






 

 

W dniu 31 maja 2021 r. miało miejsce otwarcie 
pierwszego żłobka w Kruszwicy – placówki 
opiekuńczej dla najmłodszych mieszkańców 
Gminy Kruszwica. W ramach inwestycji część 
pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kruszwicy 
została zaadaptowana na żłobek dla dzieci w 
wieku do 3 roku życia. 

Do żłobka prowadzi osobne wejście z szerokimi 
schodami oraz windą. Utworzone zostały dwie sale 
dla dzieci – sala zabaw i sala leżakowania – ze 
wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku 
znajduje się również szatnia wyposażona w szafki, 
ławeczki oraz przewijak, a także pomieszczenie 
biurowe. 

Na realizację tego zadania Gmina Kruszwica 
otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych oraz 
rządowych. Funkcjonowanie żłobka będzie 
dofinansowane ze środków Regionalnego  
Programu Operacyjnego Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Natomiast prace adaptacyjne oraz wyposażenie 
zostały sfinansowane ze środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
programu „MALUCH +” 2020. 

Już 1 czerwca w dniu swojego święta  próg Żłobka  
w Kruszwicy przekroczyli pierwsi jego 
wychowankowie. Jest to dzień dla nas wyjątkowy, tak 
bardzo oczekiwany zarówno przez rodziców małych 
dzieci, jak i przez całe nasze społeczeństwo. Nowy 
obiekt jest i będzie wizytówką naszej gminy,  
a stworzone warunki pozwolą naszym dzieciom czuć 
się bezpiecznie, poszerzać umiejętności i rozwijać 
swoje zainteresowania - mówi Burmistrz Kruszwicy 
Dariusz Witczak. 

Tekst i fot. UM Kruszwica 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 



 
 
 
 
 
 

W dniu 25 listopada 2020 roku podpisana 

została umowa na realizację zadania  

pn. Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu 

„Koźlak” w Chrośnie. Wykonawcą została firma 

Modern House Józef Stasiak z województwa 

małopolskiego. Prace przy wiatraku w Chrośnie 

rozpoczęły się na początku lutego br. Zadanie 

obejmuje roboty budowlano-konserwatorskie wraz 

z wzmocnieniem fundamentów pod kozłem, 

wymianą wału skrzydłowego, rekonstrukcją „izbicy”, 

dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł, a także 

zagospodarowanie terenu wokół: budowę 

sanitariatów W.C., wiaty dla pieca chlebowego, dróg 

i ścieżek oraz małej architektury (m.in. ławki, 

siedziska, stoły). 

W związku z zaleceniami Konserwatora 

Zabytków wykonane zostały badania dendrologiczne 

w celu określenia wieku wiatraka oraz lepszego 

rozpoznania stanu zachowania poszczególnych jego 

elementów. Z badań wykonanych przez dr Macieja 

Prarata z Katedry Konserwatorstwa Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu dowiedzieliśmy się, 

że wiatrak jest starszy niż sądzono i to prawie w 

całości. Jego powstanie jest datowane na koniec lat 

60. XVIII w. Pierwotnie jednak za okres powstania 

wiatraka w Chrośnie przyjmowano wiek XIX. 

W ostatnim czasie na plac budowy 

dostarczono elementy skrzydła wiatraka oraz wał, 

które wykonane zostały ręcznie z drewna 

modrzewiowego oraz przystąpiono do kolejnego 

etapu prac związanych z pokryciem dachu gontami 

modrzewiowymi.  



Całkowita wartość rewitalizacji zabytkowego 

wiatraka w Chrośnie wynosi 1 171 655,50 zł brutto. 

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Lokalnej 

Grupy Działania Czarnoziem na Soli, pozyskanych  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

rewitalizację obszarów wiejskich na obszarze wdrażania 

lokalnej strategii rozwoju w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014–2020.  

Na zadanie udało się nam pozyskać 

dofinansowanie, które w pierwotnej wersji wynosiło  

400 000,00 zł, jednakże udało się je zwiększyć prawie 

dwukrotnie do kwoty 798 617,43 zł – wyjaśnia Zastępca 

Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.   

Tekst i fot. UM Kruszwica  
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APEL O POMOC 
Mateusz ma lat 21. W 2 roku życia z powodu bloku przedsionkowo-

komorowego III stopnia jego serce przestało pracować samodzielnie, 
a układ krążenia całkowicie jest uzależniony od układu stymulującego 

serce. Obecnie u syna doszło też do umiarkowanej niewydolności 
serca. 

W kwietniu tego roku kolejny cios. Operacja neurochirurgiczna 
i diagnoza- złośliwy GLEJAK w móżdżku. 

Występujące u Mateusza ciężkie schorzenie kardiologiczne i nowotwór 
złośliwy powodują, że syn terapię onkologiczną musi podjąć z dala od 

miejsca zamieszkania, w wielospecjalistycznych klinikach, gdzie lekarze 
dwóch specjalizacji będą musieli czuwać nad przebiegiem procedur 

medycznych. 

Ze względu na to, że Mateusz ma chore serce i wszczepiony rozrusznik 
serca oraz ze względu na skomplikowane umiejscowienie guza, wiele 

metod walki z rakiem staje się dla niego niedostępnych, a my 
poszukujemy pomocy u różnych specjalistów, także w ośrodkach 

pracujących nad innowacyjnymi metodami walki z glejakami. 

Sami nie damy rady udźwignąć związanym z tym nakładów 
finansowych. 

Każda pomoc finansowa pomoże nam w walce o życie Mateusza! 

Wszelkie darowizny prosimy kierować na konto: 

FUNDACJA DZIECIOM „ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 

Ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa 

Alior Bank S.A. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 

Tytułem: 10798 Tomczak Mateusz – darowizna na pomoc i ochronę zdrowia 
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