielski i religia. 

Placówka ta pełni wiele zadań, nie 

tylko przygotowuje dzieci przed 

pójściem do szkoły i tworzy warunki 

rozwoju, ale też wyrównuje i    

niweluje deficyty rozwojowe,                    

uczy samodzielności poznawczej, 

spontaniczności, dociekliwości oraz 

chęci odkrywania świata oraz 

twórczości. 

Dzieci biorą udział w 

różnych akcjach ogólnopolskich np. 

„Sprzątanie  świata”, „Śniadanie daje 

moc”, „Akademia Aguafresch”, 

poznają zdrowy styl życia oraz 

promują ekologię, biorą udział w 

konkursach, gdzie przygotowują prace 

konkursowe.  

W działalność  Przedszkola 

wpisał się też Gminny Konkurs 

Recytatorski dla dzieci, który będzie 

coroczną tradycją. Przedszkole 

Akademia Przedszkolaka wypełnia 

również zadania wobec 

społeczeństwa. Przyczynia się do 

podniesienia ogólnej kultury wśród 

społeczeństwa, poziomu świadomości 

i wiedzy oraz propagowania 

pożądanych wzorców i zachowań 

wychowawczych w rodzinach.  

Bardzo ważnym zadaniem 

jest też jego rola kulturotwórcza. 

Organizowane są różne spotkania i 

wycieczki poznawcze, odbywają się 

też różne uroczystości bardzo ważne 

dla dzieci, spotkania z rodzicami, 

dziadkami, przedstawicielami różnych 

instytucji z okazji różnych świąt i 

obchodów.  

Przyczynia się to do 

upowszechniania i podtrzymywania 

tradycji i obrzędów. Do ostatnich 

ważnych wydarzeń i doniosłych chwil 

w życiu Przedszkola należy Święto 

Rodziny czyli Dzień Mamy i Taty, 

gdzie dzieci wystąpiły z programem i 

zagrały rolę w teatrzyku „Tęcza dla 

Mamy i Taty”. Na koniec roku 

maluchy przedstawiły montaż słowno-

muzyczno-taneczny pt. „Wakacyjny 

pociąg – jutro wakacje”, który 

dostarczył wiele emocji i wzruszeń 

rodzicom i zaproszonym gościom.  

Pod koniec czerwca Rada 

Rodziców pozyskała sponsorów                     
i  zorganizowała „Piknik Rodzinny”, 

który miał miejsce na świetlicy                    

w Liszkowie. Dzieci czerpały radość                 

i satysfakcję z zabaw, konkursów                       

i loterii losów oraz przejażdżek  

kucykami. 

Relacje z ostatnich 

uroczystości są przedstawione na 

załączonych zdjęciach (str. 11). Rada 

Rodziców i Grono Pedagogiczne 

Przedszkola serdecznie dziękujemy 

sponsorom i wszystkim 

zaangażowanym firmom: 

 WINDBUD Sp. z o.o. z 

siedzibą w Inowrocławiu, STRUGA 

SA w Jezuickiej Strudze,  

DOMOWE WYPIEKI – Aneta 

Miklas – Jaszczółtowo, Kancelaria 

Notarialna – Edwarda 

Puszczykowska – Inowrocław, 

Kancelaria Notarialna – Małgorzata 

Steppa -  Inowrocław, Kancelaria 

Notarialna – Anna Walińska – 

Inowrocław, KDM Automatyka M. 

Zwierzychowski i Wspólnicy Sp.j – 

Gniewkowo, PPHU GA-MA Marta 

Gajda – Topola, Bank Spółdzielczy 

– Inowrocław, Dorota Winiecka- 

Rojewo, Aneta Bednarek-

Skrzypczyńska – Rojewo, Usługi 

Ogólnobudowlane- Marcin 

Wiechecki – Rojewo, Drukarnia 

DRUK – INTRO SA – Inowrocław, 

LEWIATAN – Arkadiusz Ring – 

Rojewo, Sklep Groszek – Rojewo, 

Stacja Paliw – Aneta Kuś-Szych – 

Rojewo, P.W BORKAR – 

Arkadiusz Borowiak – Wybranowo, 

AUTO-CZĘŚCI – Piotr Klimko – 

Rojewo, PPUH „EURO-GRANIT” 

Ryszard Zamożniak – Gniewkowo, 

EUROBANK Oddział Inowrocław, 

Jarosław Wesołowski – Złotniki 

Kujawskie. 

 

                                                                                                               Redagowała: Katarzyna Stępniak 

 

 

 Więcej o przedszkolu na stronie www 
https://pl-pl.facebook.com/pages/Akademia-Przedszkolaka-Rojewo/588235884597231 

 

http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140429/INOWROCLAW01/140429197  

 

„Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć , nauczyłem się w przedszkolu- o 

tym jak żyć , co robić , jak postępować , współżyć z innymi , patrzeć ,odczuwać, 

myśleć , marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat”- Robert Fulghum 

 



 
 

 
RODZINNA FIRMA CZESZYŃSKICH 

W naszej gminie prowadzą 

działalność również firmy rodzinne. Ta, 

którą chcemy przedstawić, w tym 

wydaniu gazety mieści się w 

Mierogoniewicach.  

Firma powstała w 1994 r., w 

czasie, gdy Polska i Polacy zostali 

wezwani do działania, kiedy w końcu 

mogli wziąć „sprawy w swoje ręce”.  

W tym właśnie czasie bracia 

Czeszyńscy postanowili w oparciu o 

własne środki, ciężką pracę i 

konsekwentne działanie rozpocząć 

wspólne przedsięwzięcie pod nazwą 

Fabryka Farb KUJAWIAK.  
W pierwszych latach 

działalności firma zajmowała się 

wyłącznie produkcją farb emulsyjnych. 

Od samego początku główny nacisk 

kładziono na nowoczesność technologii i 

najwyższą jakość wyrobów. Szybko 

okazało się, że potencjał firmy,a przede 

wszystkim możliwości naszych klientów 

to doskonała okazja, by wprowadzać do 

obrotu handlowego nowe produkty. 

 Dzisiejsza działalność opiera 

się głównie o dystrybucję materiałów 

budowlanych i produkcję farb 

emulsyjnych pod marką własną 

KUJAWIAK. Choć obecna koniunktura 

stawia przed tą branżą wiele wyzwań, to 

pojawią się również szanse, które firma 

planuje wykorzystać.  

W najbliższym czasie chce 

wprowadzić kilka nowych produktów i 

nieco poszerzyć asortyment, aby jeszcze 

lepiej dopasować się do rynku i potrzeb 

klientów. W przyszłym roku firma 

rozpoczyna również budowę nowego 

obiektu magazynowo-biurowego w 

swoim oddziale handlowym we 

Wolsztynie.

  

Aktywność Fabryki Farb 

KUJAWIAK, to również szereg działań w 

ramach społecznej odpowiedzialności 

biznesu. Szczególnie duży nacisk firma 

kładzie na ekologię w ramach procesu 

produkcji i przestrzeganiu restrykcyjnych 

norm prawa krajowego i rozporządzeń 

Unii Europejskiej. Ponadto działania 

skierowane są na budowanie silnej marki 

w oparciu o pozytywne skojarzenia 

klientów i środowisk lokalnych. Takie 

podejście w długim okresie daje lepsze 

rezultaty niż maksymalizacja stopy 

zwrotu zainwestowanego kapitału. 

 
W związku z tym firma wspiera 

w miarę możliwości sektor 

pozarządowych inicjatyw dotyczących 

kultury, oświaty, czy też sportu. 

Sponsoruje farbę dla świetlic, domów 

kultury, szpitali, domów pomocy i szkół. 

O tym, że wspiera różne instytucje 

przekonaliśmy się jako grupa 

mieszkańców, kiedy zwróciliśmy się z 

prośbą o materiały na wymalowanie 

pomieszczenia przeznaczonego na 

Oddział dla Dzieci przy Gminnej 

Bibliotece Publicznej w Rojewie.  

Tą drogą serdecznie dziękujemy 

i życzymy wielu sukcesów zarówno 

firmie jak i pracownikom. 

 

 

 CO NOWEGO W BIBLIOTEKACH    PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI 

 Oddział dla Dzieci przy GBP w Rojewie       ODPADÓW KOMUNALNYCH 
Z nowym rokiem szkolnym poprawiło się bezpieczeństwo 

czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Rojewie. Po 14 latach 

biblioteka odzyskała pomieszczenie 27 m kw, które stanowiło 

Oddział dla Dzieci.  

Dzięki pomocy lokalnego sponsora, Fabryki Farb w 

Mierogoniewicach, której właścicielem jest pan Mieczysław 

Czeszyński, zyskaliśmy materiały do odnowienia. Pomalowanie i 

przeprowadzka zorganizowane zostały przy współudziale 

bibliotekarki oraz grupy wolontariuszy.  

Pomieszczenie ozdabiają podarowane przez dzieci 

maskotki. Teraz najmłodsi czytelnicy z terenu naszej gminy mają do 

dyspozycji bibliotekę, gdzie dostęp jest nieporównywalny, jeśli 

chodzi o komfort korzystania z księgozbioru.  

Dzieci mogą już np. w towarzystwie mamy, taty lub 

dziadków swobodnie przeglądać książki. Przed nami jeszcze dużo 

starań, aby wyposażyć placówkę dziecięcą w mebelki i inny sprzęt. 

Umili to użytkownikom biblioteki korzystanie ze zbiorów. Pozwoli 

także na udział w zajęciach grupowych, w tym rodzinnych, 

mających na celu zaszczepianie zamiłowania do książek. Podobnie 

jak czytelnicy dorośli, dzieci i młodzież uczą się również jak 

przeglądać w systemie MAK + katalog on-line, aby wyszukać 

potrzebną książkę.  

KONKURS DLA DZIECI szkół podstawowych z terenu gminy 

Rojewo. Od 3 listopada do 28 listopada trwa konkurs „Moja Mała 

Ojczyzna”. Nagrodami będą oryginalne mapy – „Polska – 25 lat 

wolności” – prezent z kancelarii Premiera RP. Więcej informacji w 

bibliotece oraz na str.http://www.rojewo.pl/kultura/biblioteka-

publiczna-w-rojewie/z-zycia-biblioteki/ 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie. 

 

 

Z dniem 1 lipca 2013 r. w całej Polsce 

zaczęły obowiązywać nowe zasady 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Aby jeszcze bardziej ułatwić mieszkańcom 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów  

na terenie Gminy Rojewo otwarty został 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany przy dawnym 

składowisku odpadów komunalnych w 

Jaszczółtowie.  

Punkt jest jednym z elementów tworzących 

system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów 

zbieranych w sposób selektywny „u źródła", czyli spod posesji. Do PSZOK 

nie będzie można dostarczać odpadów zmieszanych, które nadal będą 

odbierane spod posesji, zgodnie z harmonogramem. W Punkcie Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od 

mieszkańców Gminy Rojewo. 

PSZOK otwarty jest w środy w godzinach od 10:00 do 18:00 

oraz w soboty od godz. 7:00 do 15:00  

Do PSZOK-u można bezpłatnie dostarczyć następujące odpady: 

meble i inne odpady wielkogabarytowe; metale; zużyte opony; odpady 

budowlane i rozbiórkowe; baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny; przeterminowane leki i chemikalia; papier; opakowania 

wielomateriałowe; tekstylia i odzież; odpady podlegające biodegradacji; 

odpady z tworzyw sztucznych; odpady ze szkła; odpady niebezpieczne, 

wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych oraz popiół z palenisk 

domowych. 

Informacji udzielił: Piotr Sobociński 



 

Pani Pani Ewa Ponichtera – radna 

i sołtys wsi Jaszczółtowo - Jezuicka 

Struga 

 

1.  Od kiedy jest Pani radną i 

sołtysem? 

Radną jestem pierwszą 

kadencję. Natomiast funkcję sołtysa 

pełnię drugą kadencję.   

2. Z perspektywy minionych lat, 

jakie zmiany dla mieszkańców 

nastąpiły w sołectwie? 

Każda kadencja jest inna. Tą 

oceniam bardzo pozytywnie ze 

względu na zmiany, które nastąpiły. 

Co ważne – są to zmiany na lepsze. 

Bardzo dobrze współpracuje się z 

wójtem i radą gminy. 

Udało się m.in. założyć oświetlenie 

przy przystanku w Jaszczółtowie, o 

które mieszkańcy walczyli od lat. Do 

jednego z mieszkańców 

doprowadzona została bieżąca woda. 

Teraz już każde domostwo jest 

podłączone do wodociągu. Również 

w czasie tej kadencji wytyczona 

została droga dojazdowa do 

kilkunastu domów od sklepu pana 

Sojki wzdłuż szosy wiodącej do 

Rojewa. Wszystkie drogi w sołectwie 

są już utwardzone, co wpłynęło na 

znaczną poprawę komunikacji oraz 

przyczyniło się do wzrostu poziomu 

bezpieczeństwa. 

Radni nie zapomnieli o 

najmłodszych. Powstał plac zabaw 

dla dzieci, gdzie w wolnych chwilach 

będą mogli przyjść rodzice ze 

swoimi pociechami. W pobliżu 

zlokalizowano ławki, aby rodzice 

mieli dzieci cały czas na oku. 

Obecnie bardzo ważna jest dla nas 

inwestycja, o którą zabiegam razem z 

mieszkańcami. W połowie lat 

siedemdziesiątych, podczas budowy 

bloków, wykonano drogę dojazdową 

z płyt betonowych. Teraz od bloków 

do przystanku będziemy mieli drogę 

asfaltową. Będzie też parking. 

Wszystkie procedury są już za nami. 

Czekamy na wykonanie prac.   

3. Jako radna i sołtys jest Pani 

przedstawicielem lokalnej 

społeczności. Stara się Pani 

uaktywnić społeczeństwo. Jakie 

konkretne działania podejmuje 

Pani? 

         Nadchodzą długie jesienno-

zimowe wieczory, co mnie 

niezmiernie cieszy. Tak jak w 

poprzednich latach będą doskonałą 

okazją do spotkań w gronie 

kobiecym, podczas których 

będziemy uczestniczyły w zajęciach 

manualnych. Z kolei latem na 

miejscowym boisku odbywały się 

festyny, a już drugi rok z rzędu nasze 

sołectwo współorganizuje festyn 

rodzinny w Rojewicach. 

4. Jakie zadania widzi Pani do 

wykonania jako radna i sołtys ? 

           W planach są zabiegi o 

wyłączenie z ogólnego użytkowania 

drogi prowadzącej do zakładu 

utylizacji  Struga S.A. ze względu na 

zagrożenie  sanitarno-

epidemiologiczne. Planuję również 

rozbudowanie placu zabaw oraz 

postawienie altanki i grillowni. Z 

funduszu sołeckiego przeznaczona 

zostanie kwota  na utwardzenie dróg 

w Jaszczółtowie. Z tych samych 

środków wyodrębniona jest także 

kwota na imprezy integracyjne dla 

mieszkańców.   

           Jako radna i sołtys 

chciałabym, korzystając z okazji, 

podziękować zakładom pracy i 

firmom prywatnym za pomoc 

finansową na rzecz naszego 

środowiska. Chciałabym również 

podziękować pani Krystynie Cichej 

za pomoc w organizacji spotkań i 

imprez sołeckich. 

 

CO NOWEGO W BIBLIOTECE 

c.d. 

Filia Biblioteczna w Rojewicach 

Od lipca bieżącego roku 

Filia w Rojewicach  przeniosła się do 

nowego pomieszczenia. Nowe 

pomieszczenie to większy komfort i 

nowe możliwości.  

Jest o wiele przytulniej i 

mamy więcej przestrzeni. Biblioteka 

posiada bogaty, systematycznie 

uzupełniany księgozbiór.  

Dysponujemy nowościami 

wydawniczymi z zakresu literatury 

faktu i fikcji literackiej dla dorosłych 

i dzieci. Każdy może skorzystać z 

darmowego dostępu do Internetu. 

Do dyspozycji czytelników 

mamy również urządzenie 

wielofunkcyjne ( drukarka, skaner). 

Atrakcją dla odwiedzających jest 

również stół bilardowy. 

Placówka prowadzi prace 

związane, z wprowadzaniem 

księgozbioru do systemu 

bibliotecznego MAK+, co w 

znacznej mierze ułatwi czytelnikom 

dostęp do zgromadzonych książek. 

Obecnie biblioteka dysponuje ponad 

8 tyś. książek, jest w czym wybierać, 

każdy znajdzie coś co go 

zainteresuje.  

Korzystajcie Państwo z 

dobra, jakim dysponujemy. Mam 

nadzieję, że lepsze warunki lokalowe 

i dobra współpraca z mieszkańcami 

wsi przyczynią się do wzrostu 

czytelnictwa oraz rozwoju życia 

kulturalnego, w naszej miejscowości. 

Serdecznie polecamy odwiedzenie 

biblioteki i skorzystanie, z jej oferty 

nie tylko podczas zbliżających się 

długich, jesiennych wieczorów. 

Filia Biblioteczna, w Rojewicach, 

obecnie znajduje się w 

pomieszczeniach byłego klubu 

,,Ambrozja” ( za Ośrodkiem 

Zdrowia w Zawiszynie). 
Biblioteka czynna jest w:  

środa-od 9ºº- 16ºº, 

czwartek-od 9ºº - 17ºº 

piątek -od 9ºº - 17ºº 

                                 

redagowała Krystyna Cicha 

 

NASI RADNI 



 
 

 

 

 

 

Pani Stanisława Dziedzic-
Dombek – sołtys wsi Stara Wieś- 
Liszkowice 
Jak długo jest Pani sołtysem? 

Sołtysem jestem od 2011 
roku. 
Co dobrego udało się Pani 
zrealizować dla sołectwa w tym 
czasie? 

Uważam, że jak na tak 
krótki czas udało się dużo 
osiągnąć dla naszego sołectwa. 
Zawdzięczam to również bardzo 
dobrej współpracy z obecnym 
wójtem. Bardzo ważną inwestycją 
w naszym sołectwie było 
podłączenie Starej Wsi do 
wodociągu gminnego. Dotychczas 
społeczność miała ogromny 
problem z zaopatrzeniem w 
wodę.  

Problem ten szczególnie 
dotyczył rolników z uwagi na 
hodowlę zwierząt. Poza tym 
zostały też wyremontowane drogi 
gruntowe. Na razie te w 
najgorszym stanie.  

Niewątpliwie ułatwiło to 
życie mieszkańcom.  
Istotną niedogodnością dla 
mieszkańców był uciążliwy zapach 
wydobywający się z laguny 

należącej do biogazowni w 
Liszkowie.  

Bardzo zaangażował się w 
tę sprawę obecny wójt. W 
krótkim czasie nastąpiła 
pozytywna zmiana. Osiągnięciem 
ważnym dla naszej społeczności 
było wykonanie placu zabaw i 
częściowe wyremontowanie 
świetlicy wiejskiej. 

Teraz mieszkańcy mogą 
spotykać się w lepszych 
warunkach, a dzieci mają nie lada 
atrakcję. 
Jakie ważne zadania widzi Pani 
na przyszłość do wykonania? 

Przede wszystkim 
podłączyć wodę do tych 
mieszkańców Liszkowic, którzy 
jeszcze jej nie mają Poza tym 
trzeba doposażyć świetlicę w 
meble i niezbędny sprzęt.  

Ważnym tematem będzie 
dla mnie wspomaganie działań, 
które będą realizowane w ramach 
programu ZIT, ponieważ tak jak 
dla mieszkańców innych sołectw, 
również dla naszego, są ogromną 
szansą rozwoju. Poprzez budowę 
drogi asfaltowej od Starej Wsi 
uzyskamy połączenie z drogą 
Nowa Wieś – Solec Kujawski. 

Umożliwi to mieszkańcom naszej 
gminy szybszy i bezpieczny dojazd 
do pracy. A przecież Solec 
Kujawski jest miastem, gdzie jest 
dużo firm i najniższe w okolicy 
bezrobocie. Uzyskamy też tym 
samym dobre połączenie z 
Bydgoszczą, Cierpicami i 
Toruniem. Ponadto wzdłuż drogi 
będzie prowadziła ścieżka 
rowerowa. Inwestycje te z kolei 
pozwolą na połączenie gazociągu 
do naszej gminy. Plany 
zagospodarowania 
przestrzennego, które powstaną, 
oznaczają miejsca pod zabudowę 
mieszkaniową i usługowo-
produkcyjną. Z uwagi na ciągnące 
się obszary Puszczy Bydgoskiej nie 
mogą one być uciążliwe dla 
środowiska naturalnego, a tym 
samym mieszkańców. W tym 
miejscu mam prośbę do 
mieszkańców, z racji funkcji 
sołtysa do mieszkańców Starej 
Wsi i Liszkowic, abyśmy brali 
czynny udział w zebraniach. Po to, 
abyśmy mogli współdecydować o 
inwestycjach, które dotyczą 
każdego z nas. 

 
 

PUNKT POMOCY DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM W ROJEWIE 
DYŻURY SPECJALISTÓW ODBYWAJĄ SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROJEWIE ROJEWO 105 

W GODZINACH: 
 
PSYCHOLOG –  
Środa 15.00 – 18.00  

TERAPEUTA –  
Czwartek 16.00 – 18.00 

PRAWNIK –  
Piątek 16.00 – 19.00  

 
Zapisy odbywają się osobiście w Świetlicy wiejskiej w Rojewie lub pod numerem telefonu 533 322 504 w godz. 7.30 
– 15.30 od poniedziałku do piątku. 

 
Z KALENDARIUM IMPREZ 

Andrzejki 2014 
SZOIK w Rojewie serdecznie zaprasza wszystkie dzieci na "Wieczór Andrzejkowy", 

który odbędzie się w piątek 28 listopada 2014r. na małej sali sportowej w Rojewie w 
godzinach 16.00-19.00. Wśród atrakcji: magiczne wróżby andrzejkowe, zabawy-konkursy, 
słodki poczęstunek, dyskoteka. więcej informacji u opiekunów świetlic. 

 
OGŁOSZENIA MIESZKAŃCÓW 

Poszukuje pracy na stanowisku opiekun medyczny. Posiadam dyplom, 
doświadczenie. Praca Rojewo, okolice, Inowrocław .Nr telefonu : 666 - 582 – 409 

 

POZNAJMY NASZYCH SOŁTYSÓW 



 

Podczas 

tegorocznych Dożynek 

Powiatowych i Gminnych 

wyróżnieni zostali również 

mieszkańcy, długoletni 

działacze społeczni, pani 

Krystyna Czarnota oraz pan 

Czesław Błoch. 

Pani Krystyna 

Czarnota jest uczennicą 

zasłużonej dla Kujaw 

hafciarki, twórcy ludowego, 

miłośniczki folkloru 

kujawskiego, Marii Patyk. 

Tytuł twórcy uzyskała w 

2007 roku. Zainteresowanie haftem 

wykazywała już jako uczennica szkoły 

podstawowej. Mając 18 lat 

uczestniczyła w pierwszym kursie. 

Przez kolejne lata rozwijała swoje 

zainteresowania biorąc udział w 

organizowanych szkoleniach, 

doskonaląc tym samym swoje 

umiejętności.  

Po przejściu na emeryturę pani 

Krystyna wiele czasu poświęca pracy 

społecznej. Corocznie w okresie 

przedświątecznym organizuje zajęcia 

ucząc dzieci, młodzież oraz osoby 

dorosłe wykonywania ozdób 

wielkanocnych i bożonarodzeniowych,  

charakterystycznych dla naszego 

regionu.  

W tym czasie przygotowuje 

również wystawy i oprowadza 

zainteresowanych. Każdego roku 

podczas dożynek gminnych prezentuje 

wraz z grupą pań wykonane stroje 

kujawskie, obrusy, serwety. Pod jej kierunkiem od kilku lat 

działa przy bibliotece gminnej koło haftu. Pani Krystyna 

bierze aktywnie udział w konkursach i wystawach, a także 

przeglądach oraz imprezach powiatowych prezentując swoje 

prace i zdobywając nagrody i wyróżnienia.  

Pan Czesław Błoch od kilkudziesięciu lat pracuje na 

rzecz środowiska lokalnego, jak również ponadlokalnego. 

Umiłowanie folkloru kujawskiego trwa od wczesnych lat 

młodości  i od początku związane było z pracą w zawodzie 

nauczyciela. Zakładał wówczas w szkołach podstawowych 

oraz wiejskich klubach na terenie gminy dziecięce i 

młodzieżowe zespoły taneczne i muzyczne. Efektem tych 

działań był udział w licznych imprezach, przeglądach i 

konkursach nie tylko lokalnych, ale również o charakterze 

wojewódzkim i ogólnopolskim.  

W 1986 roku Pan Błoch przystąpił do Zespołu Pieśni i Tańca 

Liszkowianki. Był odpowiedzialny za oprawę muzyczną i taneczną. Oryginalny 

repertuar tworzył przez lata odwiedzając rodowitych mieszkańców Kujaw. 

Poznawał wówczas kujawskie tańce, przyśpiewki, obrzędy religijne i świeckie 

typowe dla naszego regionu. Przy Zespole działała również kilkuosobowa kapela 

ludowa, w której pan Czesław Błoch grał na skrzypcach i akordeonie. Występy 

zespołu i kapeli uświetniały imprezy gminne, powiatowe, a także wojewódzkie i 

ogólnopolskie.  

W latach 1989 - 2004 prowadził też działający przy Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Kultury i Rekreacji w Gniewkowie Zespół Lipianki, który w późniejszych 

latach zmienił nazwę na Gniewkowianie. Występy obydwu grup zaowocowały 

wieloma nagrodami i wyróżnieniami. W 2012 

roku w miejscowości Osiek Wielki pan Błoch 

założył Zespół Folklorystyczny, który już 

zdobywa nagrody. Animator od wielu lat w 

instytucjach kultury, szkołach społecznie 

prowadzi spotkania, prelekcje i zajęcia  mające 

na celu propagowanie wiedzy o rodzimej 

kulturze. 

Pan Czesław Błoch oraz Pani Krystyna 

Czarnota jako miłośnicy Kujaw dbają o to, aby 

nie zanikały tradycje i obyczaje kujawskie. 

Dzięki takim osobom bardzo cenne dla nas 

mieszkańców kujawskie tradycje przetrwają. 

 

 

 

 

Urodzenia: Szymon Szafrański z Rojewa, syn Piotra i 

Justyny ,Daria Zielazna z Rojewa, córka Dariusza  i 

Marzeny, Zuzanna, Pijanowska z Rojewic, córka 

Bartłomieja i Marii, Lena Bednarska z Osieka 

Wielkiego, córka Marka i Angeliki 

 

Małżeństwa: Łukasz Ligęza z Jaszczółtowa i Wioletta 

Ziółkowska z Inowrocławia , Krzysztof Gutowski z 

Rojewa i Magdalena Mikołaj z Inowrocławia, Andrzej 

Mazurek z Przewozu i Natalia Kaźmierska z Rojewa, 

Łukasz Wesołowski z Dziarnowa i Magdalena Piwko z 

Płonkowa, Robert Nadolski i Marta Bębenik  z Osieka 

Wielkiego, 

Łukasz Murawski ze Ściborza i Kamila Korcz – Pajor 

z Solca Kujawskiego 

Zgony: Zieja Elżbieta ze Ściborza, lat 55,Mieczysław 

Michalski z Topoli, lat 68,Bogucki Stanisław z 

Jurancic ,lat 81, 

Honorata Kruszyna ze Ściborza,lat 71,Henryk Wosik z 

Żelechlina ,lat 62,Ewa Dojerska z Rojewic ,lat 85 

 

Ważne telefony  

Urząd Gminy (52) 3511390, (52) 3511324   

Sekretariat 533 322 520 

GOPS 533 322 521 

SZOiK 533 322 502 
 

NASI MIESZKAŃCY 

 

INFORMACJE Z USC 

http://www.rojewo.pl/joomla/urzad-gminy


 

 

 

 

W sobotę 4 października w Strzelinie/k Wrocławia odbyły się Mistrzostwa Polski w 10-ciu tańcach ( 5 styl Standardi 5 styl latynoamerykański). Młodzi 

tancerze Mateusz Matłoka uczeń 1 klasy Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Rojewie i Natalia Sadow ka uczennica 1 klasy Gimnazjum nr 4 w 

Inowrocławiu zostali 3 V-ce Mistrzami Polski.Kolejny sukces Mateusza Matłoka i jego partnerki Natalii Sadowskiej. Z kolei 26 października w 

Czechach w miejscowości Hradec Karlove odbył się Międzynarodowy Turniej WDSF . Mateusz i jego partnerka zostali półfinalistami w stylu 

latynoamerykańskim i finalistami w stylu standard.  

 Gratulujemy!!! 

 

Nasi mieszkańcy Pani Krystyna Czarnota i pan Czesław Błoch 
 
 

DWA LATA AKADEMII PRZEDSZKOLAKA W ROJEWIE 



 
 

RODZINNA FIRMA CZESZYŃSKICH 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

SKARBY ARCHEOLOGICZNE PRZY KOŚCIELE W PŁONKOWIE  

ŚLUBOWANIA NADSZEDŁ CZAS 




