
Nr 28 / Edycja Świąteczna www.ro jewo.pl

Uproszczona forma zgłoszenia 
wycinki drzew str. 4

wójt ogłasza kolejny 
przetarg str. 5

10 - lecie stowarzyszenia gminna 
rada kobiet w rojewie str. 7

gminny dzień seniora 2017 
str. 6

Drodzy Państwo,
W ten niezwykły czas Bożego Narodzenia bądźmy 

wdzięczni, że możemy się cieszyć i korzystać z jego mocy.
Podążając za słowami ks. Twardowskiego, życzymy 

Państwu radości, miłości i dobra - tego, które 
otrzymujemy od innych ludzi, ale i tego, które my 

możemy ofiarować drugiemu człowiekowi.
Niech Wigilijny Wieczór w gronie najbliższych 

będzie ukojeniem, a Gwiazda Betlejemska 
zaprowadzi tam, skąd bije blask miłości.

Życzymy wszelkiej pomyślności i spełnienia 
marzeń w Nowym Roku 2018!

"Dlaczego są Święta Bożego Narodzenia?(...)

Dlatego, żeby uczyć się miłości od Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce.
Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie.
Dlatego, żeby sobie pomagać."
Ks. J. Twardowski

Wójt Gminy Rafał Żurowski wraz z 
Przewodniczącą Rady Gminy Joanną Mąka
oraz  Pracownicy Urzędu Gminy w Rojewie. 



Nowa droga w Jarkach

Gminny Dzień Seniora 2017

Dzień Pluszowego Misia Turniej klubów Seniora

Dzień Postaci z Bajek

11 listopada w Rojewicach 11 listopada w Rojewicach

11 listopada w Rojewicach 10-lece Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet

10-lece Stowarzyszenia Gminna 
Rada Kobiet

10-lecie Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet



Informacja ! 

Wydawca: Urząd Gminy Rojewo

Redagujący: Wójt Gminy Rojewo - Rafał Żurowski, pracownicy Urzędu Gminy w 

Rojewie oraz nauczyciele i mieszkańcy z terenu Gminy Rojewo

Email: rojewo@rojewo.pl

Tel: 52 35 11 390 

Nakład: 750 egzemplarzy

BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY
REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU 

DO DRUKU NADESŁANYCH ZDJĘĆ I 
TEKSTÓW, A TAKŻE ICH SKRACANIA I REDAGOWANIA.

3.

W związku z trwającym sezonem 
grzewczym apelujemy do mieszkańców 

gminy Rojewo o nie spalanie śmieci 
w piecach domowych, kominkach 
oraz ogniskach. Spalane odpady 

zatruwają nasze najbliższe otoczenie, wody 
gruntowe oraz ziemię. Szczególnie niebezpieczne 
dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw 
sztucznych np. butelek typu PET, worków 
foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych 
materiałów. W wyniku spalania tego typu odpadów 
emitowane są rakotwórcze dioksyny, których 
toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się 

dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci 
chorób nowotworowych. Paląc śmieci w piecu 
niszczycie także własne przewody kominowe, co 
może doprowadzić nawet do zaczadzenia.
Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa 
spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub 
na wolnym powietrzu jest  zabronione i podlega 
karze grzywny do 5000 złotych. 
Gorąco zachęcamy Wszystkich Mieszkańców do 
dbania o czystość otaczającego nas środowiska!

Pracownik Urzędu Gminy
Angelika Drzewiecka

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego 
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z terenu gminy Rojewo  w okresie 
od 01.01.2018r. do 31.12.2020r. wyłoniona zo-
stała nowa firma Przedsiębiorstwo Komunalne 

SANIKONT Radosław Kostuch, Sikorowo 25A, 
88-101 Inowrocław. Dzięki kwocie uzyskanej 
w wyniku przeprowadzonego przetargu stawki 
opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2018 
r. nie ulegną zmianie. W związku z porozumie-
niem firm na posesjach pozostaną dotychczasowe 
pojemniki. 

Nowa firma odbierająca śmieci!
Jesteś zapracowany? Często nie ma cię w domu!? 

Urząd Gminy w Rojewie wprowadza nową 
możliwość przekazywania informacji o 
stanie licznika wodomierza za pomocą 
formularza znajdującego się na 
stronie www.rojewo.pl zakładka Dla 
mieszkańca - Podaj stan licznika.

Nowa możliwość!

 Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości              
i porządku na terenie Gminy Rojewo informujemy, że 
właściciele posesji nieskanalizowanych zobowiązani są 
do usuwania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomo-
ści nie rzadziej niż dwa razy do roku. 
 Nieczystości ciekłe mogą być usuwane tylko przez 
przedsiębiorców, którzy otrzymali zezwolenie Wójta 
Gminy Rojewo na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rojewo, a wykona-
nie usługi powinno być udokumentowane. Wykaz przed-
siębiorców dostępny jest na stronie internetowej www.
bip.rojewo.pl w zakładce nieczystości ciekłe lub w pok. 
nr 4  w siedzibie Urzędu Gminy Rojewo. 

Pracownik Urzędu Gminy 
Sylwia Łatka

Obowiązki właścicieli 
nieruchomości niepodłączonych 

do sieci kanalizacyjnej

 W sierpniu przed remizą w Rojewie 
położono kostkę brukową. Dzięki inwestycji 
znacząco poprawił się wygląd naszej strażnicy. Na 
tę inwestycję Straż składała pieniądze przez kilka 
lat. W sfinansowaniu inwestycji pomogła Rada 
Sołecka i MSWiA w ramach Krajowego Systemu 
Ratowniczo Gaśniczego.

KOSTKA PRZED REMIZĄ



 Unieszkodliwianie azbestu
4.

 Gmina Rojewo informuje, że zakończyła 
zadanie pn. ,,Demontaż, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Rojewo” w 2017 r. 
Przedsięwzięcie było realizowane dzięki dotacji          
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu w 70 %. Pozostałe 
środki pochodziły z budżetu gminy. W wyniku 
realizacji zadania udało się unieszkodliwić ponad 
58 ton płyt azbestowo – cementowych, które 
trafiły na uprawnione składowisko odpadów 

niebezpiecznych. Przypominamy, że wyroby 
azbestowe muszą być usunięte do końca 2032 r. 
 Jednocześnie informujemy, że planujemy 
złożyć kolejny wniosek do WFOŚiGW 
w 2018 r. o przyznanie dotacji. Mieszkańcy chcący 
usunąć wyroby azbestowe ze swoich posesji mogą 
uzyskać szersze informacje w pok. nr 4 w Urzędzie 
Gminy Rojewo lub pod nr tel. (52) 35 113 90 w. 16. 

Pracownik urzędu gminy 
Sylwa Łatka

Informacja !
 W przypadku zauważenia zwłok 
zwierzyny leśnej na terenie Gminy 
Rojewo należy fakt ten zgłosić pod nr 
tel. (52) 35 113 90 w. 16. Przy zgłoszeniu 
należy podać dokładną lokalizacje. 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody 
osoba fizyczna, która planuje usunięcie drzew lub 
krzewów, rosnących na należącej do niej nieruchomości 
na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 
będzie musiała dokonać zgłoszenia.
Co ważne zgłoszenia wymagać 
będzie jedynie wycinka drzew, 
których obwód pnia, mierzony 
na wysokości 5 cm przekracza: 85 
cm – w przypadku topoli, wierzb, 
klonu jesionolistnego oraz klonu 
srebrzystego, 65 cm – w przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 50 cm – 
w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach 
będzie można wycinać z prywatnych nieruchomości 
bez konieczności dokonywania zgłoszenia.

W zgłoszeniu trzeba będzie podać wyłącznie: imię               
i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości), 
oznaczenie nieruchomości, z której drzewo na 
zostać usunięte (np. poprzez podanie jej adresu) oraz 
rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na 
nieruchomości (rysunek może mieć przy tym charakter 
uproszczony, określenie rysunek wskazuje, że nie musi 
on być opracowany w skali).
W myśl nowej ustawy pracownik Urzędu Gminy 

będzie zobowiązany do dokonania oględzin w terminie 
21 dni od doręczenia zgłoszenia i sprawdzić stan 
faktyczny - np. czy drzewa nie są chronione lub czy nie 

mają znamion pomników przyrody. W toku oględzin 
organ będzie zobligowany do ustalenia: nazwy 

gatunku drzewa oraz obwodu pnia.
Po dokonaniu oględzin organ może                            
w terminie 14 dni wnieść sprzeciw. Jeśli 
tego nie zrobi w powyższym terminie 
wnioskodawca jest uprawniony do 

usunięcia drzewa.
Nowela zakłada ponadto, że jeśli przed 
upływem pięciu lat od dokonania 

oględzin przez urzędnika gminnego, 
właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę 

związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie ona realizowana na części nieruchomości, na 
której rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić 
opłatę za usunięcie tych drzew.

Uproszczona forma zgłoszenia 
wycinki drzew

Zgłoszenie eksploatacji przydo-
mowej oczyszczalni ścieków

 Urząd Gminy Rojewo informuje o obowiązku 
zgłaszania eksploatacji przydomowych oczyszczalni 
ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę wykorzysty-
wanych na potrzeby własnego gospodarstwa domowe-
go lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 
 Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni 
można przystąpić jeżeli organ właściwy (Wójt Gminy 
Rojewo) do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu               
w drodze decyzji. 
 Oczyszczalnie objęte obowiązkiem zgłoszenia 
w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzą-
cy ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od 
dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 
Zgłoszenia winny być dokonane na wzorach druków 
dostępnych w Urzędzie Gminy Rojewo lub na stronie 
internetowej www.bip.rojewo.pl
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 W dniu 10 października 2017 r., nastąpił 
odbiór drogi gminnej nr 150218C Glinno 
Wielkie – Jarki. Zakres inwestycji obejmował 
wykonanie jezdni o szerokości 4 m z mijankami, 
utwardzenie poboczy i wykonanie zjazdów                                                                   
z kruszywa łamanego. Na odcinkach posiadających 
utwardzenie wykonano wzmocnienie istniejącej 
konstrukcji jezdni oraz poszerzenia. Na odcinkach 
nie posiadających utwardzenia oraz w miejscach, 

gdzie konieczne było wykonanie korekty przebiegu 
trasy jezdni lub pochylenia podłużnego wykonano 
nową konstrukcję jezdni wraz ze wzmocnieniem 
podłoża. Przebudowa drogi znacznie poprawiła 
standard istniejącej drogi oraz usprawniła dojazd 
do Torunia. Długość całego odcinka drogi objętego 
przebudową to 1,3 km. Inwestycja wyniosła 603 
152,64 złotych

Zdjęcie na stronie nr 2

Nowa droga w Jarkach

 Wójt Gminy Rojewo ogłasza II przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż następujących 
nieruchomości z zasobu Mienia Komunalnego 
Gminy Rojewo:
Jarki:
- działka nr 338 o pow. 0,2375 ha, księga 
wieczysta nr BY1I/00022666/0, grunty zadrzewione 
i zakrzewione (Lzr-RVI)
Cena wywoławcza:  60.000,00 zł, Wadium: 6000,00 zł, 
Minimalne postąpienie 600,00 zł.
Ściborze:

- działka nr 9/44 o pow. 0,1460 ha, Rola kl. II, księga 
wieczysta nr BY1I/00038390/9,
Cena wywoławcza:  42.000,00 zł, Wadium: 4200,00 zł, 
Minimalne postąpienie 420,00 zł.

 Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie 
podatek VAT w wysokości 23%.
Dla przedmiotowych nieruchomości wydano decyzje 

o warunkach zabudowy dla budowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.   
Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są 
wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się dnia 10 stycznia 2018 r.                                                
w Urzędzie Gminy Rojewo – 
sala nr 16  w następujących godzinach: Jarki, dz. nr 338 

– godz. 10.00, Ściborze, dz. nr 9/44 – godz. 10.15
 Szczegółowe informacje na temat sprzedaży 
przedmiotowych działek można uzyskać w Urzędzie 
Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 05235113-24 
lub 90 w. 25.

  Wójt Ogłasza kolejny Przetarg

 Dnia 17-11-2017 o godzinie 14:10 do Urzędu 
Gminy w Rojewie dotarła informacja dotycząca 
decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego                    
o wykryciu w sieci wodociągowej bakterii e-coli.
 Natychmiast po otrzymaniu potwierdzonej 
informacji o skażeniu wody podjęte zostały 
działania w celu poinformowania mieszkańców 
gminy. Komunikaty informujące o zagrożeniu 
i lokalizacji wody pitnej dostarczone zostały 
do wszystkich sołtysów, punktów użyteczności 
publicznej, sklepów oraz zamieszczone na stronie 
internetowej Urzędu Gminy.
 W celu zapewnienia wody pitnej dla 
mieszkańców w dniu 17 oraz 18 dowożona była 
woda butelkowana do sołtysów, aby ją rozdzielali 
mieszkańcom. Natomiast  19 listopada podstawione 
zostały dwa beczkowozy w Rojewie i Rojewicach z 
wodą zdatną do picia po przegotowaniu.
 W dniu poinformowania Gminy                                        
o wykryciu bakterii zlecono ponowne badania 
firmie zewnętrznej, w celu zweryfikowania 
poprzednich badań SANEPIDu. Z uwagi na 

specyfikę badań, ich wyniki otrzymaliśmy dopiero 
w poniedziałek to jest 20 listopada. Tego samego 
dnia z posiadanymi wynikami udaliśmy się do 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Inowrocławiu, aby uznał badania wody 
wykonane przez certyfikowaną firmę zewnętrzną. 
Powiatowy Inspektor Sanitarny zakceptował 
nasze badania stwierdzając, że jakość wody pod 
względem parametrów mikrobiologicznych spełnia 
wymagania rozporządzenia, czyli nadaje się do 
spożycia.
 Komunikat informujący o powyższym 
również został rozesłany do mieszkańców.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom 
zaangażowanym w akcję poinformowania oraz 
dostarczania wody mieszkańcom, równocześnie 
dziękuję mieszkańcom za zrozumienie                                                    
i wyrozumiałość w sytuacji,  w której się znaleźliśmy.

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

Bakteria e-coli w sieci wodociągowej
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 8 października obchodziliśmy Gminny 
Dzień Seniora. Seniorzy 70+ z całej Gminy spo-
tkali się w świetlicy w Liszkowie,   aby  wspól-
nie świętować. Spotkanie uroczyście rozpoczęła 
Prezes Gminnego Klubu Seniora „Wrzos” Pani 
Barbara Kryszak i zaprosiła do wspólnego od-
śpiewania hymnu seniorów. Następnie głos zabra-
li Wójt Gminy Rafał Żurowski i Przewodnicząca 
Rady Gminy Joanna Mąka składając wszystkim 
zebranym najlepsze życzenia oraz wyrazy uznania, 
podkreślając ważną rolę osób starszych w życiu 

społecznym i konieczność organizowania takich 
spotkań dla seniorów. Zaraz po przemówieniach 
Wójt Gminy i Kierownik SZOiK-u wręczyli wszyst-
kim seniorom kwiaty. Szczególne podziękowania, 
kwiaty, życzenia od Wójta i Przewodniczącej trafi-
ły w ręce najstarszych mieszkańców gminy. Po czę-
ści oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Jako 
pierwsi wystąpili seniorzy z klubu „Złoty Wiek” z 
Janikowa prezentując pokaz tańca. Specjalnie dla 
naszych seniorów wystąpił przezabawny kabaret , 
który tworzą Panie z Klubu Seniora „Łojewianie” 
z Łojewa. Podczas spotkania nie mogło również 
zabraknąć występów naszych seniorów z Gminy 
Rojewo, których reprezentował Zespół Śpiewaczy 

„Wrzos”. Zaśpiewali oni wiele znanych utworów.  
Organizatorami spotkania byli Przewodnicząca 
Rady Gminy Joanna Mąka, Wójt gminy Rafał 
Żurowski, Gminny Klub Seniora „Wrzos” oraz 
Samorządowy Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie

Więcej zdjęć na stronie nr 2 

Gminny Dzień Seniora 2017

 18 listopada 2017r. w hali sportowej 
w Rojewie odbył się VI Festiwal Piosenki 
Kresowej. Organizatorami festiwalu byli 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Aktywności Społecznej i Samorządowy 
Zespół Oświaty i Kultury w Rojewie. 
 Festiwal z roku na rok zyskuje coraz 
większą rzeszę fanów. Podczas tegorocznego 
festiwalu zaśpiewali: Chór żeński „Lirenka” 
z Nowej Wsi Wielkiej, Uczniowie SP 
Rojewice, „Nakielanki” z Nakła, Uczniowie 
Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Rojewie, 
Zespół „Harmonia” z Górska, Uczennice 
SP Liszkowo, „Złoty Wiek” ze Złotnik 
Kujawskich, Zespół dziecięco-młodzieżowy 
„Topolinki” z Topoli, Zespół Śpiewaczy 
„Wrzos” z Rojewa, „Nasze Kujawy” z Rojewa 
oraz pani Krystyna Czarnota. 
 Spotkanie przebiegło w miłej, wesołej 
atmosferze. Na wszystkich zebranych 
czekał poczęstunek przygotowany przez 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania 
Aktywności Społecznej. Po występach 
uczestnicy z rąk Wójta i Przewodniczącej 
Rady Gminy otrzymali podziękowania i 
pamiątkowe statuetki. 

 VI Festiwal Piosenki Kresowej

 W październiku 2017 r. przy drodze gminnej w 
Ściborzu zostały zamontowane uliczne lampy solarne.
 Są to jednoramienne lampy uliczne, w których 
jako źródło światła zastosowano nowoczesne oprawy 
LED. Lampy nie potrzebują podłączenia 
do sieci, są więc samowystarczalne. 
Każda latarnia jest wyposażona w 
panel fotowoltaiczny. Stanowią świetną 
alternatywę dla klasycznego oświetlenia 
ulicznego, zwłaszcza w miejscach, gdzie 
nie ma możliwości zamontowania lamp 
zasilanych energią elektryczną. Nie generują 
kosztów utrzymania, a koszt inwestycji 
szybko się zwraca. Ponadto są przyjazne dla 
środowiska.

Ekologicznie w Ściborzu

 Od października br. na stronie internetowej www.
cmentarnik.net/plonkowo możemy obejrzeć cmentarz 
parafialny w Płonkowie. Strona udostępnia interaktyw-
ną mapę cmentarza. 
 Mamy również moż-
liwość odszukania grobów 
zmarłych oraz zapoznania 
się z regulaminem cmentarza. 

CMENTARNIK
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 27 listopada 2017 r. na świetlicy wiejskiej 
w Liszkowie obchodziliśmy Jubileusz 10 lecia 
Stowarzyszenia Gminna Rada Kobiet. W obchodach 
uczestniczyły członkinie oraz zaproszeni goście. 
Po oficjalnych przemówieniach Przewodniczącej 
Stowarzyszenia, Wójta Gminy Rojewo oraz 
Kierownika SZOiK, odczytano wiersz napisany 
specjalnie na tę okazję przez p. Teresę Krajnik. 
 Jak przystało na taką okazję uczestnicy 
spotkania wznieśli toast i zjedli tort ufundowany 
przez p. Józefa Klimko. Nie obyło się bez podziękowań 
dla byłych zarządów Stowarzyszenia i Kół Gospodyń 
Wiejskich. Wspominano minione lata oglądając film 
przygotowany ze zdjęć przedstawiających wspólne 
wyjazdy, kursy i uroczystości. 
 Imprezę umilały śpiewy przy 
akompaniamencie p. Andrzeja Walczaka. 
Przewodnicząca Stowarzyszenia Gminna Rada 
Kobiet pragnie jeszcze raz podziękować członkiniom 
za wsparcie i pracę na rzecz Stowarzyszenia, życząc 
kolejnych lat owocnej współpracy. 

Zdjęce na stronie nr 2
Informację przesłała: Agnieszka Miszczyk

 W dniu 16 września 2017 r. odbyły się 
VI Zawody Drużyn MDP wg regulaminu CTiF 
na bydgoskim stadionie Zawiszy w Fordonie, 
zorganizowane przez Zarząd Miejski Związku 
OSP w Bydgoszczy. Uczestniczyło w nich 
łącznie 51 drużyn.
 Naszą gminę godnie reprezentowały 
drużyny z Rojewic i Rojewa
 Zgodnie z regulaminem CTiF na 
zawodach uczestnicy mieli do pokonania 
dwie konkurencje: sztafetę oraz ćwiczenie 
bojowe. Polegały one m.in. na pokonaniu toru 
z przeszkodami, najszybszym napełnieniu tak 
zwanych nalewajków za pomocą hydronetek 
wodnych oraz zawiązaniu węzłów pożarniczych. 

 6 października 2017 r. w hali sportowej 
w Rojewie już po raz szósty seniorzy z powiatu 
Inowrocławskiego wzięli udział w Turnieju 
Sportowym pod hasłem: : "Sport i Rekreacja z 
Uśmiechem"Wśród zaproszonych gości byli Wójt 
Gminy Rojewo Rafała Żurowski, Przewodnicząca 
Rady Gminy Joanna Mąka, Kierownik SZOiK 
w Rojewie Piotr Czajkowski oraz Prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniorów w 
Bydgoszczy Ireneusz Frelichowski wraz z małżonką. 
 
 Zawodnicy rywalizowali ze sobą w 
konkurencjach takich jak rzuty do kosza, slalom w 
alko-goglach, bieg w potrójnych spodniach, memory, 
Ostatecznie turniej wygrali "Łojewianie" z Łojewa. 
Na kolejnych miejscach uplasowali się "Wrzos" z 
Rojewa, "Szczepanowianie" ze Szczepanowa,"Leśna 
Kraina" z Cierpic, "Szarotka" z Solca Kujawskiego 
i "Gniewkowianie" z Gniewkowa.Całość zakończył 
wspólny wieczorek taneczny w Dworze Biesiadnym 
w Rojewie.

Zdjęcie na stronie nr 2

10-lecie Stowarzyszenia 
Gminna Rada Kobiet

VI Turniej Sportowo-Rekreacyjny 
Seniorów w Rojewie

DZIEWCZYNY Z MŁODZIEŻOWEJ 
DRUŻYNY POŻARNICZEJ NA 

ZAWODACH WOJEWÓDZKICH

 Dzięki środkom finansowym przekaza-
nym dla OSP Rojewice przez sołectwa Rojewice-
Zawiszyn oraz Jurancice został zakupiony zestaw 
do ratownictwa medycznego, w skład którego 
wchodzi w pełni wyposażona torba PSP R1 z 
szynami Kramera oraz deska ortopedyczna. Jest 
to sprzęt obecnie najnowocześniejszy na rynku, 
dzięki czemu ratownicy medyczni z Jednostki w 
Rojewicach są teraz w stanie udzielać fachowej 
pomocy medycznej nie tylko ofiarom pożarów 
czy wypadków, ale również wtedy, gdy karetka 
nie może dotrzeć na czas.
 Ponadto, po konsultacjach w amerykań-
skich jednostkach straży pożarnej, Zarząd OSP 
zdecydował o zakupie urządzenia marki Hi-
Lift® do ratownictwa technicznego. Umożliwia 
ono uwalnianie osób poszkodowanych z trudno 
dostępnych miejsc, w których działanie standar-
dowymi narzędziami hydraulicznymi jest utrud-
nione. OSP Rojewice jest jedną z pierwszych jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej w Polsce, która 
taki sprzęt nabyła, a jest on na standardowym wy-
posażeniu pojazdów ratowniczych w USA.
 Samochód OSP udało się także wyposażyć 
w sprzęt do ratownictwa wodnego.
 Przy tej okazji Zarząd OSP Rojewice dzię-
kuje obu sołectwom za przekazane środki, które 
pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa nam 
wszystkim.

Informację przekazał: Prezes OSP Rojewice 
Mateusz Chwastyk

   Nowy sprzęt w Rojewiach !
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PRZYSZLI NA ŚWIAT
 

NOWINY ROJEWSKIE

Zuzanna Fryszkowska z Rojewa,
Leon Ligocki z Dąbia,

Agata Oliwa z Budziaków,
Oktawia Mańkowska z Ściborza,

Nikola Obiała z Liszkowa,
Eliza Obiała z Liszkowo,
Maja Zalech z Zawiszyna,

Amelia Prusak z Wybranowa,
Paulina Jałoszyńska z Rojewic,

Wiktor Pocheć z Rojewa,
Igor Piaskowski z Jaszczółtowa,

Aleksander Tekliński z Ściborza,
Ignacy Mazurek z Rojewa,

Zofia Bębenik z Osieka Wielkiego,
Wojciech Zawadzki z Rojewa,

Maria Tarasek z Rojewic,
Zofia Urbaniak z Wybranowa,

Antonina Kwiecień z Budziaków,
Brajan Szargan z Wybranowa,

Franciszek Klimko z Liszkowa,
Nikodem Duczkowski z Mierogoniewic,

Patrycja Kaczmarek z Ściborza,
Aniela Zielińska z Topoli,

Aleksander Chmal z Osieka Wielkiego,
Wiktoria Luber z Wybranowa,

Dobrochna Gołębiewska z Liszkowic,
Natan Szumlas z Liszkowic,
Gabriela Nowak z Ściborza,

Remigiusz Prużanin z Zawiszyna,
Gabriel Orzechowski z Płonkowa,

Krystian Zielazny z Rojewa,
Iwo Kosiński z Jark,

Mikołaj Wojtarek z Mierogoniewic.

Eugenia Fijałek z Osieka Wielkiego,
Czesław Maciejczak z Glinek,

Marian Gmerek z Topoli,
Zofia Borowska z Rojewa,

Gabriel Murawski z Ściborza,
Damian Kazmierczak z Wybranowa,

Felicja Solak z Wybranowa,
Irena Bryk z Zawiszyna,

Emil Halarewicz z Rojewa,
Stanisław Łukasik z Liszkowa,

Zofia Wysota z Liszkowa,
Stanisław Kaźmierski z Rojewa,

Stefania Porębska z Glinna Wielkiego,
Zbigniew Jędrysek z Budziaków,

Krzysztof Bobrowski z Budziaków,
Irena Piguła z Liszkowa,

Helena Cylka z Dobiesławic,
Józef Stolarczyk z Płonkowa.

ODESZLI NA ZAWSZE...

 W związku z licznymi zgłoszeniami 
mieszkańców o pojawiających się wilkach w 
pobliżu gospodarstw domowych Wójt Gminy 
Rojewo wystąpił do Ministra Środowiska oraz 
Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 

prośbą o podjęcia działań mających na celu 
zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. 
 Jak wiadomo wilki są objęte całkowitą 
ochroną, co oznacza że nie ma możliwości 
redukcji populacji, jednak można zabezpieczyć 
się przed wyrządzanymi przez nie szkodami. 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy udziela pomocy w zakresie działań 
zabezpieczających (m.in. udostępnia właścicielom 
zagrożonych gospodarstw pastuchy elektryczne). 
Istnieje również możliwość uzyskania 
odszkodowania za wyrządzone szkody wśród 
zwierząt gospodarskich. Osoby chcące ubiegać 
się o odszkodowanie powinny złożyć wniosek do 
RDOŚ w Bydgoszczy. Wzór wniosku dostępny 
jest pod adresem http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/
szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-
objete-ochrona-gatunkowo.

Problem z wilkami !
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 Projekt budżetu na 2018 rok, a z nim 
wydatki inwestycyjne zostały 
przyjęte przez wszystkie 
komisje Rady Gminy i czekają 
na zatwierdzenie w uchwale 
budżetowej. W niniejszym 
artykule chciałbym przybliżyć 
najważniejsze inwestycje 
zaplanowane na 2018 rok.
 - W związku z 
wprowadzoną reformą oświaty zaist-
niała konieczność rozbudowy szkoły 
podstawowej w Rojewicach w związku z po-
wyższym do istniejącego obiektu  d o b u -
dowane  zostaną dwie klasy lekcyjne.
 
- W celu poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców w 2018 roku planujemy przygo-
tować  dokumentację pod bu-
dowę chodników w miejscowościach 
Płonkówko, Płonkowo oraz Jezuicka Struga.
 

- Kolejną inwestycją jest przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Jarki. 
Będzie to ostatni etap prze-
budowy tego odcinka, któ-
ry po stronie gminy Rojewo 
połączy nas drogą asfaltową 
z planowaną do przebudo-
wy drogą ekspresową S10.
 
- Planowana jest również bu-

dowa dwóch odcinków sieci wodociągowej 
w miejscowościach Płonkowo oraz Zawiszyn.
 
- W celu poprawy jakości wody na sta-
cji uzdatniania w Rojewie – w bieżącym 
roku zostały wymienione złoża filtra-
cyjne natomiast w 2018 planowana jest 
budowa odstojników wód  popłucznych.

Wójt Gminy Rojewo
Rafał Żurowski

Plany Inwestycyjne Gminy Rojewo na 2018r.

 Święta Bożego Narodzenia to 
niezwykły czas. Wierni z naszej 
parafii spotkają się na pasterce, 
która w tym roku odbędzie się 
o godzinie 22:00. Ta uroczysta 
msza święta jest jedną z 
najwspanialszych tradycji 
świątecznych. 
   

Upamiętnia wyczekiwanie i 
modlitwę pasterzy dążących 
do Betlejem, rozpoczynając 
jednocześnie rok liturgiczny 
w Kościele katolickim oraz 
obchody Bożego Narodzenia. 
Jak przystało na wyjątkową 
mszę, nie zabraknie wyjątkowej 
oprawy - w naszym kościele 
stanie żywa szopka wzorem stajenki betlejemskiej. 
To bardzo stara tradycja mająca swoje źródło 
w XIII wieku, kiedy to pierwszą żywą szopkę 
zorganizował św. Franciszek. 

 W tym roku dzięki pomocy parafian 
udało nam się kupić do niej nowe figury, którym 
towarzyszyć będą żywe kozy owieczka króliki i 
drób. Mam nadzieję, przeżyjemy ten radosny czas 
w jak najszerszym gronie wiernych, modląc się 
razem i śpiewając kolędy. 
W kolejnych dnia msze święte sprawowane będą o 

godzinie 9:00 i 11:00. 
 Tegoroczne święta spędzę w 
rodzinnym gronie. Uwielbiam 
słuchać kolęd, a wigilijny stół 
zawsze przypomina dzieciństwo. 
Jednak posługa duszpasterza 
w tym okresie jest skupiona na 
liturgii.

 Wszystkim mieszkańcom 
Gminy Rojewo życzę, aby w 

Święta Bożego Narodzenia, ale nie tylko w święta, 
potrafili być ludźmi, którzy niosą dobro. Dobrych 
ludzi jest wciąż tak mało. 

Informacji udzielił:
Ks. Proboszcz Piotr Kunicki

Na święta od Proboszcza !
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 SZOIK w Rojewie zaprasza wszystkich 
zainteresowanych na zajęcia fit-
ness - Zumba, które odbywa-
ją się w poniedziałki i środy od 
18:00-19:00 (zajęcia płatne) w 
hali sportowej w Rojewie oraz na 
zajęcia aerobiku w każdy wtorek 
od 19:00-20:00 w sali sportowej 
SP w Rojewicach.

W zdrowym ciele-zdrowy duch! 
Zapraszamy na zajęcia fitness i aerobiku.

SPORT

 Biblioteki Szkolne Gminy Rojewo we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury 
Kujawskiej „Sami Swoi” i Gminną Biblioteką 
Publiczną z Kujawskim Stowarzyszeniem „Złote 
Kłosy”, przystąpiły do ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania. W tym roku czytaliśmy 
Wesele - dramat w trzech aktach - najsłynniejszy 
utwór Stanisława Wyspiańskiego.
 W Narodowe Czytanie „Wesela” włączyło 
się wiele osób: mieszkańcy gminy, nauczyciele i 
uczniowie szkoły. W postaci dramatu doskona-
le wcielili się czytający, o czym świadczyły grom-
kie brawa publiczności. Każdy uczestnik spotka-
nia otrzymał egzemplarz „Wesela” z pamiątkową 
pieczęcią firmującą akcję Narodowego Czytania 

„Wesela”, którą biblioteka szkolna otrzymała z 
Kancelarii Prezydenta RP. 
 Książki zostały ufundowane przez 
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Kujawskiej 

„Sami Swoi”.  
 Koordynatorkami tegorocznego wydarzenia 
były p. Joanna Sierzputowska i Urszula Barczak, 
a w akcję Narodowego Czytania „Wesela” czyn-
nie włączyły się nauczycielki: Anna Manerowska, 
Magdalena Pijanowska i Bogumiła Iskra. 

Przesłała: Joanna Sierzputowska

Narodowe Czytanie  
„Wesela” Stanisława 

Wyspiańskiego  Trwają rozgrywki VIII edycji Rojewskiej 
Halowej Ligi Piłki Nożnej. Mecze rozgrywane są 
w piątki od godziny 18. W tegorocznej rywalizacji 
bierze udział 9 zespołów. Po sześciu kolejkach 
liderem, z kompletem punktów jest drużyna 
Dwór Biesiadny Rojewo. Najlepszym strzelcem 
jest Mateusz Zboiński z drużyny Czarny 
Dzik, który w 5 meczach zdobył aż 14 bramek. 
Kibiców piłki halowej serdecznie zapraszamy do 
śledzenia rozgrywek w hali sportowej w Rojewie 
oraz odwiedzania profilu Ligi Halowej Rojewo 
na Facebooku, gdzie można zapoznać się z 
najświeższymi wynikami i aktualną tabelą.

6 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Postaci z Bajek. Jest to święto wszystkich bajkowych 
postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie 
część z nich. Młodsi uczniowie naszej szkoły zebrali 
się tego dnia w sali sportowej. Po przywitaniu 
zebranych gości, przebrane dzieci zaprezentowały 
swoje stroje. Następnie  klasy przystąpiły do 
rywalizacji w konkursach, quizach  i zagadkach. 
 Zabawę rozpoczęliśmy od quizu 
muzycznego. Zadaniem dzieci było podanie tytułu 
bajki, z której utwór pochodzi. Kolejnym zadaniem 
było „Bajkowe oczko”. Polegało 

ono na odszukaniu w ukrytych postaciach Stefy i 
Zygfryda bajkowych bohaterów. 
 Na koniec uczniowie losowali zagadki o 
tematyce bajkowej. 
 Całości przyglądało się jury, w skład 
którego wchodzili: przewodnicząca RR p. Dorota 
Zwierzychowska-Czajkowska, kierownik SZOiK 
p. Piotr Czajkowski, p. dyr Jadwiga Florczak oraz 
p. Agnieszka Sypniewska.  Zwycięzcy konkursu na 
najlepsze przebrania bajkowe zostali nagrodzeni 

„wejściówkami” do sal zabaw w Inowrocławiu.

Zdjęcie na stronie nr 2
  Przesłała: Joanna Sierzputowska

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek



Pomimo braku śniegu w naszych szkołach panuje już świąteczny 
nastrój. Odczuwaliśmy to szczególnie 6 grudnia, witając świętego 
Mikołaja. Zawitał on do nas z workiem pełnym słodkości, 

obdarowując cukierkami wszystkie grzeczne dzieci. W postać świętego 
Mikołaja wcieliła się p. Agnieszka Nowak ;)

Wójt Gminy Rojewo i Samorządowy Zespół 
Oświaty i Kultury w Rojewie serdecznie zapraszają 
na II Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie 

się w niedzielę, 17 grudnia 2017 r. od godz. 10:00 do 13:00   w hali sportowej w Rojewie. 



SERNIK Z KAJMAKIEM
Spód:
50 g orzechów solonych, 80 g herbatników, 30 g 
masła, 1 łyżka cukru
                 Wszystkie składniki zmielić, masę wyłożyć 
na blachę i piec w piekarniku nagrzanym na 190 
stopni przez 12 minut.
Masa serowa:
1 kg twarogu mielonego, 40 dag cukru, 20 dag 
margaryny, 8 jaj, 4 łyżki kaszki manny, 4 cukry 
waniliowe
               Ser utrzeć z margaryną, żółtka utrzeć 
z cukrami, stopniowo dodawać do sera razem 
z kaszką manną. Na końcu dodać ubite białka, 
delikatnie połączyć z masą serową. Całość 
wyłożyć na podpieczony spód i piec w nagrzanym 
piekarniku na 200 stopni 1 godzinę i 20 minut. 
Polewa:
Puszkę masy kajmakowej rozgrzać na słabym 
ogniu, dodając 3 łyżki mleka, podgrzewać 
tak długo, aż stanie się płynna. Zdjąć z ognia, 
dodać 2 łyżeczki masła, chwilę przestudzić i 
polać nią również przestudzone ciasto. Posypać 
uprażonymi na suchej patelni płatkami 
migdałów. 
                        Sernik zajął  1 miejsce w  "Konkursie 
na najlepszy sernik" na dożynkach gminnych 2016

Dorota Zwierzychowska-Czajkowska

Święta z KGW 
Składniki:
- 3 szklanki mąki
- 1 kostka margaryny
- 2 szklanki cukru (pół szklanki na karmel)
- 6 jaj
- 1 szklanka śmietany słodkiej
- 0,5 szklanki miodu
- przyprawa piernikowa (40 gramów)
- 2 łyżeczki cynamonu
- 1 łyżka kakao
- 2 łyżeczki sody oczyszczonej
- 20 gramów drożdży

Wykonanie:
Margarynę utrzeć z cukrem i żółtkami. Do 
utartej masy dodać karmel przygotowany z 
połowy szklanki cukru, śmietany i miodu oraz 
pozostałe suche składniki. W niewielkiej ilości 
wody rozpuścić sodę razem z drożdżami i wlać 
do ciasta. Na koniec wymieszać delikatnie 
z ubitymi białkami. Wylać na dużą blachę o 
wymiarach 35x35 cm. Piec do suchego patyczka. 
Po wystudzeniu przełożyć dżemem, pokroić w 
kostkę i obtaczać w czekoladzie. Może leżeć 
nawet 3 tygodnie.

Arleta Jarosz

KOSTKA PIERNIKOWA

Składniki:
1 szt. pstrąg świeży
1 płat fileta z ryby
1 jajo, bułka tarta, marchewka, pietruszka natka, 
jajko ugotowane.
Przyprawy: sól, pieprz, Vegeta.

Do wywaru:
 por, cytryna, Vegeta , ziele , liść laurowy.

 Oddzielić  mięso od ości, uważać żeby nie 
uszkodzić skóry. Dołożyć filet i zmielić, przyprawić. 
Dodać jajo ,bułkę , marchewkę podgotowaną i 
jajko  pokrojone w drobną kostkę. Farszem nadziać  
skórę pstrąga, owinąć w gazę lub rękaw piekarniczy 
i gotować na wolnym ogniu ok. pół godziny. 

Wystudzić , pokroić na dzwonka, ułożyć na 
półmisku,  udekorować  i zalać gotowa galaretą ( 
żelatyną z przyprawami).

Alicja Jakubowska

PSTRĄG FASZEROWANY


