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Zmiany w Rojewskiej Parafii
Początkiem lipca w rojewskiej parafii miało miejsce szczególne wydarzenie. Dekretem arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i Prymasa
Polski Wojciecha Polaka, po 19 latach posługi kapłańskiej dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Wspomożenia
Wiernych przeszedł na emeryturę. Tym samym

dekretem probostwo w Rojewie objął ks. Piotr
Kunicki. Dnia 3 lipca br. w kościele parafialnym
odbyło się uroczyste pożegnanie ks. Edwarda
Okońskiego i powitanie nowego proboszcza. W
nabożeństwie wzięli udział księża dekanatu gniewkowskiego z dziekanem ks. Jerzym Nowakiem na
czele, delegacje oraz licznie przybyli parafianie.

JUBILEUSZ 90-LECIA OSP W ROJEWIE
W sobotę, 25 czerwca br. świętowano w Rojewie
90. rocznicę powołania do życia Ochotniczej Straży
Pożarnej. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu
pododdziałów i wozów strażackich ulicami Rojewa z
towarzyszeniem strażackiej orkiestry dętej ze Strzelna.
Następnie odprawiona została msza święta w kościele,
którą celebrował kapelan strażaków st. bryg. ks. Zenon
Rutkowski, w koncelebrze proboszczów z Rojewa,
Rojewic i Płonkowa. Kazanie wygłosił ks. Edward
Okoński. W czasie mszy odczytany został apel pamięci poświęcony zmarłym druhom. Kolejnym punktem
programu uroczystości był apel strażacki na boisku
sportowym, gdzie po meldunku, podniesieniu flagi
związku OSP oraz odczytaniu rysu historycznego wręczono medale i odznaczenia rojewskim strażakom. Druh
Przemysław Orczyk został strażakiem roku za największą frekwencję w wyjazdach alarmowych w 2015 roku
(66%). Kolejną część apelu zajęły wystąpienia zaproszonych gości z Komendy Wojewódzkiej PSP w Bydgoszczy
Komendy Powiatowej PSP w Inowrocławiu, Zarządu
Powiatowego ZOSP RP, Starostwa Powiatowego w
Inowrocławiu, Gminy Rojewo, nadleśnictw oraz
ościennych OSP. Wszyscy przekazywali dla jednostki – jubilatki życzenia oraz okolicznościowe upominki.
Gmina Rojewo ufundowała pamiątkową tablicę poświęconą zmarłym druhom, którą zamocowano na ścianie
frontowej remizy. List intencyjny na tą okoliczność
przeczytał Wójt Gminy p. Rafał Żurowski, a przewodnicząca Rady Gminy przekazała pamiątkową księgę.
Apel zakończył się meldunkiem oraz wyprowadzeniem
sztandarów, po czym przyszedł czas na inne atrakcje.

Na scenie wystąpił zespół „Ale Babki” ze specjalnym
repertuarem dla strażaków oraz chór seniorów „Wrzos”.
Dużym zainteresowaniem, szczególnie dzieci, cieszyła
się zabytkowa sikawka z OSP Stanomin oraz nowoczesne pojazdy wystawione przez Komendę Powiatową
PSP w Inowrocławiu. Kolejną atrakcją były pokazy gaszenia pożaru wykonane przez drużynę oldbojów, czyli najstarszych druhów OSP w Rojewie, oraz młodych
ratowników. Po zakończeniu pokazów strażacy wraz z
zaproszonymi gośćmi udali się na obiad do hali sportowej, a dla publiczności serwowano ufundowaną przez
strażaków grochówkę, którą przygotowały panie z Koła
Gospodyń Wiejskich. Ponadto przez Dwór Biesiadny
w Rojewie wystawiono liczne bufety gastronomiczne.
Były także stoiska i dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci. O godz. 19.00 wystąpiła jedna z gwiazd imprezy,
mianowicie krakowski kabaret z Kopydłowa. Kolejna
gwiazda, którą był cygański zespół Dziani. Impreza zakończyła się zabawą taneczną. Zarząd OSP w Rojewie
składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom
za wsparcie finansowe, przybyłym gościom, mieszkańcom gminy za obecność oraz druhom zaangażowanym
w przygotowania i uczestniczącym w uroczystości.
Więcej na stronie http://www.rojewo.osp.org.pl/aktualnosci.htm
					
Informację przesłał Prezes OSP w
Rojewie Andrzej Walczak
Zdjęcia na stronie nr 2
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SPOTKANIE WÓJTA Z NAJLEPSZYMI UCZNAMI W ROKU
SZKOLNYM 2015 / 2016

W piątek 24 czerwca uczniowie naszej
gminy, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce
spotkali się w Urzędzie Gminy Rojewo  z Wójtem.
Podczas spotkania Wójt gminy Rafał Żurowski
oraz Kierownik Samorządowego Zespołu Oświaty

i Kultury w Rojewie Piotr Czajkowski gratulowali
uczniom i dziękowali rodzicom i nauczycielom
za trud włożony w wychowanie młodych ludzi.
Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem
i wspólnym zdjęciem.

Wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych:
Marta Dominiak SP Rojewice klasa VI
Wiktoria Nowak SP Rojewice klasa III
Bartosz Olszewski SP Rojewice klasa IV
Oliwia Kuczyńska SP Rojewo klasa III
Joanna Kowalska SP Rojewo klasa V
Wiktoria Klimko SP Rojewo klasa VI
Kacper Wasila SP Liszkowo klasa VI
Gabriela Krawiec SP Ściborze klasa III

Wyróżnieni uczniowie gimnazjum:
Daria Jarosz klasa IIIa
Jagoda Łuczak klasa IIIb
Mateusz Nowacki klasa IIIb     

GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
DLA UCZNIÓW KLAS IV-IV

Dnia 25 maja 2016 r. w   Gimnazjum im.
Kazimierza Górskiego w Rojewie odbyła się V edycja
Gminnego Konkursu Matematycznego dla klas IV-VI.
Konkurs, jak co roku, przygotowała nauczycielka matematyki p. Irena Kustra. Zmagania matematyczne odbyły się w trzech kategoriach wiekowych. W tym roku
szkolnym wzięło w nim udział czterdzieścioro dwoje
uczniów z trzech szkół podstawowych naszej gminy,
przygotowanych przez swoich nauczycieli matematyki
(Natalia Dombek-Róg – SP Liszkowo, Rafał Rakowski –
SP Rojewice, Robert Łakomiec i Piotr Pankowski – SP
Rojewo). Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło
się dnia 15 czerwca 2016 r. Naszą uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Rojewo p. Rafał
Żurowski, Sekretarz Gminy Rojewo p. Jan Wasilewski
Przewodnicząca Komisji Oświatowej p. Anna
Bejgrowicz, Kierownik SZOiK-u p. Piotr Czajkowski
oraz Wicedyrektor Zespołu Szkół w Rojewie p. Andrzej
Brylew. Na początku uczniowie klasy II a zaprezentowali swoje zdolności aktorskie w przedstawieniu pt.
„Kłótnia liczb”, przygotowanym pod kierunkiem pani

Informację przesłał
Bartłomiej Zieliński

Renaty Kowalskiej. Następnie przedstawiono nazwiska
laureatów konkursu.
Klasy IV
I miejsce: Olszewski Bartosz
(Szkoła Podstawowa w Rojewicach)
II miejsce: Bukowski Jakub
(Szkoła Podstawowa w Rojewicach)
III miejsce: Prusak Zofia
(Szkoła Podstawowa w Rojewie)
Klasy V
I miejsce: Jankowiak Kamil
(Szkoła Podstawowa w Rojewie)
II miejsce: Kowalska Joanna
(Szkoła Podstawowa w Rojewie)
III miejsce: Błoch Szymon
(Szkoła Podstawowa w Rojewicach)
Klasy VI:
I miejsce: Dominiak Marta
(Szkoła Podstawowa w Rojewicach)
II miejsce: Wasila Kacper
(Szkoła Podstawowa w Liszkowie)
III miejsce: Czochór Alicja
(Szkoła Podstawowa w Rojewicach)
Wręczona również została nagroda specjalna (tablet)
za najwyższy wynik. W tym roku zaszczytny tytuł
„Mistrz matematyki” otrzymał uczeń SP w Rojewicach
– Bartosz Olszewski. Dzięki przychylności władz Gminy
Rojewo laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.
Pozostali uczestnicy również zostali nagrodzeni, drobnymi upominkami. Na koniec uroczystości wręczono
podziękowania nauczycielom, którzy przygotowywali
uczniów do konkursu.
Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy
za przyjazną atmosferę, natomiast uczestnikom konkursu i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Informację przesłała Irena Kustra

FESTYN RODZINNY W SZKOLE W ROJEWICACH
Dnia 11 czerwca 2016 r. po raz siódmy
odbył się na terenie naszej szkoły
FESTYN RODZINNY. Organizatorem
imprezy była Szkoła Podstawowa im. bł.
ks. M. Skrzypczaka w Rojewicach. Jak co
roku gościliśmy w progach naszej szkoły
uczniów wraz z rodzicami oraz wielu
sympatyków szkoły i zaproszonych gości. Program
festynu uatrakcyjniły konkurencje rekreacyjnosportowe, rozmaite gry i zabawy, liczne konkursy
przygotowane przez pracowników PKO Bank Polski SA
Oddział I w Solcu Kujawskim, malowanie twarzy, pokaz
tańców (kujawiaka, poloneza i zumby) oraz występy
wokalne w wykonaniu uczniów z naszej szkoły. Swoje
talenty wokalne zaprezentowali uczestnicy i laureaci
Festiwalu Poezji Śpiewanej „Poezja – świat duszy…”
oraz Dziecięcego Festiwalu Piosenki „Pokażemy, co
umiemy”. Kolorowi, pogodni i dowcipni szczudlarze
łatwo nawiązywali kontakt z dziećmi i dorosłymi. Ich
zadaniem było wywoływanie uśmiechu na twarzach
zgromadzonych i zapraszanie ich do wspólnej zabawy.
Zaprezentowali oni również niezwykły pokaz baniek
mydlanych. Program imprezy uatrakcyjniły także
pokazy różnego typu sprzętu strażackiego i przykładowe
działania ratownicze strażaków OSP Rojewice. Policjanci
z Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu czuwali
nad zapewnieniem bezpieczeństwa uczestnikom festynu.
Dodatkową niespodzianką była loteria przygotowana
przez Radę Rodziców. Nagrodą główną w losowaniu
był rower. Szczęście uśmiechnęło się do Alicji Czochór
z klasy VI. To właśnie ona stała się posiadaczką nowego
jednośladu. Dodatkową atrakcją festynu była jeszcze
gra w dwa ognie, w której naprzeciw siebie stanęli

przedstawiciele uczniów naszej szkoły
i rodziców. Podczas festynu można było
orzeźwić się napojami chłodzącymi,
a także posilić się grillowaną
kiełbaską,
smacznym
żurkiem
kujawskim,
bigosem,
sałatkami,
chlebem ze smalcem i ogórkiem
kiszonym, pierogami oraz pysznymi
ciastami. Podczas imprezy panowała
miła, pogodna i radosna atmosfera.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
tym, którzy poprzez swoją obecność
oraz zaangażowanie przyczynili się do przyjemnie
spędzonego czasu. Szczególne podziękowania kierujemy
do: Stowarzyszenia „Sami Swoi”, sołtysów północnej
części Gminy Rojewo, Nadleśnictwa Cierpiszewo, OSM
Cuiavia w Inowrocławiu, firmy Polskie Przetwory z
Włocławka, firmy p. Anety Miklas, p. Józefa Klimko
– właściciela piekarni w Rojewie, Wytwórni Wód
„Inowrocławianka”, Zakładu Produkcji Cukierniczej
Barbara Luijckx, Firmy Struga SA, RSP NOWOŚĆ p.
Michała Zielińskiego, P.P.H.U Marcin Barabas, P.P.H.U
Ewa i Przemysław Szczepańscy, p. G. Kłos, p. U.
Barczak, p. M. Wiater i nauczycieli z naszej szkoły oraz
do współorganizatorów festynu: p. K. Płotkowskiej, p.
K. Ziarnieckiej, p. J. Rutkowskiej, p. J. Nadolskiej, p.
E. Bieniewicz, p. Z. Nowak, p. I. Piaskowskiej, p. M.
Bednarskiej, p. S. Kozubowskiej - Maciejewskiej, p. A.
Gremplewskiej, p. A. Olszewskiej, p. L. Łuczak oraz
wszystkich rodziców, którzy włączyli się w organizację
imprezy.
Informację przesłała Sylwia Dobrzyńska
Zdjęcia na stronie nr 12

TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ„NAUCZYCIELE
– UCZNIOWIE”

Tamara Bosovych, Daniel Czaja, Piotr Pankowski,
Robert Łakomiec i Jarosław Słomczewski. W rolę
sędziów piłki siatkowej wcielili się uczniowie:
Weronika Drzewiecka, Tomasz Wojtyna oraz Oliwia
Ziemniak. Fantastyczna, sportowa atmosfera i
ogromny doping ze strony
kibiców
towarzyszył
turniejowi. Nauczyciele
i uczniowie z ogromnym
zaangażowaniem walczyli
i zdobywali punkty.
Turniej potwierdził, że nie
tylko nauka, ale i sport
jest ważnym elementem
edukacji, zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli.
Po raz kolejny udowodniono też, że sport łączy
pokolenia.
Informację przygotował
Jarosław Słomczewski

Nauczyciele
wychowania
fizycznego
p. Wioletta Buzuk i p.
Jarosław
Słomczewski
zorganizowali
po
raz
kolejny
Turniej
Piłki
Siatkowej
„Nauczyciele-Uczniowie”.
Dnia 22 czerwca 2016r. o
godzinie 9.00 rozpoczęła
się dobra zabawa, pełna
sportowych wrażeń i
oczywiście gry fair play.
W rozgrywkach brało
udział pięć drużyn. Cztery z nich składały się
z reprezentantów gimnazjalistów, a jedna była
reprezentowana przez nauczycieli w składzie:

PLAC ZABAW W JEZUICKIEJ STRUDZE

W połowie czerwca został ogrodzony plac
zabaw w Jezuickiej Strudze. Ogrodzenie było

niezbędne m.in. ze względów sanitarnych. Obecnie
ogrodzony plac utrudnia wstęp zwierzętom i
chroni dzieci przed zagrożenie epidemiologicznym.
Nadszedł czas wakacji i najmłodsi będą mogli już
bez obaw z niego korzystać. W związku z tym dzieci
oraz mieszkańcy składają serdeczne podziękowania
RSP NOWOŚĆ w Jezuickiej Strudze za sponsoring
siatki i słupków. Dziękujemy również wszystkim
tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się
do powstania ogrodzenia.
Informację przesłała: Krystyna Dymet

MIĘDZYGIMNAZJALNA LIGA
PIŁKI SIATKOWEJ

naszych sportowców zagrzewał świetny doping
pozostałych gimnazjalistów oraz nauczycieli.
Te sportowe zmagania były świetną okazją
do
zaprezentowania
się wszystkich zawodników
Finałowa Runda Liga Chłopców została
rozegrana w naszym gimnazjum dnia 16.06.2016 na szerszym forum. Chłopcy mieli okazję do
r. Nasi siatkarze spotkali się z zespołami z Nowej zaprezentowania swoich umiejętności, bowiem
Wsi Wielkiej oraz ze Złotnik Kujawskich. Pokonali bardzo rzadko zdarza się im spotkać z drużynami z
obie drużyny, zdobywając tym samym tytuł
mistrzowski w Międzygimnazjalnej Lidze Piłki
Siatkowej Chłopców.
Za zdobycie I miejsca drużyna otrzymała
puchar, który został im wręczony przez
Wicedyrektora Zespołu Szkół w Rojewie p.
Andrzeja Brylewa. Nasza drużyna w odmłodzonym
składzie (uczniowie klas I i II): Sebastian
Błażejewski, Mikołaj Gmerek, Kacper Bodziony,
Tomasz Wojtyna, Jakub Lipski, Mikołaj Polak,
Jakub Pękała, Hubert Nowak, Paweł Biel i Dawid
Gawęda ciężko pracowała na ten sukces. Przez
cały rok chłopcy odbywali treningi w szkole, oraz
spotykali się na sparingach z innymi drużynami. gmin ościennych, nie tylko prywatnie, ale również
Do sukcesu przyczyniła się niewątpliwie pomoc na arenie sportowej.
starszych kolegów, którzy wspierali ich radą 					
Informację przesłał opiekunem
podczas wszystkich meczy. Do wspaniałej walki
drużyny Jarosław Słomczewski

PIKNIK RODZINNY W TOPOLI

Rafałowi Żurowskiemu oraz radnemu p. Piotrowi
Nowickiemu.
Dnia 18 czerwca 2016 r. Koło Gospodyń
Składamy również podziękowania p. Anecie
Wiejskich, wraz z sołtysem Tomaszem Gmerkiem,
Grabskiej
i p. Anecie Kuś-Szych za wsparcie finansowe,
zorganizowało dla wszystkich mieszkańców Topoli
a
także
pracownikom SZOiK-u oraz wszystkim
„PIKNIK RODZINNY”. Na imprezę w plenerze
przybyli dorośli, jak również dzieci, na które czekało zaangażowanym w organizację pikniku za wszelką
wiele miłych atrakcji, takich jak: zabawy z klaunem, okazaną pomoc.       
malowanie twarzy, dmuchana zjeżdżalnia, a także słodki
Przewodnicząca KGW Topola Dorota
poczęstunek, wata cukrowa i kiełbaski z grilla. Koło
Zwierzychowska - Czajkowska
Gospodyń Wiejskich w Topoli dziękuje za przybycie
Zdjęcia na stronie nr 11
zaproszonym gościom: Wójtowi Gminy Rojewo p.

ARSZAWIE
WYJAZD DO TEATRU POLSKIEGO W W

Dnia 17 czerwca 2016 r., na zaproszenie Banku
PKO BP, grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w
Rojewicach z klas I-VI wraz z opiekunami oraz klasa II b
ze Szkoły Podstawowej w Rojewie wraz z  wychowawcą
pojechała do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl
pt. „Podróże Guliwera”. Wyjazd ten był nagrodą banku
za systematyczne oszczędzanie pieniążków w SKO.
Spektakl odbył się na dużej scenie teatru i wywarł na
wszystkich ogromne wrażenie.
Dzięki mistrzom zdjęć filmowych i animacji
oraz efektów specjalnych dzieci zobaczyły na scenie
burzę morską, Liliputy, które rozmawiają z Guliwerem
spacerując mu po nosie, olbrzymy, wobec których
Guliwer jest mały jak najmniejszy palec, orła, który
porwał Guliwera i wrzucił go do morza oraz owcę, którą
można schować do kieszeni. Dzieci mogły podziwiać
również wspaniałą grę aktorów, piękne kostiumy,
scenografię oraz muzykę. Musimy się pochwalić, że po
wyjściu z teatru  udało nam się zrobić zdjęcie z dwoma
małymi aktorkami, które grały wnuczkę Guliwera i
córkę wielkoludów. Następnie udaliśmy się na spacer
Krakowskim Przedmieściem do Rynku Starego Miasta.

Po drodze zobaczyliśmy Pałac Prezydencki, Kolumnę
Zygmunta, Zamek Królewski i piękne kamieniczki
Starego Miasta. Na Rynku zjedliśmy smaczne lody
i kupiliśmy pamiątki, po czym   zmęczeni, ale bardzo
zadowoleni ruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
Za opiekę nad grupą podczas wycieczki dziękujemy:
p. Mirelii Mazurczak, p. Monice Barczak i p. Lucynie
Prokopiak.
Opiekun SKO Urszula Barczak

STYPENDIA EDUKACYJNE – NABÓR WNIOSKÓW
Stypendium edukacyjne dla
szczególnie uzdolnionych uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów
zamieszkałych na terenie Gminy
Rojewo oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegółowe zasady
przyznawania stypendium określa
regulamin, który stanowi załącznik
do Uchwały Nr IX/57/2015 Rady
Gminy Rojewo z dnia 31 sierpnia
2015 roku. Wnioski należy składać w Samorządowym Zespole
Oświaty i Kultury w Rojewie w
terminie do dnia 30 września 2016
r. Stypendium w wysokości 100,00

złotych miesięcznie zostanie przyznane dziesięciu uczniom na okres
jednego semestru szkolnego.
Stypendium dla studentów
rozpoczynających naukę w szkołach wyższych w roku akademickim 2016/2017. Szczegółowe zasady
przyznawania stypendium określa
regulamin, który stanowi załącznik do Uchwały Nr XVI/125/2004
Rady Gminy Rojewo z dnia 5 lipca 2004 roku, zmieniony Uchwałą
Nr XXXII/223/2006 Rady Gminy
Rojewo z dnia 29 marca 2006
roku. Wnioski należy składać w

Samorządowym Zespole Oświaty i
Kultury w Rojewie w terminie do
dnia 12 września 2016 r. W roku
akademickim 2016/2017 przyznane
zostaną dwa stypendia w wysokości
po 300,00 złotych miesięcznie.
Informację przygotował p.o.
Kierownik Samorządowego
Zespołu Oświaty i
Kultury w Rojewie
Piotr Czajkowski

NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Dnia 25.06.2016 Stowarzyszenie na Rzecz
Wspierania Aktywności Społecznej zorganizowało obchody Nocy Świętojańskiej. Program słowno-muzyczny
przedstawiły dzieci i młodzież z Topoli. Święto uświetniły swoim występem zespoły „Ale Babki” i ,,Wrzos” z
Rojewa. Mimo niesprzyjającej pogody wszystko wypadło znakomicie.
Było ognisko, pochodnie, nawet sztuczne jeziorko, na którym dzieci puszczały wianki wykonane
przez p. Krystynę Dziedzic-Dombek. Dużą atrakcją był
pokaz ognia. W tym też dniu swój jubileusz obchodzili

druhowie OSP z Rojewa, którym Stowarzyszenie dziękuje za pomoc przy organizacji uroczystości.
Dziękujemy też paniom z Topoli za przygotowanie dzieci, wykonanie przepięknych wianków oraz strojów obrzędowych. Ponadto bardzo serdecznie dziękujemy kierownikowi SZOiKu p. Piotrowi Czajkowskiemu
i jego pracownikom za okazaną pomoc.
Informację przesłały Sylwia Wrona
i Halina Wesołowska
Zdjęcia na stronie nr 11

SUKCES ZESPOŁU „WRZOS”

Dnia 26.06.2016 seniorzy wzięli udział w II IX Szczepanowskich Spotkań Seniorów z Piosenką i
Festiwalu Sztuki Wokalnej Seniorów we Włocławku. Kabaretem w Szczepanowie.
Tam zespół zajął najwyżWystępy i przeglądy
szą lokatę – GRANDPRIX.
zajmują członkom zespołu
Końcem czerwca „Wrzos”
sporo czasu jednak znajduuczestniczył również w
ją także chwilę na spotkania
przeglądzie Artystycznych
całej grupy. Dnia 17.06.2016
Konfrontacji
Seniorów
r. członkowie Gminnego
w Świeciu i zakwalifiKlubu Seniora „Wrzos” bakował się do kolejnego
wili się na zabawie taneczetapu
Ogólnopolskich
nej w Dworze Biesiadnym w
Konfrontacji
w
Rojewie.
Bydgoszczy. Obecnie ze				
				
spół przygotowuje się do
Informacji udzieliła
Barbara Kryszak

WERNISAŻ PRAC MALARSKICH BERNADETY LEWANDOWSKIEJ
We wtorek, 21 czerwca br. w Dworze
Biesiadnym w Rojewie odbył się wernisaż prac malarskich Bernadety Lewandowskiej. Mieszkanka Gminy
Rojewo tworzy na płótnie i drewnie. Wystawa przyciągnęła kilkadziesiąt osób. Wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele władz samorządowych z Wójtem
Gminy p. Rafałem Żurowskim, dyrektor muzeum im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu p. Janina Sikorska,
ksiądz proboszcz parafii w Orłowie Marek Kowalczyk,
rodzina i przyjaciele pani Bernadety oraz mieszkańcy.
Jak mówi autorka, wystawa dedykowana jest
szczególnie osobom schorowanym, niepełnosprawnym i pokrzywdzonym przez destrukcyjne siły natury
i okrutny los. Malarka chciałaby wzbudzić w nich nadzieję i wiarę, że poprzez własną determinację i wolę
walki, która może przybierać formę pasji, trzeba stawiać
skuteczny opór temu, co niszczy godność człowieka.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni publiczności, która tak
serdecznie przyjęła tę po raz pierwszy prezentowaną
formę twórczości.
Słowa podziękowania kierujemy do osób i
instytucji, które pomogły nam w realizacji wydarzenia, a mianowicie absolwentom Szkoły Muzycznej
w Inowrocławiu, wokalistce p. Darii Wójcik (sopran),
muzykom: p. Tomaszowi Kucharskiemu (fortepian)

i p. Krzysztofowi Kucharskiemu (puzon), Dyrektor
Inowrocławskiego Centrum Kultury p. Monice
Śliwińskiej, Wójtowi Gminy Rojewo p. Rafałowi
Żurowskiemu Kierownikowi SZOiK, p. Piotrowi
Czajkowskiemu w Rojewie, pracownikowi SZOiK
Bartoszowi Zielińskiemu, a także pracownikom Urzędu
Gminy w Rojewie p. Zbigniewowi Gierczakowi i p.Michałowi Cybulskiemu.
Dziękujemy sponsorom, bo także dzięki
ich pomocy mogło odbyć się niniejsze wydarzenie,
tj. właścicielce Dworu Biesiadnego p. Krystynie
Bednarek, Firmie Wypieki Domowe Aneta Miklas
oraz paniom z KGW w Rojewie i Ściborzu.
Wystawę można było zwiedzać do 22 lipca w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Rojewie.
Wkrótce w Dworze Biesiadnym w Rojewie powstanie
również wystawa stała.
Serdecznie zapraszamy !
Patronat honorowy nad wystawą pełnił Wójt
Gminy p. Rafał Żurowski.
Zdjęcia na stronie nr 11

KUJAWSKIE HAFTY NA JUBILEUSZU W PRZYSIEKU
W sobotę 4 czerwca b.r. w Przysieku k.
Torunia uroczyście świętowano 150-lecie istnienia
KGW na Ziemiach Polskich.
Na imprezę zjechały przedstawicielki kół gospodyń wiejskich z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Panie z Koła Haftu Kujawskiego i

Koronkarstwa przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w Rojewie zaprezentowały m.in. prace rękodzielnicze przygotowywane na konkurs do Muzeum im.
Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

BILANS I PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PRACY PUBLICZNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
Czas końca roku przedszkolnego to okres
wzmożonej pracy i działań ogólnoprzedszkolnych. Przedszkolacy wzięli udział w
konkursie „Smok oczyma dziecka”, który został zorganizowany przez SKOK w
Toruniu (filia w Gniewkowie). Konkursem
były objęte dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych, tj. dzieci uzdolnione , które
przejawiają talenty manualne. Pod kontrolą nauczyciela dzieci wykonały na zajęciach
ciekawe prace, z których najlepsze zostały
nagrodzone. Lista zwycięzców wygląda
następująco:
I miejsce – Lena Krzewina
II miejsce – Michalina Kaliska
III miejsce – Oliwia Łabucka i Wojtek
Najdek
W czerwcu przedszkolacy brali udział w obchodach Gminnego Dnia Dziecka. Na
początku czerwca miała miejsce coroczna Akcja
Odjazdowy Przedszkolak, której celem jest propagowanie czytelnictwa, jak również przybliżanie dzieciom
różnych zawodów. Pod koniec czerwca odbyło się także Święto Rodziny i uroczyste zakończenie roku, gdzie
dzieci wystąpiły z programem i wcieliły się w rolę aktorów, prezentując dla swoich bliskich oraz zaproszonych
gości audycję zwierzątek dla mamy i taty. Pod koniec
roku zorganizowano również wycieczkę do Myślęcinka.

Przedszkolacy zwiedzili Ogród Fauny i Flory Polskiej,
jak również Zaginiony Świat Dinozaurów.
Społeczność Przedszkola składa serdeczne podziękowania dla sponsorów, którzy pomogli w
realizacji zadań na rzecz przedszkola i dzieci w roku 2015/2016. Dziękujemy p. Anecie
Kuś Szych, p. Kaczorowskiemu, Drukarni
Pozkal, p. Marii Bąkowskiej, firmie Reitech
Brzoza, p. Arkadiuszowi Borowiakowi, p.
Józefowi Klimko, firmie Ring, Wójtowi
Gminy p. Rafałowi Żurowskiemu i Radzie
Gminy Rojewo za ofiarowane wsparcie finansowe. Dziękujemy też za okazaną pomoc
merytoryczną w realizacji działań Wójtowi
Gminy p. Rafałowi Żurowskiemu, kierownikowi SZOiK p. Piotrowi Czajkowskiemu,
p. Bartłomiejowi Zielińskiemu, Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rojewa, p. Ewie Gapińskiej
oraz p.Urszuli Gutowskiej.
W dniach od 17 czerwca 2016 do 4 lipca 2016
roku odbyła się w przedszkolu ewaluacja zewnętrzna prowadzona przez wizytatorów d.s. ewaluacji
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy reprezentowanym
przez starszą wizytator Beatę Wasilewską i starszego wizytatora Wojciecha Gliwińskiego. W raporcie uwzględniono bardzo wysoki poziom pracy placówki.
Informację przesłała – Katarzyna Stępniak
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PROJEKT ,,JESIENNA SZKOŁA PARTYCYPACJI I WOLONTARIATU”
Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności
Społecznej, dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej ASOS 2016, realizuje w
naszej gminie projekt ,,Jesienna Szkoła Partycypacji
i Wolontariatu – rozwój aktywności społecznej
seniorów”. Celem projektu jest rozwój zróżnicowanych
form aktywności społecznej, w tym upowszechnianie
wolontariatu, partycypacji w procesach decyzyjnych i w
życiu społecznym uczestników projektu.
W ramach projektu powstanie Klub Aktywności
Społecznej Seniorów. Odbywać się będą także Warsztaty
Edukacji Obywatelskiej, zakończone wizytą studyjną w
Toruniu. Uczestnicy projektu będą mogli uczestniczyć

w dwóch wyjazdach do instytucji kultury. Działania
merytoryczne projektu zakończy organizacja panelu
dyskusyjnego w lokalnym środowisku. Zapraszamy
mieszkańców gminy Rojewo – seniorów 60+ do udziału
w projekcie. Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki
w godzinach 10.00-13.00 w świetlicy w Topoli. Udział
w projekcie jest bezpłatny. W przypadku rezygnacji
z uczestnictwa w projekcie, uczestnik nie zostanie
obciążony żadnymi kosztami finansowymi.
Kontakt: Sylwia Wrona, nr tel. 667446752 Joanna Mąka,
nr tel. 660517755
Informację przesłała Sylwia Wrona

PRACOWITE LATO PAŃ Z KGW
Dnia 26.06.2016 r. odbył się kolejny Festyn
Brokułowo-Cebulowy w Dąbrowie Biskupiej.
Panie ze Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet
w Rojewie również wzięły w nim udział. Podczas
imprezy tradycyjnie odbyły się dwa konkursy.
Jeden na potrawę z brokułu, a drugi na potrawę
z cebuli. Można też było wywalczyć nagrodę na

najatrakcyjniejsze stoisko i w tej właśnie kategorii
nasze panie zdobyły główną nagrodę. Z kolei panie
z KGW Liszkowice – Stara Wieś wróciły z drugą
nagrodą za krokiety z cebulą.
Informację podała Alicja Jakubowska
Zdjęcia na stronie nr 11

NASI RADNI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY GMINY ADAM WESOŁOWSKI
1. To jest Pana trzecia kadencja. Jakie cele przyświecały Panu w poprzednich kadencjach?
Tak, to już moja trzecia kadencja, aż trudno uwierzyć, że czas
tak szybko leci. Jestem też członkiem rady sołeckiej od 1980 roku (z
dwiema przerwami) oraz członkiem
OSP od 1966 r.
Jako radny chciałem pracować dla
dobra naszych mieszkańców. W czasie pierwszej kadencji największą
bolączką był stan dróg gminnych.
Zaplanowano więc dużo inwestycji związanych z tym problemem.
Startując na drugą kadencję chciałem uczestniczyć w ich realizacji.
Cieszę się, że mieszkańcy Rojewa
obdarzyli mnie zaufaniem i mogę
być radnym trzecią kadencję.
2. Jakie plany udało się do tej pory
zrealizować?
W ciągu tych 10   lat zrobiliśmy bardzo dużo. Wizytówką
Rojewa jest oczywiście hala widowiskowo-sportowa
oraz boisko wielofunkcyjne. Ważną inwestycją była
kanalizacja, do której co roku będą podłączone kolejne miejscowości. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum wsi Rojewo.
Wykonano rekultywację wysypiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Rojewie. Wybudowano
„Punkt selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Rojewie. Wyremontowane i doposażone zostały
Ośrodek Zdrowia w Zawiszynie, szkoły, świetlice i
m.in. ulice, chodniki i parkingi w kierunku kościoła w
Rojewie. Jako strażak cieszę się, że zakupiliśmy nowy
wóz strażacki. Nie będę wymieniał wszystkich inwestycji, bo sami Państwo widzicie ich efekty i wpływ na
jakość życia mieszkańców gminy.
3.Pełni Pan obecnie funkcję wiceprzewodniczącego.
Co zmieniło się w związku z pełnieniem tej funkcji?
Obejmując funkcję wiceprzewodniczącego rady
wiedziałem, że dojdą mi nowe obowiązki, ale jestem na
wcześniejszej emeryturze, dlatego też mogę poświęcić
więcej czasu na ich wykonywanie. Ważna jest przede
wszystkim współpraca z radnymi. Każdy radny chciałby zrobić jak najwięcej dla swoich wyborców, ale musimy rozmawiać, by wspólnie ustalać co jest priorytetem
i myślę, że nam się to udaje. Poza tym razem z Wójtem,
Przewodniczącą mam okazję uczestniczyć w uroczystościach i spotkaniach z mieszkańcami naszej gminy
i właśnie na tych spotkaniach dowiadujemy się czego
oczekują od nas mieszkańcy.

3. Jest Pan członkiem Komisji d/s Planowania,
Gospodarki i Finansów Gminy. Czy rozmawia Pan
z mieszkańcami i jakie problemy
zgłaszają?
Tak. Jestem również członkiem
Rady Sołeckiej i problemy mieszkańców nie są mi obce. Przede wszystkim
nasze panie dopytują się, kiedy będzie
świetlica w Rojewie. Inne wioski mają
swoje miejsce do prowadzenia różnego
typu zajęć, organizowania uroczystości,
a panie z KGW mają malutką kuchenkę i pomieszczenie, w którym może
usiąść maksymalnie 9 osób. Chciałbym
w tej kadencji spełnić ich oczekiwania.
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych
i kierowców przebudowane powinno zostać skrzyżowanie w centrum
Rojewa, budowa ścieżek rowerowych
oraz drogi od p. Błaszak do p. Kuś.
4. Co chciałby Pan przekazać swoim
wyborcom?
Szanowni mieszkańcy, całe
moje życie jest związane z Rojewem. Tutaj się urodziłem, tu chodziłem do szkoły i mieszkam pośród Was
od 65 lat. Przez ten czas nasza wieś bardzo wypiękniała.
Cieszmy się tym i róbmy wszystko dla naszego wspólnego dobra. We wrześniu Rada Sołecka organizuje piknik rodzinny, na który wszystkich Państwa serdecznie
zapraszamy. Takie bowiem spotkania zbliżają do siebie
ludzi. Tak więc cieszmy się każdym dniem!

ZGONY
Stanisława Winiecka z miejscowości
Ściborze,
Tadeusz Zalech z miejscowości Zawiszyn,
Andrzej Groblewski z miejscowości
Rojewo.

URODZENIA
Nadia Jankowska z miejscowości
Osieczek,
Dawid Olszewski z miejscowości Osiek
Wielki.
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