
Nr 17 / Styczeń 2016 w w w. ro j e wo . p l

STR. NR 6 WYJAZD DZIECI 
KLAS I-III DO SZKOŁY MUZYCZNEJ STR. NR 4 WIGILIA GMINNA

STR. NR 7 JASEŁKA W PRZEDSZKOLU
STR. NR 4 SPOTKANIE WIGILIJNE W 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚCIBORZU

STR. NR 5 RODZICE
 Z INICJATYWĄ STR. NR 10 WIGILIA W WYBRANOWIE

STR.NR 6 ZDOBIENIE 
TECHNIKĄ DECOUPAGE

STR.NR 5 GWIAZDA 
DROGĘ NAM WSKAŻE

STR.NR 6 BEZPIECZEŃSTWO
 W RUCHU DROGOWYM 

STR. NR 10 KONKURS 
OZDOBY CHOINKOWE



Zdjęcia - Wigilie

GWIAZDA, DROGĘ NAM WSKAŻE



Informacja z XIII SeSjI rady GmIny rojewo
Informacja z XIII  Sesji Rady Gminy Rojewo, 
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2015 r.
Podczas obrad XIII Sesji Rady Gminy w 
dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Gminy Rojewo 
podjęła następujące uchwały:
-  zmieniająca Uchwałę Nr III/8/2014 Rady 
Gminy Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w 
sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo 
na 2015 rok.
Zmiany wprowadzone do budżetu na 
podstawie tej uchwały spowodowały 
zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 
42.422,00 zł oraz zmniejszenie wydatków budżetowych o 
kwotę 700.734,00 zł.
Powyższe zmiany spowodowały zmniejszenie deficytu 
budżetowego o kwotę 743.156,00 zł, który po zmianie 
będzie wynosił 426.921,00 zł.
- zmieniającą  Uchwałę Nr III/9/2014 Rady Gminy 
Rojewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w  sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 
2015-2026.
Wprowadzone zmiany spowodowane są koniecznością 
uaktualnienia danych dotyczących roku 2015 i lat 
następnych. Najważniejszą zmianą ujętą w tej Uchwale 
jest znaczne zmniejszenie deficytu do kwoty 426.921,00 
zł. Jednocześnie spowodowało to zmianę źródeł 
finansowania, które planowane były z kredytów i pożyczek 
w kwocie 1.187.918,91 zł do kwoty 693.386,91 zł, wolne 
środki planowane w kwocie 280.598,95 zł pozostały bez 
zmian. 
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rojewo na 2016 
rok Wójt Gminy Rojewo przedkłada Radzie Gminy  projekt 
uchwały budżetowej na 2016 rok. 
Projekt budżetu został opracowany w oparciu o wstępne 
wielkości subwencji i dochodów z tytułu udziału we 
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
dotacji na zadania zlecone gminie ustawami z zakresu 
administracji rządowej, na zadania własne oraz na 
zadania realizowane na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej i pisma Krajowego Biura 
Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy. 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Rojewo na lata 
2016-2026.
Podstawę prawną podjęcia uchwały w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi 
ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, która nakłada na samorządy 
terytorialne obowiązek jej sporządzenia i 
uchwalenia.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy 
Rojewo zawiera wszystkie wymogi wynikające 

z ww. ustawy, obejmuje okres od 2016 r. do 
2026 r. Podyktowane jest to faktem, ponieważ na tyle lat 
zostały zaciągnięte zobowiązania finansowe z tytułu spłat 
inwestycji.
-  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Rojewo 
na 2016 rok.
Rada Gminy Rojewo uchwala plan pracy Rady Gminy 
zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym w myśl, którego do właściwości 
rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 
działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
- w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji 
Rady Gminy Rojewo na 2016 rok . 
    Plany pracy komisji stałych Rady Gminy Rojewo zostały 
sporządzone zgodnie 
ze Statutem  Gminy Rojewo .W myśl  ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym komisje podlegają radzie 
gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z 
działalności.
Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy 
zatwierdzonym przez Radę. Natomiast Komisja Rewizyjna 
jest stałą komisją Rady powołaną do przeprowadzenia 
kontroli działalności Wójta oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych i gminnych jednostek pomocniczych. 
Komisja pracuje według planu pracy, które przedstawia 
Radzie do akceptacji na początku każdego roku 
kalendarzowego.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę 
nieruchomości położonej  w miejscowości Osieczek, gmina 
Rojewo.
Przedmiotowa nieruchomość jest użytkowana przez 
obecnego dzierżawcę od 2 lat i do tej pory wywiązywał się 
z warunków zawartych w umowie. Dzierżawca w/w działek 
wyraża chęć kontynuowania dzierżawy, dzięki czemu 
Gmina zyska dodatkowy dochód.

- w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Rojewo.
Z wnioskiem w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia, 
które jest podyktowane dobrą pracą Wójta Gminy Rojewo 
wystąpił Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Informację sporządziła: 
Magdalena Pijanowska

WIGILIA GMINNA
Pięknie udekorowane stoły, na nich tradycyjne wigilijne 
potrawy przygotowane przez Panie z Gminnej Rady Kobiet. 
Przy stołach uśmiechnięci goście corocznego spotkania 
opłatkowego w Gminie Rojewo. Tak najkrócej opisać można 
tegoroczną wigilię gminną.
Dnia 16 grudnia w Dworze Biesiadnym w Rojewie odbyła się 
jak co roku uroczysta wigilia gminna. Na zaproszenie Wójta 
Gminy Rafała Żurowskiego i Przewodniczącej Rady Gminy 
Joanny Mąka odpowiedziało ponad 100 osób. Wśród nich 
Starosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, Radna Powiatu 
Mirosława Kucol, a także radni, sołtysi, kierownicy jednostek, 
przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń, księża z 
terenu gminy Rojewo. Nad programem spotkania czuwał 
kierownik SZOiK Piotr Sobociński, który powitał wszystkich 
zgromadzonych gości i oddał głos księdzu Edwardowi 
Okońskiemu z parafii w Rojewie, który odmówił modlitwę i 
poświęcił potrawy. Następnie jako gospodarze głos zabrali 
Wójt Gminy i Przewodnicząca Rady Gminy Rojewo życząc 
wspaniałych, pełnych radości i spokoju Świąt. Swoje życzenia 
świąteczne przekazał także Starosta Inowrocławski Tadeusz 
Majewski. Wigilię swoimi występami uświetniły zespoły 
"Wrzos"  oraz Ale Babki, a także występy wokalne Martyny 
Tarasek, Katarzyny Kłos i Aleksandry Nowickiej. Składamy 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zadbali o 
prawdziwie świąteczny klimat naszej wigilii.

 Zdjęcia na stronie nr 2

WIGILIA W LISZKOWIE
 Dnia 15.12.2015 r. w świetlicy wiej-
skiej Liszkowo odbyło się spotkanie wigilij-
ne zorganizowane przez członkinie KGW 
z Liszkowa. Przewodnicząca KGW Anna 
Markiewka powitała zaproszonych gości, tj. 
Wójta Gminy Rojewo Rafała Żurowskiego, 
Przewodniczącą Rady Gminy  Joannę Mąka, 
Sekretarza Jana Wasilewskiego, Dyrektor 
Banku w Rojewie Grażynę Czerwonkę, 
Przewodniczącą Gminnej Rady Kobiet 
Agnieszkę Miszczyk, sołtysa Mirosława 
Markiewkę, radę sołecką oraz wszystkie 
członkinie KGW  i  złożyła wszystkim życze-
nia . W imieniu samorządu gminy życzenia 
złożył Wójt Rafał Żurowski. Następnie dzieci 
przedstawiły krótki program artystyczny. W 
tym dniu przewodnicząca KGW pani Anna 
Markiewka obchodziła swoje 35-lecie pra-
cy społecznej. Z tej okazji otrzymała kwia-
ty wraz z życzeniami od Wójta, przew. R.G, 
przew. GRK w Rojewie i członkiń koła. Po 
życzeniach wszyscy zasiedli do stołu zasta-
wionego wigilijnymi potrawami, które przy-
gotowały panie z KGW.  

Informację przesłała Barbara Małolepsza
Zdjęcia na stronie nr 2

SPOTKANIE WIGILIJNE W 
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚCIBORZU  
 W niedzielę 20 grudnia z inicjatywy rady sołeckiej 
i KGW w Ściborzu zostało zorganizowane spotkanie 
wigilijne. Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
przybyłym mieszkańcom złożył sołtys wsi Grzegorz 
Lewandowski, a Słowo Boże wygłosił proboszcz ks. Marek 
Kowalczyk. W występie artystycznym zaprezentowały się 
dzieci przygotowane przez opiekuna świetlicy Daniela 
Czaję. Panie z KGW zaprosiły uczestników spotkania na 
pyszny poczęstunek. Najmłodsi mieszkańcy sołectwa z rąk 
gwiazdora otrzymali paczki świąteczne.

Zdjęcia na stronie nr 2
Informacje przesłał Daniel Czaja 

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE W 
ŚWIETLICY W PŁONKOWIE

Dnia 19 grudnia w świetlicy wiejskiej w 
Płonkowie na spotkaniu wigilijnym zgromadzili 
się dorośli mieszkańcy oraz dzieci. Życzenia 
dla wszystkich  uczestników złożyła w imieniu 
obecnej na uroczystości rady sołeckiej sołtys. Do 
życzeń dołączyła się również radna pani Danuta 
Siemianowska. Na dzieci czekał Święty Mikołaj, 
który obdarował wszystkie paczkami ze słodyczami.                                                                                         

Zdjęcia na stronie nr 2
Informacje przekazała 

sołtys Henryka Fryza



 We wtorek, 22 grudnia 2015 roku w Szkole 
Filialnej w Ściborzu z Bożonarodzeniowym 
przesłaniem, wystąpili uczniowie klas: 0, I, II, III 
prezentując jasełka. Wcześniej odbyły się spotkania 
opłatkowe w klasach. Rodzice uczniów wraz z 
wychowawcami, zadbali o odpowiedni 
nastrój, dekorację i poczęstunek. Na pięknie 
ubranych choinkach zabłysły lampki, a w 
szkole zapachniało wigilijnymi potrawami. 
Zapanowała rodzinna, ciepła atmosfera. Była 
to wspaniała okazja do złożenia życzeń, do 

wzruszeń i wspomnień, których nigdy nie brakuje. 
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich 
w świąteczny nastrój, a uczniowie swym pięknym 
występem podbili serca publiczności. Radosny śpiew 
kolęd uświadomił, że Święta Bożego Narodzenia 

są już blisko. Na koniec uroczystości, wizytę 
dzieciom złożył gwiazdor, który przybył z 
workiem słodyczy.                                              

napisała Dorota Wesołowska
Zdjęcia na stronie nr 2
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Pierwsze miejsce Pani Alicji za ,,Piernik na młodzi"”
 W okresie przedświątecznym nasza mieszkanka pani Alicja Jakubowska wysłała na konkurs organizowany przez 
Fundację Modrak przepis na ciasto świąteczne. Miło jest nam poinformować, że podany przepis został doceniony. Jak 
stwierdza sama autorka jest to zmodyfikowana receptura babcina. Poniżej podajemy składniki oraz sposób wykonania 
ciasta.
• 7 jajek
• 2 szklanki mąki pszennej
• ¾ szklanki oleju
• ¾ szklanki miodu sztucznego 
• 1 szklanka cukru
• 10 dkg drożdży
• 1 przyprawa do piernika
• ½ łyżeczki sody

Drożdże rozcieramy z cukrem. Po rozpuszczeniu dodać żółtka zmiksowane, potem miód i olej. Wymieszać mikserem. 
Dodawać partiami mąkę z przyprawą, sodą i wymieszać. Na koniec dodać pianę z białek ubitych na sztywno. Delikatnie 
połączyć. Ciasto upiec na trzech równych blachach 28X40 cm w temp. 170 st C.
Upieczone ciasto przełożyć 2 razy powidłami śliwkowymi i polać gotową polewą.

Autorka przepis zmodyfikowała tworząc jedną warstwę z powidłami, a drugą z kremem np. budyniowym. 

POMAGAMY 
POTRZEBUJĄCYM

S t o w a r z y s z e n i e 
Gminna Rada Kobiet 
przygotowało dla 6 ro-
dzin z terenu Gminy 
Rojewo paczki świą-
teczne. Dodatkowo dla 
jednej z rodzin została 

zorganizowana zbiórka pieniędzy przez 
członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, a ze-
braną kwotę 465 zł przeznaczono na spłatę 
zadłużenia domu. Z całego serca dziękuje-
my wszystkim zaangażowanym w pomoc 
potrzebującym.                                                          

Informację przesłała Przewodnicząca 
GRK Agnieszka Miszczyk 

RODZICE Z INICJATYWĄ
 W listopadzie 2015 roku w Szkole Podstawowej im. bł. ks. 
Mariana Skrzypczaka w Rojewicach zostały odnowione trzy sale 
lekcyjne. Odbyło się to za sprawą i z inicjatywy rodziców. Mamy naszych 
uczniów: p. K. Płotkowska, p. S. Stachowiak i p. A. Gremplewska z 
odwagą stawały na wysokiej drabinie,  żeby w profesjonalny sposób 
przy użyciu pędzli i farb w kolorach: limonki, dyni i apetycznego tapas,  
pomalować ściany. Dodatkowym wsparciem  podczas malowania i 
sprzątania wykazali się uczniowie: S. Płotkowski, O. Gremplewska i 
rodzeństwo Wejnerowscy, którzy chętnie pomagali swoim mamom. 
Klasy po metamorfozach prezentują się wspaniale, a uczniowie są 

zachwyceni „nowymi” 
salami lekcyjnymi. 

Informację przesłała 
Beata Tomczak



 W ramach działań profilaktycznych 5.11.2015r. 
siedmioosobowa grupa pracowników Zespołu Szkól 
w Rojewie uczestniczyła w powiatowej konferencji 
pn. „Bezpieczeństwo w ruch drogowym – Prędkość 
Cię zabije, rozważny kierowca żyje. Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży – zagrożenia, odpowiedzialność, 
profilaktyka”.
Konferencja została zorganizowana przez KPP w 
Inowrocławiu we współpracy z władzami powiato-
wymi i samorządowymi, w tym także naszej gminy. 
Uczestnicy wysłuchali prelekcji przedstawicieli Policji, 
Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego,  
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 
Bydgoszczy, Straży Miejskiej, Ośrodka Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, Polskiego 

Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oraz Kuratora 
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Tematyka wystąpień 
dotyczyła głównie zadań spełnianych przez poszcze-
gólne jednostki, a także ich współpracy z placówkami 
oświatowymi.
6.11.2015r.  odbyła się druga część konferencji, skiero-
wana tym razem do młodzieży szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych.
Naszą szkołę reprezentowało dziesięcioro przedstawi-
cieli uczniów z wszystkich klas gimnazjum. Największe 
zainteresowanie wśród nich i ich opiekunów – p. 
Sylwii Radzimskiej i p. Joanny Sierzputowskiej, wzbu-
dziło wystąpienie znanej Sędzi Sądu Okręgowego w 
Łodzi – p. Anny Marii Wesołowskiej. Przez półtorej 
godziny opowiadała ona o zagrożeniach, jakie niesie 
za sobą zażywanie substancji psychoaktywnych, o 
konsekwencjach czynów przestępczych, popełnia-
nych także przez osoby nieletnie. Wskazała również 
kilka rozwiązań skutecznego zapobiegania przestęp-
stwom. Namawiała młodzież do wzajemnej życzliwo-
ści, wsparcia i współpracy oraz działań wskazujących 
na ich mądrość i odpowiedzialność. Pierwszym za-
daniem młodzieży uczestniczącej w konferencji jest 
przekazanie kolegom wrażeń i informacji z tego nie-
codziennego spotkania. 

Zdjęcia na stronie nr 11

05/06-11-2015 „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – Prędkość Cię zabije, rozważny kierowca 
żyje. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – zagrożenia, odpowiedzialność, profilaktyka”

WYJAZD KLAS I-III DO 
SZKOŁY MUZYCZNEJ 

 W nr 12 oraz 14 Gazety pisaliśmy o ciekawym  projekcie 
pt. „Podróże muzyczne dzieci z klas I-III, w którym uczestyniczyli 
najmłodsi  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Rojewicach.
Dnia 16 grudnia uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami 
pojechali na wycieczkę do Inowrocławia. Po raz kolejny odwiedzili 
szkołę muzyczną, gdzie wysłuchali audycji pt. "W świątecznym 
nastroju". 
Motywem przewodnim spotkania były święta Bożego Narodzenia. 
W wykonaniu muzyków usłyszeliśmy najpiękniejsze kolędy i utwory 
o tematyce świątecznej. Niespodzianką dla dzieci były zagadki 
muzyczne przygotowane w mikołajkowych czapkach. Przy okazji 
spotkania uczniowie poznali nowy instrument-wiolonczelę. Nie 
zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek. Dzieci 
były zachwycone spotkaniem.

 Z cyklu jesienno-zimowe zajęcia 
dla pań, początkiem grudnia biblioteka we 
współpracy z KGW w Rojewie zorganizowała 
zajęcia rodzinne dla mieszkanek i czytelniczek 
pt. ”Zdobienie techniką decoupage”. Tematyka 
prac związana była z nadchodzącymi 
Świętami Bożego Narodzenia, otaczającą nas 
przyrodą oraz sceny i postacie z bajek. 
Warsztaty poprowadziła specjalizująca 
się w technice decoupage pani Agnieszka 
Brzezińska.

Zdjęcia na stronie nr 11

Zdobienie techniką decoupage



 Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają 
się dla siebie bardziej życzliwi, milsi i zapominają o 
wszelkich sporach oraz waśniach. Aby podkreślić 
wyjątkowy charakter tych świąt, już tradycyjnie jak co 
roku, dzieci z PSP Akademia Przedszkolaka  dnia 22 
grudnia 2015 r. przygotowały jasełka, które przybliżyły 
wszystkim atmosferę tego szczególnego okresu. Dzieci 
miały  możliwość uczestniczenia w  tradycji, a także  
możliwość  zaprezentowania  swoich  umiejętności 

artystycznych. Aktorzy z przejęciem odgrywali swe 
role wspierani przez najbliższych: babcie i dziadków 
z widowni. Po zakończonym spektaklu głos zabrała 
p. dyrektor Ewa Lewandowska, która podziękowała 
wykonawcom oraz złożyła wszystkim obecnym 
życzenia świąteczne do, których dołączył się Wójt 
Gminy Rojewo p. Rafał Żurowski  oraz radny gminy 
p. Adam Wesołowski. Na ręce Pani Dyrektor złożony 
został dyplom i nagroda dla dzieci za udział w 
konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową, oraz 
słodycze od p. Wesołowskiego. Naturalnie nagrodą 
za wysiłek i trud włożony w realizację przedstawienia 
była wizyta św. Mikołaja z worem prezentów.

Red.PSP Akademia Przedszkolaka

JASEŁKA W PRZEDSZKOLU

AUTOMATYKA BRAM GARAŻOWYCH 

 Na zakończenie roku udało nam się 
zainstalować elektryczne silniki do bram garażowych 
naszej remizy. Sterowane pilotem mechaniczne 
otwieranie i zamykanie garaży na pewno skróci czas 
każdego wyjazdu alarmowego, co spowoduje szybsze 
dotarcie z pomocą poszkodowanym. Wymagany 
czas wyjazdu alarmowego dla straży naszej kategorii 
wynosi 5 minut. 
 W większości wyjazdów mieścimy się w 
tym czasie, choć nie jest to łatwe zadanie. Wymaga 
od strażaków niezwykłej szybkości swoich reakcji - 
opuszczenie domu, dotarcie do remizy, przebranie 
się w ubranie bojowe i wyjazd. Do tej pory do tych 
czynności dochodziło jeszcze otwarcie i zamknięcie 
garaży. 
 Teraz bramy będą otwierały się i zamykały 
samoczynnie, szybko i sprawnie. To bardzo przydatne 
urządzenie zakupiliśmy z datków 1 % podatku z 
czterech kolejnych lat, a także ze środków gminnych 
i naszej kasy oraz dzięki wsparciu lokalnego sponsora.

Spotkanie z 
ludową poetką

W grudniu mieliśmy zaszczyt gościć poetkę 
ludową panią Wandę Świerczyńską. Na 

godzinne spotkania przybyły po kolei kl. IV,V i VI. 
Pani Wanda, chętnie dzieliła się swoją twórczością. 
Czytała wiersze te już wydane, w tym o swoich 
wnuczętach, jak również te, które napisała później. 
 Dowiedzieliśmy się, że poetka swoje wiersze 
pisze najczęściej w nocy, a inspiracją do ich tworzenia 
jest rodzina i przyroda. Do napisania pierwszego 
utworu skłoniła ją wnuczka, która za swój wiersz 
dostała szóstkę w szkole. Młodszym uczestnikom 
spotkania podobał się wiersz pt. „Na grządce Marysi”. 
 Wśród różnych wierszy były też o naszym 
regionie pt „Kujawy” i „Tam jest moje miejsce”.  
Podczas spotkania dzieci próbowały również tworzyć 
rymy do podawanych wyrazów. Na zakończenie 
każda klasa podziękowała gościowi za bardzo ciekawe 
spotkanie.
 Korzystając z okazji dziękujemy 
przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet pani Agnieszce 
Miszczyk za pomoc w organizacji spotkania.
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 Trwa sezon grzewczy, a każdego roku z powodu 
zatrucia tlenkiem węgla (potocznie zwanego czadem) 
ginie w kraju kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma 
to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z 
niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się 
w nich urządzeń i instalacji grzewczych. 
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów:
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
Nr 109 poz. 719), w obiektach lub ich częściach, w 
których odbywa się proces spalania paliwa stałego, 
ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z 
przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich 
użytkowania: 

- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem 
stałym (np. węglem, drewnem), 

- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym 
i gazowym, 

- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe 
nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego 
żywienia i usług gastronomicznych, 

- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z 
przewodów wentylacyjnych. 
Natomiast art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców 
bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych 
do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku 
stanu technicznego instalacji gazowych oraz 
przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych). 
Jak zapobiegać zatruciu ? 
 Podstawową przyczyną zatruć jest niepełne 
spalanie, do którego może dojść np. gdy zbyt szczelnie 

zamknięte są okna, brak jest właściwej 
wentylacji . Powoduje to powstawanie 
tlenku i utrudnia jego odpływ. Tyle 
spalin wypłynie na zewnątrz ile 
świeżego powietrza napłynie do 
pomieszczenia. Przede wszystkim 
należy więc zapewnić możliwość 
stałego dopływu świeżego powietrza 
do paleniska (pieca gazowego, 
kuchenki gazowej, kuchni węglowej 
lub pieca) oraz swobodny odpływ 
spalin.  

Informacje przesłał kronikarz
 OSP Andrzej Walczak

CZAD - CICHY ZABÓJCA 

O Wigilii św. 
Andrzeja w Bibliotece
 Z cyklu kultywowanie kujawskich tradycji 
ludowych odbyło się spotkanie, na które przybyła 
kl. IV z wychowawcą, p. Ryszardem Matyszewskim. 
Zajęcia poprowadził emerytowany nauczyciel, 
animator kultury, pan Czesław Błoch. Uczestnicy mieli 
okazję dowiedzieć się, jak to dawniej obchodzono na 
Kujawach Wigilię, św. Andrzeja. 

 Poznawali również charakterystyczne słówka i 
ciekawostki związane z tematem. Kolejno z podanych 
wyrażeń tworzyli słowniczek. Wiele emocji wywołały 
nieznane wróżby z minionych wieków.
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Okres Bożego Narodzenia - Wspomnienia z lat minionych

 Do scenki z Herodem młodzież sama 
przygotowała wszystkie rekwizyty, jak w prawdziwym 
teatrze: strój Heroda, korony, stroje trzech królów, 
aniołów, diabła, śmierci itd. Najbardziej utkwiły 
w mojej pamięci dziewięciolatka główki dzieci na 
szablach. Robiło to niesamowite wrażenie!
Jak można było dokonać tego wszystkiego, kiedy 
brakowało chleba, kiedy dosłownie nie było 
niczego? W dodatku groziło to aresztowaniem lub 
rozstrzelaniem. W każdej chwili mogli pojawić 

się Niemcy, a zaglądali często do wsi np. z nowymi 
rozporządzeniami. Chyba tylko wielki patriotyzm, 
ogromna wiara i umiłowanie tradycji zmobilizowało 
młodzież do takich działań.                                                                         

Emerytowany nauczyciel  
Czesław Błoch

Serdecznie dziękujemy panu Czesławowi za 
podzielenie się wspomnieniami na łamach naszej 
gazety.

Jest wojna. Rok 1944. Szaleje terror 
niemiecki. Mała wioska koło 

Inowrocławia. Młodzież miejscowa 
przygotowuje się do obchodzenia 
tradycji chodzenia z Herodem.
W tej inscenizacji występują 
następujące osoby: Herod, jego żona, 
trzej królowie, rycerze Heroda, anioł, 
diabeł, śmierć, matki pomordowanych 
dzieci, uczeni, Żydzi i trzej królowie.
Krótkie streszczenie scenki: do Heroda 
przychodzą trzej królowie z gwiazdą, 
dopytując się o nowonarodzonego 
króla żydowskiego. Po otrzymaniu 
informacji od uczonych żydowskich 
trzej królowie wyruszają w dalszą 

drogę. Herod nie mogąc doczekać 
się powrotu królów wpada w szaloną 
złość. Wysyła swoich rycerzy, aby ci 
zabili wszystkich chłopców w wieku 
do dwóch lat w jego królestwie. 
Anioł powstrzymuje Heroda od tego 
zamiaru, lecz ten nie słucha. Po jakimś 
czasie wracają siepacze Heroda z 
główkami dzieci osadzonymi na 
szablach. Rozlega się okropny płacz 
matek. Wtedy przystępuje do Heroda 
śmierć i ścina mu głowę, a diabeł mówi: 

”Zły Herodzie, za twe zbytki chodź do 
piekła, boś ty brzydki”. Oczywiście 
w całej tej scenie występują piękne 
dialogi, których już dziś nie przytoczę.

Możesz pomóc – przekaż 1 %  podatku
 
 Powoli zbliżamy się do rozliczeń podatkowych. 
Warto pomyśleć komu chcemy przekazać 1%. Jest to jedna 
setna część podatku dochodowego od osób fizycznych, którą 
podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji 
pożytku publicznego. Możemy też pomoc konkretnym 
niepełnosprawnym lub chorym osobom takim jak trzej 
synowie Państwa Kosickich. Z taką prośbą zwracaliśmy się 
w roku ubiegłym. Jak dowiedzieliśmy się od Pani Grażyny, 
matki chłopców, po przeprowadzonej przed dwoma laty 
operacji stóp Piotr może poruszać się za pomocą balkonika. 
Dla obojga rodziców jest to niezmiernie ważne. Dzięki tym 
wszystkim, którzy zasilają konto przekazując swój podatek 
chłopcy mają zapewnioną pomoc rehabilitanta, który 
przyjeżdża 3-4 razy w tygodniu na 1- 1,5 godzinne zajęcia. 
Z zebranej kwoty kupowane są także pampersy. Pani 
Grażyna za pośrednictwem gazety dziękuje mieszkańcom 
naszej gminy za wszystkie wpłaty. Dla osób, które chciałyby 
w tym roku przekazać swój 1 % podatku dla chłopców 
podajemy nr konta Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą, 
Bank BPH: 15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 Numer 
KRS: 0000037904 w polu Informacje uzupełniające, Cel 
szczegółowy 1% wskaż odbiorcę: 12600 - Łukasz Kosicki 

12599 - Mateusz Kosicki 12598 - Piotr Kosicki. Przez cały 
rok w szkołach, bibliotece gminnej i ośrodku zdrowia 
zbierane są nakrętki, z których kwota przeznaczona jest np. 
na zakup pampersów, chusteczek nawilżających i środków 
czystości.

ZABAWA 
KARNAWAŁOWA

Stowarzyszenie  Gminna 
Rada Kobiet organizuje zabawę kar-
nawałową w dniu 6.02.2016 r. w godz. 
20.00 – 4.00  w świetlicy wiejskiej w 
Liszkowie. Cena biletu z konsumpcją 
100 zł od pary. Gra zespół  Companieros. 
Osoby chętne proszone są o kontakt z 
p. Arletą Jarosz tel. 608228522 lub p. 
Dorotą Rucińską tel. 508869061.  



 SPORT
Co słychać w hali sportowej?
 Hala sportowa w Rojewie w okresie zimowym cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem ze strony użytkowników, do których 
należą między innymi szkoły, organizacje sportowe, rekreacyjne grupy 
niezrzeszone i osoby fizyczne. Użytkownicy mają do dyspozycji boiska 
do piłki siatkowej główne i dwa treningowe, boisko do piłki ręcznej i 
piłki koszykowej. W zdecydowanej jednak przewadze króluje tu halowa 
piłka nożna. Dzięki czemu już po raz 6 odbywają się na niej rozgrywki 
Rojewskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Z hali do godziny 14.30 korzysta 
głównie szkoła. W tym czasie oprócz zajęć w-f odbywają się wszelkiego 
rodzaju zawody międzyszkolne w ramach kalendarza SZS. W godzinach 
popołudniowych hala jest wynajmowana- koszt to 45 zł za 1h. Natomiast 
w soboty od godziny 14.00-20.00 bezpłatnie z hali mogą skorzystać 
mieszkańcy gminy.

Uwaga!
Chcesz wynająć/ zarezerwować halę sprawdź wolne terminy na http://
www.rojewo.pl/aktualnosci/wynajem_hali_sportowej/ tel. 533322504

 ŚWIETLICE

Konkurs Ozdoby Choinkowe
Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego na 

„Najpiękniejszą Ozdobę Choinkową”zorganizowanym przez 
SZOIK w Rojewie.Na Konkurs wpłynęły 52 prace. Komisja 
oceniła prace w 3 kategoriach wiekowych:
Dzieci Przedszkolne
I miejsce Maja Grześkowiak- kl. „0” SP Rojewice
II miejsce Julia Porembska kl. „0” SP Rojewice
III miejsce Gabrysia Cieślak kl. „0” SP w Rojewice
Wyróżnienie: Akademia Przedszkolaka w Rojewie
Uczniowie klas I-III
I miejsce  Julia Rutkowska- kl. I SP w Rojewice
II miejsce Sara Czajkowska kl III SP Rojewo
III miejsce Julia Zinkiewicz kl. II a SP Rojewo
Wyróżnienie Robert Musiał-kl. II b SP Rojewice
Wyróżnienie Wojtek Piguła- SP Ściborze
Uczniowie klas IV-VI
I miejsce Amelia Grześkowiak- kl. VI SP Rojewice
II miejsce Wiktoria Grabska kl. IV SP Rojewo
III miejsce Justyna Wejnerowska  kl. IV SP Rojewice
Wyróżnienie Julia Procek -SP Rojewo kl. IV

Rojewska Liga Halowa Piłki Nożnej 
już prawie na półmetku do rozegrania 
drużynom została jeszcze jedna 
kolejka 30.12.2015 r. Jak na razie  wciąż 
na czele tabeli jest drużyna Dworu 
Biesiadnego, która jednak ma zaledwie 3 
punktową przewagę nad drugą drużyną 
Atomówek. Zapowiada się więc 
niezwykle ciekawa runda rewanżowa 
w nowym roku. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich sympatyków piłki nożnej do 
kibicowania drużynom. Mistrzostwa 
polski w grupie B.
 Terminarz i godziny rozgrywania meczy 
na stronie http://zniczrojewo.futbolowo.
pl/

Liszkowo 
W świetlicy wiejskiej w Liszkowie grudzień był miesiącem 
przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Dziewczynki 
ćwiczyły swoje role do przedstawienia na wigilię 
zorganizowaną przez KGW Liszkowo. Podczas zajęć 
dzieci wycinały i sklejały również gwiazdy do dekoracji 
sali, a tuż przed świętami odbyły się także warsztaty 
pieczenia i malowania lukrem pierniczków. Dzieci 
mogły zabrać swoje słodkości do domu. Zajęcia cieszyły 
się powodzeniem i  na pewno zostaną zorganizowane 
powtórnie w ferie zimowe.

Przygotowała Barbara Małolepsza

Ściborze
W miesiącu grudniu w świetlicy wiejskiej w Ściborzu 
odbywały się różnorodne zajęcia. Dzieci  przygotowywały 
ozdoby choinkowe i stroiki świąteczne. Doskonaliły 
montaż słowno-muzyczny, który został zaprezentowany 
w trakcie spotkania wigilijnego. Młodzież z kolei przez 
kilka tygodni przygotowywała plakat na 24 Finał WOŚP 
w Rojewie. 

Przygotował Daniel Czaja

Topola
Grudzień to miesiąc który dzieci lubią najbardziej. Czekając 
na święta dzieci piekły pierniki, i wykonywały ozdoby 
choinkowe.

Wybranowo
W świetlicy w Wybranowie również można było poczuć 
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. 17 grudnia w świetlicy 
odbyła się wigilia wiejska na której dzieci przedstawiły  
program artystyczny i zaśpiewały kolędy. Kilka dni przed 
wigilią wiejską dzieci z wielką radością piekły pierniczki i 
własnoręcznie wykonywały ozdoby Świąteczne.

Informację  przygotowała Dorota Rucińska
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ZDOBIENIE TECHNIKĄ DECOUPAGE

O WIGILII ŚW. ANDRZEJA W BIBLIOTECE

SPOTKANIE Z LUDOWĄ POETKĄ
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