
Słodkie DOMOWE WYPIEKI PANI ANETY MIKLAS Z JASZCZOŁTOWA już dawno 
zyskały uznanie wśród społeczności lokalnej. Od kilku lat pani Aneta podbija szerszy 
rynek. Do firmy zgłaszają się klienci z sąsiednich gmin i miast. Z galerią zdjęć tych 

smacznych wypieków możemy zapoznać się na str. http://wypieki-domowe.org.pl/galria.php. 
Pierniki to także specjalność pani Anety. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych prac.

PIERNIKI TO TEZ SPECJALNOŚĆ 
PANI DOROTY CHRUPCZAK.

Świąteczne przysmaki pani D orota tworzy 
w g własnej receptury. W  okresie 

świątecznym trafiają na wystawę do m uzeum, jar
marki i kiermasze. ------- —

P I E R N I K I  
r  PANI ALI 
JAKUBOWSKIEJ, 
przewodniczącej 
Koła G ospodyń w  
Rojewie to prace, 
które zdobywają 
nagrody i wyróż
nienia na organizo
wanych corocznie 
konkursach i prze
glądach.

mm

http://wypieki-domowe.org.pl/galria.php
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niedzielę 9 listopada odbyło się przekaza- cześć pierwszego naczelnika jednostki śp. druha Józefa
nie i poświęcenie nowego wozu bojowego Klimczaka. Nadania imienia dokonali chrzestni wozu:
dla Ewa Ponichtera i Mirosław Iwiński.naszej

Prezes OSP Rojewo Jan ZielińskiOSP. Uroczystość roz
poczęliśmy Mszą Swię- wręczył też pamiątkowe statuetki
tą w kościele parafial- którzy dopomogli n-sponsorom
nym w Rojewie, którą nansowo w zakupie wozu: między
koncelebrowali innymi RSP Nowość z JezuickiejKape-
lan Strażaków ościennym nadleśnictwom.StrugiWoje
wództwa Kujawsko Uroczystość zakończyła się poka-
Pomorskiego ks. bryg. liS  zem działania i wyposażenia samo-

Rutkowski chodu przeprowadzonegoZenon przez
Proboszcz rojewski ks. zastęp bojowy w składzie: Przemy-

sław Orczyk, Szymon Kaźmierski,Edward Okoński. Po
przeprowadzono Adam Perlikowski, Sławomir Pluta,mszy

apel strażacki, w czasie Michał Zieliński i Przemysław Wa-
którego dokonano poświęcenia nowego samochodu. lewski. Po apelu wszyscy udali się na wspólny obiad w
Następnie, zgodnie z ceremoniałem strażackim Wójt hali sportowej
Rojewa Rafał Zurow-
ski w asyście Zastępcy
Komendanta Woje
wódzkiego PSP st.
bryg. Artura Przybyl-
skiego Prezesa po-
wiatowego ZOSP RP
druha Romana Zie-
lińskiego przekazał
kluczyki i dokumenty pojazdu naczelnikowi Tomaszo
wi Walczakowi. Nowy wóz otrzymał imię Józef na

mailto:gazeta.gminy.rojewo@op.pl
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Podziękowania

D rodzy M ieszkańcy G m iny Rojewo

Serdecznie dziękuję za okazane m i poparcie w  drugiej turze wyborów na W ójta G m iny Rojewo. T ak  wysoka 

frekwencja jest świadectwem, jak ważna dla każdego z  nas jest nasza Gm ina. Serdecznie dziękuję za oddane 

na m nie głosy i ogrom ne zaufanie, jakim m nie Państwo obdarzyliście po raz drugi. Zapewniam wszystkich, że po

przez moją codzienną pracę, wiedzę, um iejętności oraz doświadczenie będę starał się jak najlepiej służyć dobru na

szej „małej ojczyzny”.

Kredyt zaufania, który dostałem  od Państwa jest dla m nie wielkim  darem i pom ocą oraz priorytetem do dal

szej i bardziej wytężonej pracy. Będę starał się nadal realizować wszystkie plany i zadania dla dobra naszej 

G m iny. Dziękuję za przekazanie mi życzeń i słów  wsparcia. Dziękuję mojemu sztabowi wyborczemu, kandydatom  

na radnych, współpracownikom  i przyjaciołom. Dziękuję wszystkim za pom oc i wsparcie. T o  wielkie zobowiązanie 

i motywacja do dalszej pracy na rzecz w spólnoty lokalnej, a także wielka odpowiedzialność, której postaram się 

sprostać. Kolejny raz deklaruję, że moje następne cztery lata będą czasem wzm ożonej i intensywnej pracy dla roz

woju naszej Gminy.

Przed nami m ożliwości pozyskiwania funduszy i realizacja kolejnych zadań inwestycyjnych przy współudziale 

środków zewnętrznych. Tworzym y wspólnotę, dlatego też zachęcam wszystkich do współpracy. Razem osią

gniem y więcej.

Z  wyrazami szacunku 

Rafał Żurowski 

W ójt G m iny Rojewo
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INFORMACJA Z I  SESJI RADY GMINY ROJEWO

Informacja z  I Sesji Rady G m iny Rojewo, któ
ra odbyła się w  dniu 27  listopada 2014r., oraz 
z  II Sesji Rady G m iny, która odbyła się w  
dniu 09 grudnia 2014r

Na I Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2014r. 
nowo wybrani radni złożyli ślubowanie. Rada Gm i
ny Rojewo podjęła następujące uchwały:
- uchwała w  sprawie wyboru Przewodniczącego Ra
dy G m iny Rojewo

W  wyniku głosowania tajnego na Przewodniczące
go Rady G m iny Rojewo został wybrany radny D a 
riusz W itkowski.

- uchwała w  sprawie wyboru W iceprzewodniczące
go Rady G m iny Rojewo.
W  wyniku głosowania tajnego na W iceprzewodni
czącego Rady G m iny Rojewo została wybrana rad
na Joanna Mąka.

Na II Sesji Rady Gminy w dniu 09 grudnia 2014r. 
ślubowanie złożył W ójt Gminy Rojewo p. Rafał 
Sebastian Żurowski. Rada Gminy Rojewo podjęła 
następujące uchwały:
- uchwała w  sprawie ustalenia składu osobowego  
komisji stałych Rady G m iny Rojewo.
Rada Gminy ustaliła następujące składy osobowe 
komisji stałych Rady Gminy Rojewo:
Komisja do spraw planowania, gospodarki i finan
sów gminy.
1. Gajewski Mariusz
2. Mąka Joanna
3. Musiał Grzegorz
4. Wesołowski Adam
5. Witkowski Dariusz
Komisja do spraw oświaty, kultury, ochrony zdro
wia i pom ocy społecznej
1. Bejgrowicz Anna
2. Jarosz Arieta
3. Krzewina Halina
4. Kuczyński Łukasz
5. Ponichtera Ewa
Komisja do spraw ochrony środowiska i porządku 
publicznego
1. Czochór Władysława
2. Lewandowski Grzegorz
3. Nowicki Piotr
4. Siemianowska Danuta
5. W rona Leszek
- uchwała w  sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 
i wyboru przewodniczącego Komisji.

Rada Gminy powołała Komisję Rewizyjną w 
składzie:
1. Krzewina Halina
2. Lewandowski Grzegorz
3. Musiał Grzegorz
4. Nowicki Piotr
5. Wesołowski Adam
oraz wybrała na Przewodniczącego Komisji Rewi
zyjnej Panią Halinę Krzewina.

- uchwała w  sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta przyjmowanej, jako podstawa obliczania po
datku rolnego na obszarze G m iny Rojewo na 
2015r.
Średnia cena skupu żyta określona w Komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 
października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu 
żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowaną jako pod
stawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gm i
ny Rojewo na 2015 r. została obniżona z kwoty 
61,37 zł za 1 dt do kwoty 42,00 zł za 1 dt.
Uchwała została podjęta na skutek omyłki pisarskiej 
treści uchwały przesłanej Wojewodzie Kujawsko -  
Pomorskiemu do publikacji, która była inna niż 
podjęta na sesji N r XL w dniu 6 listopada 2014r.

- uchwała zmieniająca uchwałę w  sprawie uchwa
lenia budżetu G m iny Rojewo na 2014 rok.
Podjęcie tej uchwały było konieczne w związku z 
wnioskiem N r 9/2014 Samorządowego Zespołu 
Oświaty i Kultury w Rojewie. Na podstawie przed
miotowego wniosku zostały wprowadzone zmiany 
w ramach działu 801 -  Oświata i wychowanie, 
które sa podyktowane koniecznością zabezpiecze
nia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń 
związanych z urlopem zdrowotnym, wypłatą ekwi
walentu za urlop, wypłatą dodatków mieszkanio
wych, a także na zakup materiałów i usług mate
rialnych. Zmiany zostały wprowadzone w ramach 
rozdziału pomiędzy paragrafami.

- uchwała w  sprawie ustalenia wynagrodzenia W ój
ta G m iny Rojewo.
Rada Gminy ustaliła miesięczne wynagrodzenie 
W ójta Gminy Rojewo -  Rafała Sebastiana Żurow
skiego.

Informację sporządziła: A. Nieckarz
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(PRZEDSZKOLAKI Z ROJEWA W ŚWIĄTECZNYCH NASTOJACH

W  Samorządowym Przedszkolu „Akademia Przedszkolaka” 
widać ambitne przygotowania do Świąt.

Dzieci pod kierunkiem nauczycielek redago
wały list do Św. Mikołaja, gdzie wybierając 
się na pocztę wysłały go na biegun pół
nocny do Laponii. Dnia 5 grudnia 
przedszkole odwiedził wspaniały gość 
Św. Mikołaj. Przedszkolacy byli bardzo 
szczęśliwi, grzeczni przez cały rok, bardzo 
się starali i zasłużyli na prezenty. Maluchy w 
podziękowaniu Mikołajowi przygotowały prezent 
oraz zaśpiewały i wyrecytowały wiersz „Niech się ucieszy Mikołaj 
Święty ,tak rzadko ktoś mu daje prezenty”. Przedszkolacy mieli moż
liwość brać udział w teatrzyku „Toruńskie pierniki,” poznając legen
dę pierników oraz ozdabiając pierniki. Zapoznały się również z hi-

Sporządziła: Katarzyna Stępniak

Jak dzieci z klas młodszych ze Szkoły Filialnej w 
Ściborzu upamiętniły Święto Odzyskania Niepodległości ?

7 listopada w naszej szkole uczniowie 
klasy II wraz z wychowawczynią 
przygotowali uroczysty apel z okazji 
Święta Niepodległości.
„Klasowy reporter -  Rafałek D .” 
zadawał pytania kolegom : Czy wie
dzą jakie święto obchodzimy?, Kto to 
jest patriota?, Kto to był Józef Pił
sudski?

GRA TERENOW A- TROPICIELE W ITAM IN
Dnia 24 października br. w Szkole Filialnej w ściborzu 
zorganizowano grę terenową pt: „Tropiciele W itamin”. 

Akcja miała upowszechniać program „Owoce i warzywa w szkole”. 
Zadania przygotowała Reprezentacja Elufca ZEIP Inowrocław z 
druhną M oniką Ławińską, nauczycielką klasy I. Dzieci miały 
możliwość rozpoznawać smak owoców i warzyw, strzelać z luku, 
rozwiązywać witaminowe zagadki oraz uczestniczyć w grze dydak-

Sporządziła: Jolanta Hutek

ŚNIADANIE DAJE MOC

W  dniu 08 listopada dzieci ze szkoły Filialnej w Ściborzu po raz trzeci wzięły udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „ Śniadanie daje moc”. Ideą 
programu jest propagowanie zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia, dzięki niemu dzieci mają

energię do nauki i lepiej koncentrują się podczas lekcji, mają 
siłę do zabawy. Poznają jak ciekawie, smacznie i zdrowo 

. można przygotować zbilansowany posiłek. Dużym walorem i 

. tego programu jest to, że dzieci uczą się samodzielności i 
widzą jaką radość daje wspólne przygotowywanie posiłku.

W  tym dniu, każdy uczeń naszej szkoły, zjadł smaczne i zdro
we śniadanie przygotowane przez siebie.

Sporządziła: Nauczycielka oddziału przedszkolnego Iwona 
Sitarek
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Serdecznie zapraszamy rodziców do współpracy. Jeśli mają Państwo jakieś propozycje, pytania, uwagi dotyczące 
pracy szkoły lub naszej działalności, czekamy na Państwa głosy. Wkrótce podany zostanie adres mailowy. Moż
na się z nami również skontaktować osobiście, w czasie zebrań Rady Rodziców, o których informujemy wywie

szając ogłoszenia na naszej tablicy przy szkolnej szatni oraz na stronie internetowej 
http://www.roiewo.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci-z-posiedzen-rady-rodzicow/o-radzie/

N a tejże stronie znajdują się też informacje o radzie, regulamin, aktualności i dodatkowe informacje, Ko
lejne zebranie Rady Rodziców odbędzie się 12 stycznia 2015  roku o godz. 17.00 w  Świetlicy Gminnej w  budyn
ku Szkoły Podstawowej w  Rojewie. Zapraszamy wszystkie rady oddziałowe.

Z a pośrednictwem Gazety chcielibyśmy również podziękować Zakładowi Piekarniczemu Józef Klimko za 
ufundowanie świątecznych pierników.

ZAJĘCIA DLA PAN Z  KGW
Z cyklu jesienno-zimowe zajęcia dla pań 28.10 

Koło Gospodyń Wiejskich w Rojewie we współ
pracy z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizo

wały zajęcia dla pań, na których wykonywane 
były wiązanki nagrobne.

ypożyczalnia dla D orosłych z Czytelnią w  Rojewie

W  Wypożyczalni dla Dorosłych odbyło się spotkanie wigilijne Kota 
Haftu Kujawskiego . Opłatkiem podzielili się uczestnicy Wieczerzy. Tradycyjne 
potrawy przygotowały panie spotykające się na cotygodniowych zajęciach. Pod
czas Wieczerzy panowała uroczysta rodzinna atmosfera.

http://www.rojewo.pl/dla-mieszkanca/aktualnosci-z-posiedzen-rady-rodzicow/o-radzie/
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TT T  ramach projektu „Wróżka w zerówce” zachęcającego dzieci do czytania co tydzień prowadzone są zajęcia 
\ j  \ f  dla dzieci, podczas których najmłodsi czytelnicy poznają bajki, opowiadania oraz wiersze związane z 
▼ V tematyką zajęć. Podczas spotkań mali uczestnicy aktywnie biorą udział w zajęciach. Dotychczas zajęcia 

odbywały się w gmpach Oa i Ob. Od grudnia zajęcia „Wróżka w przedszkolu” zostały wprowadzone także w 
Akademii Przedszkolaka.

4. Co chciałaby Pani zrobić w obecnej kadencji'

l.Jak długo pełni Pani funkcję radnej?

Funkcję radnej gminy pełnię już trzecią kadencję. Od początku mojej 
pracy w samorządzie jestem członkiem komisji ds. ochrony środowi

ska i porządku publicznego.

Od 25 lat mieszkam w tej gminie. Po ślubie 
zamieszkaliśmy z mężem u jego rodziców. 

Teść był sołtysem. Miałam więc możliwość 
przyglądania się pracy społecznikowsłdej. Często 
też włączałam się w organizację zadań sołeckich. 
Aktywnie działałam również w Kole Gospodyń 
Wiejsłdch. Były mi znane problemy mieszkań
ców i łdedy dostałam propozycję reprezentowa
nia tego środowiska, zgodziłam się.

3. Co udało się osiągnąć i co zmieniło się na 
korzyść dla mieszkańców, szczególnie w Pani 
okręgu wyborczym?

Z a mojej 8-letniej kadencji przyczyniłam się 
do remontu świetlicy wiejskiej w Płonkowie. 

Wymieniony został dach, okna oraz uzupełniono Pani Danuta Siemianowska
wyposażenie kuchni. Obok świetlicy postawiony został plac zabaw.

mojego dotychczasowego doświadczenia wiem, 
że jeden radny nie jest w stanie dużo zdziałać. 

Radni pochodzą z piętnastu okręgów i dla każdego co 
innego jest priorytetem. Wzrastają również zadania 
samorządów, dlatego tak ważna jest współpraca 
wszystkich przedstawicieli rady i wójta. Dotychczaso
wą współpracę oceniam jako bardzo dobrą. Zdarza 
się, że trzeba dokonywać trudnych wyborów między 
inwestycjami we własnym okręgu, a inwestycjami w 

innych okręgach. Jednak uważam, że będąc radnym, 
należy dbać o dobro wszystkich mieszkańców naszej gminy. A cel ten 
można osiągnąć tylko dzięki wzajemnemu zrozumieniu.

5. Co chciałaby Pani przekazać swoim wyborcom?

P rzede wszystkim chciałabym podziękować mieszkańcom za dotych
czasowe zaufanie, bo bez nich nie byłoby mnie w radzie. Chciała

bym też prosić o dalszą współpracę, zgłaszanie propozycji i pomoc w 
rozwiązywaniu problemów. Razem możemy zrobić więcej. Korzystając z 
okazji, że jest to olcres przedświąteczny chciałabym życzyć wszystldm 
mieszkańcom naszej gminy spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech te wytęsknione, szczególne w roku dni będą dla Was czasem wy
jątkowej bliskości i rodzinnego ciepła, a nadchodzący Rok 2015 niech 
przyniesie więcej spełnień niż marzeń.



B IE G  R O D Z IN Y  M IL E W SK IC H
W  dniu 9 listopada punktualnie o godzinie 

12.00 spod budynku SP w Rojewie ponad 300 zawodni
ków wystartowało w jubileuszowym XX już Biegu im. 
Rodziny Milewskich. Był to finał Grand Prix wojewódz
twa Kujawsko-Pomorskiego w biegach długodystanso
wych. 10-kilometrową trasę z Rojewa do Gniewkowa 
najszybciej pokonał Damian Piernikowski z Lubania z 
czasem 33:28. W śród pań najszybsza była Krystyna Kuta 
z Serocka z czasem 39:18. W śród uczestników znaleźli się 
również nasi reprezentanci: Elżbieta Sternal (Rojewo), 
M ateusz Lewandowski (Sciborze), Bartłomiej Zieliński 
(Rojewo), Tomasz Sternal (Rojewo). Najlepiej z naszych 
zawodników spisał się M ateusz Lewandowski ze Sciborza, 
który uplasował się na 35 miejscu z czasem 38:36. Na 
mecie wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe 
medale, a najlepsi puchary i nagrody. Pucharami nagro
dzeni zostali również najszybsi zawodnicy i zawodniczki z 
Gminy Rojewo Mateusz Lewandowski i Elżbieta Sternal.

V,EDYCJA ROJEWSKIEJ LIGI HALOWEJ 
PIŁKI NOŻNEJ

17 października zainaugurowano rozgrywki V edycji 
Ligi Halowej Piłki Nożnej w Rojewie.

Organizatorem rozgrywek jest SZOiK w 
Rojewie. Tym razem zgłosiło się 10 zespołów. 
Tytułu broni drużyna Dwór Biesiadny Rojewo. 
Pozostałe zespoły nie zamierzają jednak ułatwiać 
zadania mistrzowi i również zapewne włączą się do 
walki o końcowy triumf. FC Dream-Team, Zimny 
Lech Liszkowo czy nowy zespół Pauza Gniewkowo 
na pewno mierzą w tym sezonie wysoko. Nie należy 
również skreślać pozostałych drużyn. Pewne jest 
jedno - emocji i zaciętych spotkań nie zabraknie co 
pokazały już pierwsze kolejki. Serdecznie zaprasza
my do śledzenia naszych rozgrywek na żywo w każ
dy piątek od godziny 17.30 w hali sportowej w 
ojewie. Wyniki tabela i terminarz dostępne na stro
nie http://zniczrojewo.futbolowo.pl/

M
W  dniu 6.12.2014 na Hali Sporto
wej w Rojewie został rozegrany 
Mikołajkowy Turniej Halowej Pił
ki Nożnej zorganizowany przez 
SZOiK Rojewo i LZS Znicz Roje
wo. W  turnieju zagrały zespoły z 
Inowrocławia, 2 zespoły z Gniew
kowa i 2 zespoły z Rojewa. Druży
ny zagrały system każdy z każdym 
po 15 min. Na pierwsze 3 zespoły 
czekały puchary i nagrody. Zwycię
żył zespół z Gniewkowa.

Lp. Nazwa drużyny 
1. Dwór Biesiadny
2. FC Dream Team
3. Auto - Sprint
4. Zimny Lech Liszkowo
5. Galaktikos
6. Pauza Gniewkowo
7. Eska Klub-fit.pl
8. Start Sciborze_____
9. Pogotowie Ratunkowe
10. Mocny Fuli

M. Pkt. W. R.
4 3 -8  +35
3 4 -4  +30

2 0 
2 0

1 3 -9  +4
1 2 -9  +3

3 1 6 -2 4  -8
4 8 -2 9  -21
4 1 1 -4 2  -31

"4 1 0 -1 9  - T

Piłkarskie
Przedszkole

• t o

%  t

http://zniczrojewo.futbolowo.pl/


GAZETA GMINY
R O J E W O

P ani W anda Świerczyńska mieszka w 
Mierogoniewicach. Jest osobą pozytyw

nie nastawioną do życia, lubi podróżować, 
ale o tym napiszemy w innym numerze ga
zety. Przy okazji Świąt Bożego Narodzenia 
poprosiliśmy, aby pozwoliła nam zamieścić 
jeden z jej wierszy o tematyce świątecznej. 
Korzystając ze sposobności, chcemy przybli
żyć również sylwetkę naszej mieszkanki, 
która posiada niezwykły dar pisania wierszy. 
A  oto co przekazała nam o sobie.

„Cóż mogę powiedzieć? Chyba to, że 
w Mierogoniewicach mieszkam od 1950 
roku. Przybyłam tu jako siedmioletnie dziec
ko z rodzicami i siostrami z pięknej ziemi 
opoczyńskiej. M am dwie córki Alicję i Bo
gumiłę oraz ośmioro wnucząt, a dokładnie 
czterech wnuków i cztery wnuczki. M am  też 
dwie prawnuczki, dwuletnią Agatkę i roczną 
Julkę. Najmłodsza moja wnuczka ma sie
demnaście lat. Mieszkam razem z młodszą 
córką Bogusią i jej rodziną. Tej córce prze
kazaliśmy z mężem gospodarstwo. Od jede

nastu lat jestem wdową. W  bezsenne noce 
piszę wiersze. Pierwszy z nich napisałam w 
1998 roku. Poświęciłam go wnukom i wła
śnie taki ma tytuł „Wnuczęta”. I tak to trwa

W anda Świerczyńska

przerwami do dzisiaj. Tematyka jest różna, 
ale najlepiej pisze mi się o życiu, przyrodzie i

naszym pięknym kraju. W  listopadzie 2006 
roku został wydany tomik moich wierszy. 
Ogółem było to 28 wierszy. Wydałam je w 
małym nakładzie, tylko dla najbliższych mi 
osób. Nosił tytuł „W długie, księżycowe 
noce”. O d 2006 roku do chwili obecnej na
pisałam około 50 wierszy i moim marze
niem, a raczej pragnieniem jest, aby były 
wydane. Choć z wiekiem zdrowie już nie jest 
takie jak kiedyś, to dziękuję codziennie Bo
gu, że mogę jeszcze chodzić, widzieć i pisać. 
Dziękuję za wszystko. Za każdą noc i każdy 
dzień.”

Naszej długoletniej mieszkance -  
pani W andzie -  życzymy dużo zdrowia. Oby 
swoim optymizmem jeszcze przez długie 
lata mogła zarażać innych, także przez two
rzoną poezję. Obiecujemy również, że ku 
naszemu wspólnemu pożytkowi będziemy ją 
wspierać w wydaniu upragnionego tomiku 
wierszy.

K olejne sukcesy Mateusza i jego partnerki Natalii.

INFORMACJE Z USC
Urodzenia:

Jakub Harcęko z Mierogoniewic, syn Mariana i Justyny , 
Martyna Dąbrowiak z Rojewie ,córka Mariusz i Haliny, 

Bogumił Król z Rojewa, syn Mikołaja i Agnieszki, 
Wojciech Marczak z Glinna Wielkiego ,syn Adama i Anny

Zgony:
Antoni Śpiewak ze Starej Wsi, lat 68,
Stanisław Łuczak ze Starej Wsi, lat 47,

Jan Wojnarowski z Jezuickiej Strugi, lat 56, 
Wojciech Lewandowski z Topoli ,lat 54,

Henryk Markowicz ze Ściborza Jat 58,

Wigilijny wieczór
Wigilia to wyjątkowy dzień w roku, 
Pustoszeją i cichną ulice o zmroku. 

Każdy czym prędzej do domu się spieszy, 
By w rodzinnym gronie usiąść do Wieczerzy. 

A  gdy już gwiazdka zaświeci na niebie,
W  około stołu stajemy obok siebie.

I modlitwą Pańską błogosław nam Panie, 
Rozpoczynamy opłatkiem łamanie.

Ile jest wtedy wzruszeń i radości,
Gdy w swoim domu przyjmujemy gości. 

Kiedy składamy moc życzeń sobie, 
Pamiętając o dzieciątku położonym w żłobie. 

Dziadek i Babcia z daleka przybyli, 
W iele świąt w swoim życiu przeżyli.

W  jednym był dostatek, a w wojenne głód. 
Ale w mocnej wierze dał im przetrwać Bóg. 

Już za chwil parę Boże Narodzenie, 
Jakież to miłe i rodzinne święta. 

Pójdziemy razem do kościoła,
Które o północy rozpocznie Msza Święta

W anda Świerczyńska



VWAęA!

XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w dniu 11 stycznia 2015r.

Impreza o charakterze kulturalno -  rozrywkowym rozpocznie 
się o godzinie 14.30 w H A LI SPO RTO W EJ W  ROJEW IE 

i trwać będzie do godziny 18.00.

Pokaz tańca w wykonaniu finalistów Mistrzostw Polski
w tańcach standardowych i półfinalistów w tańcach latynoamerykańskich Mateusza Matłoki i Natalii Sa
dowskiej

Pokaz Capoeiry (Kapuery) wyjątkowego systemu samoobrony i treningu fizycznego,

Z gorącym pozdrowieniem i zaproszeniem

Grono pedagogiczne oraz uczniowie 
Publicznego Gimnazjum im. K. Górskiego w Rojewie

Ewa Lewandowska

ZWjtęAI

GRAM Y DLA PO DTRZYM ANIA W YSOKICH STA N D A R D Ó W  LECZENIA DZIECI N A  O D 
DZIAŁACH PEDIATRYCZNYCH  

I ONKOLOGICZNYCH
ORAZ DLA GODNEJ OPIEKI M EDYCZNEJ SENIORÓW

Pokaz tańca standardowego i latynoamerykańskiego
w wykonaniu Wojciecha Gardzielewskiego i Marty Rzeźnik -  wychowanków inowrocławskiej Szkoły
T  ańca „Raz Dwa T  rzy”

Występy wokalne w wykonaniu zespołów, „ALE BABKI , „WRZOS oraz uczennic z ZS w Rojewie

w SP w Rojewie, przygotowanych przez instruktora Szkoły Tańca „Gabi” zWystępy taneczne u
Bydgoszczy,

Występy taneczne dzieci i młodzieży z M DK  w Inowrocławiu

Licytację gadżetów W OSP, Orkiestrowego Tortu z Piekarni p. Józefa Klimko, Polfina i nie tylko,

Możliwość oglądania i zwiedzania nowego wozu strażackiego OSP w Roje

Kiermasz „Taniej książki”.

Jak co roku nie zabraknie: gorącej kawy, herbaty i ciasta

p.o. Dyrektor Zespołu Szkół w Rojewie Szef Sztabu 

Sylwia Radzimska



wIADOMOSCI RAD PARAFIALNYCH

Liszkowo
. . .  AGrudzień to miesiąc, w którym odprawiane' są roral

Liszkowie dzieci z lampionami spotykają^lg wykażdy 

o godz. 17tej, a dorośli we wtorek i środy o godz. 8mej 

W  czwartek 4 grudnia z okazji Mikołajek odbyło się spotkanić-^jgłpi- 

zowane przez księdza proboszcza i panie z Koła Charytatywnego. Na 

dzieci czekał słodki poczęstunek i drobne upominki. Wszyscy w miłej 

atmosferze spędzili ten wieczór.

Sporządziła: Magdalena Nowacka

kościele w

■ek i czwarti

Mieszkanka Gminy Rojewo

cjalnie zamawiana orkiestra. Była to zabawa z konsumpcją, dlatego 
wcześniej u któregoś z gospodarzy przygotowywano wyroby ze świ-

W  klubokawiarni istniał do lat 80tych punkt biblioteczny, z którego 
książek korzystali zarówno dzieci jak i dorośli.

Do świetlicy przyjeżdżało też kino objazdowe. Wyświe-
f  wietlica wiejska w Liszkowicach mieści się od lat w tym sa-

Smym budynku. Jest miejscem spotkań całej 
społeczności lokalnej. Jej rozkwit przypadał 
na lata 60-te. Jak wspomina pani Stanisława 

Dziedzic-Dombek, sołtys wsi Liszkowice-Stara 
Wieś to był czas, kiedy funkcjonowała Szkoła Pod
stawowa w Starej Wsi. Dzieci na wsi miały obowią
zek pomagania w gospodarstwie. Pomimo to zdąży-

bularne westerny. Rekord frekwencji pobiła sfilmowana 
powieść Sienkiewicza pt. Krzyżacy. Ponieważ widzowie 
nie mogli pomieścić się w świetlicy projekcja odbyła się

K G W  skupiające gospodynie. Panie razem z młodzie
żą przygotowywały np. wieńce dożynkowe. Jak dożynki 
to i przyśpiewki, które tworzyli sami mieszkańcy. Świę
to plonów odbywało się corocznie w Rojewicach,

aby jeszcze pobiec do świetlicy wiejskiej, gdzie przy
chodzili rówieśnicy. Przy świetlicy mieściła się rów-

uroczystym pochodzie z wieńcami żniwnymi uczestni
czyli również mieszkańcy Liszkowie.

W  latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiły się

dzielni czynny od godziny 14tej do 22giej, a często i c . , ^  • j • ts l iJ J J J o j i  z atamsiawa Dziedzic-Dombek

ly spożywczo-przemysłowe.

duże znaczenie w życiu wsi. Po kilkunastu latach część budynku 
będąca świetlicą, z uwagi na zły stan została rozebrana. Obecnie 
rolę tę spełnia adoptowane pomieszczenie po klubokawiarni i skle
pie. Mieszkańcy korzystają ze świetlicy, organizując zajęcia takie jak

a bywalcom czas umilał magnetofon, na którym puszczane były pły
ty winylowe. W  soboty i niedziele świetlica wprost „pękała w 
szwach”. Młodzież urządzała prywatki, na które schodzili się rówie-

M atki i Dziei 
Ojca. Pomieszczę 
nie to służy takżi 
wtedy, gdy organi
zowane są M iko
łajki, Kulig. Swie-

U nas w Liszkowicach Z M W  powstało, chłopaków

i i miejscem, gdzie
odbywają się małe rodzinne uroczystości. To także przystań dla 
uczniów Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Rojewie podczas co
rocznej akcji Sprzątania Świata. Dzieci i Młodzież mogą wówczas 
odpocząć, zjeść kanapki i wypić ciepłą herbatę. Ze świetlicy skorzy
stali również uczestnicy rajdu rowerowego podczas ogólnopolskiej 
akcji Odjazdowy Bibliotekarz. Obok świetlicy od kilku lat urucho-

Zieleń i lasy otaczające świetlicę sprawiają, że to miejsce można 
polecać jako atrakcyjny punkt, podczas wycieczek rowerowych.ilje dziewice”. Czas na świetlicy uczest- 

obie różne zabawy i gry towarzyskie, 
zabawy wiejskie, na których grała spe-

swice.
organizując sj

^  |  ^  ajemniczy ptak na wieży kościoła w Rojewie

I  Sowa jest symbolem mądrości i prawdy. Legenda głosi, że tajemni
czy ptak pojawia się w miejscu, gdzie widzi narastające problemy i 

nieprawidłowości. Sowa odkrywa tajemnicę i prawdę, która jest ukryta pod 
wieloma płaszczyznami obłudy, fałszu i zakłamania. Narastające problemy, 
które były widoczne w minionym czasie w społeczności lokalnej, poprzez 
mądrość mieszkańców są odbudowywane i rozwiązywane. Sowa, która usia
dła na wieży kościoła i obecna jest tam od czterech lat, przywołuje miesz
kańców do odbudowywania pozytywnych wartości: prawdy, dobra i piękna. 
Mądrość sowy sugeruje oczekiwania mieszkańców, którzy wymagają od 
przedstawicieli samorządu i podległych jednostek owocnej pracy na rzecz 
gminy jako jedności dla dobra całego społeczeństwa lokalnego.

ŚWIETLICA W  LISZKOWICACH niaka swojej hodowli.

DAWNIEJ I DZIŚ
X

tlane były filmy wojenne, komedie, ale i też bardzo po-

Dziedzic-Dombek łty

pod chmurka, tuż obok świedicy. W e wsi istniało także

ly odrobić lekcje i wykonać inne obowiązki domowe
zie

gdzie była Gromadzka Rada Narodowa. Tam  też wnież klubokawiarnia, a w  niej sklep Gminnej Spół-

dłużej. M ożna w nim było kupić podstawowe artyku

telewizory i inne nowinki techniki, świetlica przestała mieć już takW  dni powszednie przewijało się sporo mieszkańców. Było gwarno,

W niedzielety win

pieśnicy okolicznych wiosek. Grał zespół, złożony dwóch gitar i
Familiada, Dzieńakordeonu. Tworzyła go także miejscowa młodzież. M łodzi ludzie
Dziecka Dzień

utworzyli także Koło Związku Młodzieży Wiejskiej, które miało
Dzień

mn
Oj; dużo, a dziewuch jest mało, ref. Hej! Liszkowice, piękne okoli-

takżetome

Miko
łajki Kulig
tłica rowmez

r-m

miony jest chętnie odwiedzany przez najmłodsze dzieci płac zabaw.

icy spędzali, íe rozne


