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Szanowni Państwo! 
Tradycyjnie, jak co roku, pragnę podzielić się z Państwem  

informacjami na temat rezultatów pracy kruszwickiego samorządu, 
podsumować podjęte działania w 2022 roku i wspomnieć o planach 
na najbliższy rok.

Z powodu wojny na Ukrainie rok 2022 okazał się zaskakujący, 
nieprzewidywalny i dużo trudniejszy, niż zakładaliśmy dla nas 
wszystkich. Oprócz instytucji państwowych także polskie samo- 
rządy, ale również osoby prywatne, wzięły na siebie duży ciężar 
związany z przyjęciem i adaptacją uchodźców z Ukrainy. W tym  
miejscu serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej gminy, którzy 
otworzyli swoje serca i zaoferowali pomoc oraz schronienie dla 
uciekających przed wojną mieszkańców Ukrainy. Dodatkowo, 
zarówno jako obywatele oraz samorządy, odczuwamy ekonomicz- 
ne konsekwencje toczącej się za wschodnią granicą wojny, chociaż-
by ze względu na rosnące ceny gazu, prądu czy węgla. Jednocześ- 
nie pandemia covid postawiła przed jednostkami samorządu tery- 
torialnego szereg wyzwań i spowodowała konieczność szybkiego  
dostosowania się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. 
Pandemia i wywołany nią kryzys społeczno-gospodarczy mają 
niewątpliwie silny wymiar terytorialny i wywierają głęboki wpływ 
również na funkcjonowanie samorządów.

Mimo to mijający rok to dla naszej gminy okres realizacji wielu 
ważnych inwestycji – zarówno drogowych, wodno-kanalizacyjnych, 
jak i w zakresie infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej. W 2022 
roku w budżecie Gminy Kruszwica zaplanowano 40 zadań inwesty-
cyjnych za łączną kwotę ponad 17 mln zł, z czego nasz samorząd 
pozyskał ponad 11 mln zł zewnętrznego dofinansowania.

Dzięki środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład w bieżącym 
roku przebudowano kolejne drogi gminne (Baranowo i Bachorce II ),  
a także rozpoczęto przebudowę ul. Kujawskiej i Solidarności oraz  
ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy wraz z infrastrukturą podziem-
ną. Modernizacja tej ostatniej drogi jest kolejnym etapem odnowy 
starej części miasta. Zakończenie prac zaplanowano na przyszły rok.

Początek mijającego roku to rozpoczęcie funkcjonowania Klu-
bu „Senior+” w świetlicy przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. 
Placówka zapewnia wsparcie dla kilkudziesięciu osób w wieku 
60+, umożliwia rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych oraz  
zapewnia aktywne spędzanie czasu i integrację wielopokoleniową. 
Klub powstał przy udziale środków Gminy Kruszwica oraz dzięki 
pozyskanym środkom z Unii Europejskiej na termomodernizację,  
a także w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na 
lata 2021–2025.

Kolejną ważną inwestycją realizowaną dzięki dofinansowaniu 
zewnętrznemu jest rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podsta-
wowej Nr 1 w Kruszwicy. W ramach zadania zmodernizowana zosta- 
nie baza edukacyjna, w której swoje miejsce znajdzie również przed-
szkole zlokalizowane obecnie przy ul. Kolegiackiej. Nowy obiekt 
będzie przyjazny dla dzieci oraz zostanie wyposażony w stołówkę 
szkolną. Ponadto w ramach inwestycji powstaną nowoczesne  
i przestronne sale z węzłami sanitarnymi i szatniami, sala terapeu-
tyczna oraz kuchnia. Energia elektryczna będzie dostarczana przy 
wsparciu paneli fotowoltaicznych, tym samym inwestycja wpłynie 
pozytywnie na poprawę efektywności energetycznej. Na powyższe 
zadanie Gmina Kruszwica pozyskała dofinansowanie z Rządowe- 
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zakończenie zadania planowane 
jest na 2023 rok. 

W tym roku Gmina Kruszwica otrzymała także grant w ramach 
projektu „Cyfrowa Gmina - PPGR” na wsparcie rodzin popegeero-
wskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego  
oraz dostępu do Internetu. W ramach zadania Gmina Kruszwica 
zakupiła i przekazała łącznie 457 laptopów.

W partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na 
Soli realizujemy projekt pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców gminy Kruszwica. Jego celem jest aktywna integracja 
społeczno-zawodowa osób z terenu naszej gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem mieszkańców obszarów zdegradowanych podda- 
nych rewitalizacji, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatru- 
dnienia. W ramach projektu zaplanowano zindywidualizowane dzia-
łania m.in. warsztaty z autoprezentacji, komunikacji oraz radzenia 
sobie ze stresem, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, promujące 
samozatrudnienie i ekonomię społeczną, indywidualną pracę z dorad-
cą. Zaplanowano również wsparcie pośrednika pracy, który pomoże 
dostosować dokumenty aplikacyjne do potrzeb konkretnej oferty oraz 
wspólnie wypracuje strategię na rozmowę kwalifikacyjną. Dla osób 
nieposiadających odpowiedniego doświadczenia przewidziano staże 
zawodowe. Projektem objętych zostanie ponad 100 osób. 

Od 2021 roku w naszym urzędzie działa punkt konsultacyjny 
programu Czyste powietrze, w ramach którego wsparcie finan-
sowe można otrzymać m.in. na wymianę starych pieców na paliwo 
stałe na ekologiczne źródła ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, 
ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów  
i robocizny). W bieżącym roku do Urzędu Miejskiego wpłynęło 38  
wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 1 180 544 zł. Przyzna-
wanie dofinansowań prowadzone jest przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Ponadto 
w 2022 r. kruszwicki samorząd udzielił 19 dotacji związanych  
z likwidacją źródeł niskiej emisji na terenie naszej gminy, w ramach 
których wymienione zostały kotły węglowe na kotły gazowe (11 szt.) 
oraz kotły na paliwo stałe klasy 5 (8 szt.). Na ten cel Gmina Krusz-
wica wydatkowała środki w kwocie 76 000 zł. Do realizacji na rok 
2023 przeszło 10 wniosków.

Jednym z miłych akcentów mijającego roku było otrzymanie  
przez naszą gminę medalu „Hereditas Saeculorum” za projekt rewi-
talizacji wiatraka w Chrośnie, który został doceniony przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz 
Kapitułę konkursu „Dziedzictwo Wieków”. Medal „Hereditas Sae-
culorum” będący nagrodą w konkursie „Dziedzictwo Wieków” ma 
promować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone przedsięwzięcia 
konserwatorskie i restauratorskie wyróżniając zarządców zabytków  
i wykonawców prac.

Rok 2022 był dla nas bardzo wyjątkowy, ponieważ obchodziliś- 
my 600-lecie nadania Kruszwicy powtórnych praw miejskich na 
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prawie magdeburskim, które król Władysław Jagiełło nadał naszemu 
miastu w Żninie 8 czerwca w 1422 roku. Pomimo tego, że jubileusz 
przypadł na bardzo trudny czas, w naszej Gminie odbyło się wiele 
wydarzeń, przygotowanych zarówno przez kruszwicki samorząd, jak 
i mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne instytucje.

Pierwszym akcentem, który rozpoczął oficjalne obchody tego 
pięknego jubileuszu, było otwarcie nowoczesnej, multimedialnej 
aranżacji w Mysiej Wieży. W ten trwały sposób pragnęliśmy uczcić 
pamięć wielu wieków, które w Kruszwicy wypełnione były różnymi, 
bardzo ciekawymi i ważnymi nie tylko dla tego regionu, ale również 
dla Polski wydarzeniami.

W ramach obchodzonego jubileuszu w legendarnej stolicy Polski 
gościliśmy najlepszych szachistów z całego kraju. Nasze miasto było 
gospodarzem Mistrzostw Polski w Szachach. Był to wielki zaszczyt 
dla Kruszwicy. Rywalizowali tutaj najlepsze zawodniczki i zawod-
nicy królewskiej gry z całego kraju. To wyjątkowe wydarzenie objęte 
zostało honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego.

8 czerwca, czyli dokładnie w rocznicę nadania praw miejskich, 
miała miejsce akcja pn. „600 grusz na 600-lecie nadania praw miej-
skich Kruszwicy”. Tego dnia mieszkańcy otrzymali darmowe sadzonki 
grusz – drzewa będącego żywym symbolem naszej Gminy -  wraz  
z pamiątkowym certyfikatem. Również tego dnia, w południe, po raz 
pierwszy odtworzono hejnał Kruszwicy, który już codziennie punktu-
alnie o godz. 12.00 jest emitowany  z wieży ciśnień.

Główne obchody 600-lecia nadania praw miejskich miały miej-
sce 25 czerwca. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w Kolegiacie 
p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Kruszwicy, sprawowana przez Prymasa 
Polski Abp. Wojciecha Polaka, w intencji Kruszwicy i mieszkańców 
Gminy Kruszwica. Tego samego dnia miała również miejsce uro-
czysta Sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy. W jej trakcie radni przyję-
li uchwały, na podstawie których Honorowymi Obywatelami Gminy 
Kruszwica zostali: Krystyna Wulert, Ryszard Stadniuk oraz Janusz 
Drzewucki. 

Zwieńczeniem dnia było wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju 
widowisko historyczno-artystyczne w kruszwickim amfiteatrze, wraz 
z koncertem orkiestry symfonicznej, którego tematem wiodącym 
były dzieje Kruszwicy i terenów położonych nad jeziorem Gopło, 
a który skomponowany został specjalnie na tę uroczystość. Całość 
przygotowało Centrum Kultury  i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy. 
Na zakończenie wystąpił zespół „Raz Dwa Trzy”. 

W ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich zre-
alizowano jeszcze wiele innych przedsięwzięć. Wspomnieć należy  
w szczególności o: nadaniu imienia dr. hab. Wojciecha Dzieduszyc-
kiego sali historycznej „U źródeł polskości” w siedzibie Nadgo-
plańskiego Parku Tysiąclecia, przygotowaniu i wydaniu przez Pocz- 
tę Polską okolicznościowego znaczka, wydaniu przez Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy publikacji „Kruszwica  
na dawnej fotografii”, organizacji Jarmarku Nowalijkowego, Nocy  
Poetów pn. „Wspomnienia mają się dobrze”, konkursów plastycz-
nych, gry terenowej, wykładów edukacyjnych czy też organiza-
cji wydarzeń sportowych takich jak: rajd rowerowy, turniej tenisa 
ziemnego, turniej piłki nożnej czy też festiwal biegowy „Zwiedza-
nie przez bieganie”. W tym miejscu serdecznie dziękuję wszystkim  
organizatorom i pomysłodawcom wydarzeń za uświetnienie obcho-
dów jubileuszu nadania praw miejskich, a mieszkańcom za liczny  
i aktywny w nich udział. Szczególnie dziękuję za liczny udział oraz 
aktywne włączenie się w obchody dzieciom i młodzieży z Gminy 
Kruszwica oraz ich nauczycielom. 

Oczywiście w naszym mieście nie zabrakło także innych wydarzeń 
kulturalno-sportowych. Wiosną kolejny raz wspólnie z Gminą 
Inowrocław zorganizowaliśmy Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior.  
Biegacze przebiegli 10-kilometrową trasę z Kruszwicy do Łojewa. 
Pod koniec lipca w ramach wydarzeń zaplanowanych w Kruszwicy 
pod nazwą „Lato w mieście” w amfiteatrze, przy licznie zgroma- 
dzonej publiczności, odbył się występ sekcji działających przy  
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy oraz koncert 
zespołu UNU Tribute to Perfect. Gwiazdą wieczoru była CLEO,  
jedna z czołowych wokalistek w Polsce zagrała dla nas największe 
przeboje ze swojego repertuaru. Po pandemicznej przerwie w naszym 

mieście odbyła się IV edycja „Aquathlonu Kruszwica”. Zawodnicy 
musieli najpierw przepłynąć 500 metrów w jeziorze, a następnie prze-
biec 5 kilometrów malowniczą trasą wzdłuż Gopła. Duża atrakcją 
były również takie imprezy jak: Bieg Tropem Wilczym, Polowa-
nie na myszy, Dożynki Gminne połączone z Imieninami Marii  
w Chełmcach.

Niestety nie wszystko udało się zrealizować. Ze względu na zbyt 
wysokie ceny towarów i usług, musieliśmy zrezygnować z planów 
rozbudowy CKiS „Ziemowit” oraz budowy zaplecza boiska przy  
ul. Poznańskiej. Nie udało się bowiem uzyskać odpowiedniego 
dofinansowania tych zadań, a budżet naszej gminy nie był w sta-
nie udźwignąć tak znaczących wydatków. Z powodu oszczędności 
wprowadziliśmy na terenie gminy śródnocne wyłączenia oświetlenia 
drogowego. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy 
mogli z tego zrezygnować.

Przyszły rok to przede wszystkim kontynuacja dużych zadań,  
o których wspomniałem na samym początku, rozpoczętych w obec-
nym roku, ale również nowe, ważne inwestycje infrastrukturalne. 
W 2023 roku rozpocznie się długo oczekiwane przez mieszkańców, 
niezwykle istotne zadanie dotyczące uporządkowania gospodarki 
wodno-ściekowej na ul. Poznańskiej, Włocławskiej oraz Wspól-
nej. Przebudowane zostaną drogi gminne w Lachmirowicach  
i w Piaskach oraz doprowadzona zostanie nowa sieć wodociągowa  
do miejscowości Karsk i Brześć. Na te zadania planujemy przezna-
czyć ok. 10 mln złotych pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ponadto poprzez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli 
w 2022 r. udało się pozyskać dofinansowanie na realizację zadania 
„Rozbudowa kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach 
ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy”. W wyniku 
realizacji tego projektu kompleks zostanie doposażony w nowo- 
czesne urządzenia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne. 
W planach do realizacji w 2022 roku znalazła się również budowa 
zjeżdżalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim. Jednakże pomimo 
ogłoszenia trzech postępowań przetargowych nie udało się wyłonić 
wykonawcy, dlatego też realizację tej inwestycji przeniesiono na 
przyszły rok. W ramach zadania oprócz budowy nowego obiektu  
rekreacyjnego zaplanowano także zagospodarowanie terenu elemen-
tami małej architektury w postaci leżaków plażowych, stolika sza-
chowego, ławki z przewijakiem dla niemowląt, stojaka na rowery  
oraz kosza do segregacji z grą terenową. Na realizację inwestycji  
Gmina Kruszwica pozyskała dofinansowanie z budżetu Lokalnej 
Grupy Działania Czarnoziem na Soli. Realizacja tego zadania 
uzależniona będzie jednak od aktualnej sytuacji samorządowych  
finansów i uzyskania dobrej oferty przetargowej. 

Jestem przekonany, że pomimo trudnej sytuacji, z jaką się wszys-
cy borykamy, w przyszłym roku zrealizujemy zaplanowane działa- 
nia poprawiające jakość życia w naszej gminie. Tradycyjnie na ko-
niec dziękuję wszystkim, którzy w tym roku zaangażowali się we 
wszelką działalność na rzecz naszej gminy oraz mieszkańcom za  
pomoc, zrozumienie i przychylność. Serdecznie dziękuję Panu  
Wojewodzie  Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, 
Radym Rady Miejskiej, Radym Powiatowym i Pani Staroście 
Wiesławie Pawłowskiej, Dyrektorom jednostek organizacyjnych, 
pracownikom Urzędu Miejskiego, przedsiębiorcom, członkom 
stowarzyszeń i organizacji za owocną współpracę, pomoc i troskę  
o nasza Gminę.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Kruszwicy
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Rok 2022 to dla gminy Kruszwica okres realizacji wielu ważnych inwestycji. Pomimo zniesienia obostrzeń związanych z pandemią 
COVID, nasza gmina, podobnie jak samorządy w całym kraju, odczuwają skutki trudnej sytuacji gospodarczej wynikającej m.in.  
z wojny prowadzonej na Ukrainie. Zarówno mieszkańcy jak i przedsiębiorcy borykają się z ciągłymi wzrostami cen, inflacją i brakiem 
dostępności wielu materiałów. Mimo wszystko, dzięki stabilnej sytuacji finansowej gminy oraz pozyskanym środkom zewnętrznym, 
udało się rozpocząć wiele istotnych dla naszej gminy zadań. W 2022 r. w budżecie gminy Kruszwica zaplanowano 40 zadań 
inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 17 mln zł, z czego prawie 67% stanowiły fundusze zewnętrzne. Na inwestycje pozyskano 
łącznie 11,46 mln zł dofinansowania. 
 

 
 

Miniony rok, podobnie jak poprzedni, to przede wszystkim 
rok inwestycji drogowych. Ponadto udało się zrealizować 
wiele zadań o charakterze społecznym oraz 
środowiskowym.  

W bieżącym roku udało się pozyskać zasoby finansowe  
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Dzięki tym 
środkom wykonano przebudowę dróg gminnych  
w Baranowie i Bachorcach II (etap II) oraz rozpoczęto 
przebudowę ulic Kujawskiej, Solidarności i Mickiewicza w 
Kruszwicy. Zakończenie realizacji tych przedsięwzięć 
zaplanowano na przyszły rok. W ramach przyznanego 
dofinansowania w przyszłym roku przebudowane zostaną 
także drogi gminne w Lachmirowicach i Piaskach oraz 
wybudowana zostanie nowa sieć wodociągowa do 
miejscowości Karsk i Brześć (II etap). 

Dzięki wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych (RIFL) Gmina Kruszwica mogła zrealizować 
kolejne dwa zadania. W ramach pozyskanych funduszy, 
przebudowie poddany został budynek Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Kruszwicy. Po zakończeniu realizacji zadania w 
budynku swoje miejsce znajdzie nowa siedziba Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Kruszwicy oraz szkolna stołówka. 
Inwestycja ta zakończy się w 2023 roku.  

W ramach pozyskanej kwoty z RFIL wykonany został także  
I etap budowy sieci wodociągowej na odcinku Karsk–Brześć, 
które należą do terenów popegeerowskich. Zadanie było 
realizowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne  
w Kruszwicy. 

W bieżącym roku zakończono także ostatni etap rozbudowy 
oświetlenia ulicznego w technologii LED, która rozpoczęła 
się w 2021 r. W ramach zadania powstało łącznie ponad 100 
punktów świetlnych w miejscowościach: Arturowo, 
Ostrówek, Bródzki, Sukowy i Giżewo, a także na terenie 
miasta na ulicach: Solidarności, Jastrzębiej, Kruczej, 
Działkowej, Dobrej, Orlej, Zielnej.  

Dzięki pozyskanym przez gminę środkom z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg przebudowano drogę gminną  
w miejscowości Bachorce II (etap I) oraz w Kobylnicy, które 
zyskały nawierzchnię bitumiczną, odwodnienie, nowe 
oznakowanie oraz pobocza i zjazdy do posesji. 

 

Inwestycje w 2022 r.

Zaplanowano łącznie 40 zadań 
inwestycyjnych, w tym:  dla 8  zadań 

przygotowano dokumentacje techniczną 
niezbędną do realizacji rzeczowej w 

kolejnych latach, zaktualizowano projekt 
na wykonanie otworu geotermalnego. 
Ponadto 10 inwestycji realizowanych 
było przy udziale zewnętrznych źródeł 

finansowania.

Wartość wszystkich 
inwestycji  w 2022 r. 
wyniesie nieco ponad 

17 mln zł, 
w tym 11,46 mln zł 
stanowią pozyskane 
środki zewnętrzne

•Poprawa życia mieszkańców terenów PPGR w gm. Kruszwica poprzez 
doprowadzenie sieci wodociągowej do m. Karsk i Brześć oraz przebudowę 
dróg w m. Lachmirowice i Piaski (w 2022 r. poniesiono koszty nabycia 
dokumentacji na część wodociągową inwestycji)

•Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki
•Budowa schodów przy ścieżce pieszo-rowerowej od ul. Kolegiackiej 

do ul. T. Kościuszki w Kruszwicy
•Przebudowa ul. Ogrodowej w Kruszwicy
•Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej i Solidarności w Kruszwicy
•Cyfrowa Gmina
•Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców 

poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy 
wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej

•Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2022 ROKU

•Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
•Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla 

gospodarstwach domowych
•Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do gromadzenia 

wód opadowych

UDZIELONE DOTACJE

• dla przebudowy drogi gminnej nr 150812C w miejscowości Skotniki
•dla przebudowy dróg gminnych ulic Orlej, Kruczej, Działkowej i Jastrzębiej
•dla przebudowy drogi gminnej nr 151704C ul. Droga Młyńska w Kruszwicy
•dla przebudowy drogi gminnej w Tarnowie
•dla przebudowy ul. Jesionowej w Kruszwicy
•dla budowy przyłącza energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy
•dla budowy targowiska gminnego w Kruszwicy etap I
•aktualizacja projektu na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica 

GT-1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy

DOKUMENTACJE OPRACOWANE/ZLECONE DO 
OPRACOWANIA W 2022 ROKU

•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na dz. 23/14 w Gocanówku
•Doposażenie placu zabaw w Brześciu
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie
•Doposażenie placu zabaw w Piaskach
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach-etap VII
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polanowicach

INWESTYCJE ZE ŚRODKÓW SOŁECKICH

INWESTYCJE REALIZOWANE W 2022 ROKU 
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Od 2022 roku sołectwa realizują swoje zadania w nowej formule. Dotychczas funkcjonujący fundusz sołecki zastąpiono środkami 
sołeckimi, zabezpieczonymi w budżecie gminy, dzięki czemu nadal realizowane są zadania inwestycyjne z inicjatywy sołectw.  

Łącznie w 2022 r. ze środków sołeckich w ramach budżetu gminy wydatkowano ponad 274 tys. zł, w tym ponad 24 tys.zł na zadania 
inwestycyjne. 

W bieżącym roku w ramach powyższych przedsięwzięć rozbudowano kompleksy sportowo-rekreacyjne. W Gocanówku 
zamontowano słupki wraz z wyposażeniem boiska do siatkówki, w Bródzkach postawiono nowy kosz do gry  
w koszykówkę, kompleks w Polanowicach zyskał nowy zestaw do gry w siatkówkę, natomiast w Janocinie powstało boisko  
do gry w piłkę nożną. 

Doposażono także dwa place zabaw. W Brześciu zamontowana została huśtawka typu bocianie gniazdo, natomiast w Piaskach  
w miejscu starych i zniszczonych urządzeń zamontowano huśtawkę typu ważka oraz karuzelę tarczową.  

Priorytetem kruszwickiego samorządu są również zadania mające na celu ochronę naszego środowiska. Już kolejny rok przyznawane były 
dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wymianę starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W bieżącym roku 
kontynuowano także możliwość pozyskania dofinansowania na zakup zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opadowych,  
a także na wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu 
„Czyste powietrze”. 

W planach inwestycyjnych na 2022 rok znalazła się również budowa zjeżdżalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim. Zadanie miało być 
realizowane w 2022 r., jednakże pomimo ogłoszenia trzech postępowań przetargowych nie udało się wyłonić wykonawcy, dlatego też 
realizację tej inwestycji przeniesiono na rok 2023. W ramach zadania oprócz budowy nowego obiektu rekreacyjnego zaplanowano także 
zagospodarowanie terenu elementami małej architektury. Na realizację inwestycji Gmina Kruszwica pozyskała dofinansowanie z budżetu 
Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wartość dofinansowania 
to 294 966,00 zł.  

Kolejnym zadaniem, które otrzymało dofinansowanie ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli w 2022 r. jest „Rozbudowa 
kompleksu rekreacyjnego na osiedlu Zagople w ramach ścieżki rekreacyjno-turystycznej na terenie Kruszwicy”. W wyniku realizacji projektu 
kompleks zostanie doposażony w nowoczesne urządzenia sportowe, rekreacyjne, edukacyjne i turystyczne, tj. tor do jazdy na rowerze, 

rolkach, hulajnogach, urządzenia sprawnościowe – trampoliny, podniebna deskorolka, przejazd linowy, street work out, a także panele 
edukacyjne – tablicę do rysowania, grę edukacyjną typu "loteria liczbowa" oraz grę terenową dotyczącą ochrony środowiska. Zaplanowano 
także montaż stojaka na rowery, zadaszenia piaskownicy, ławki z przewijakiem, huśtawki dla dwojga oraz ławek i koszy na śmieci. Wniosek 
otrzymał pozytywną ocenę LGD i został zakwalifikowany do wsparcia. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. po zawarciu umowy o 
dofinansowanie, które wyniesie ponad 265 tys. zł. 

Bieżący rok jest także czasem planowania przedsięwzięć na kolejne lata, w związku z czym w budżecie gminy zaplanowano wydatki na 
opracowanie dokumentacji technicznych. Wśród takich zadań znalazła się budowa targowiska gminnego, która swoim zakresem obejmie 
wykonanie odwodnienia i doświetlenia terenu oraz utwardzenie miejsc przeznaczonych do handlu i dróg manewrowych kostką brukową  
i płytami betonowymi.  Targowisko zyska także nowe ogrodzenie panelowe wraz z bramami wjazdowymi.  

Zaplanowano także opracowanie dokumentacji przebudowy kolejnych odcinków dróg, m.in. w miejscowościach Skotniki, Tarnowo oraz ulic 
w Kruszwicy: Orlej, Kruczej, Działkowej, Jastrzębiej, Jesionowej i ul. Droga Młyńska. Sporządzono również dokumentację budowy przyłącza 
energetycznego na działce 281/12 w Kruszwicy oraz wykonano aktualizację projektu na wykonanie otworu geotermalnego Kruszwica GT-1 
dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych w rejonie Kruszwicy.  
 

Opracowała: Justyna Pankowska 

 

 

Mijający rok nie był dla samorządów łatwy z wielu powodów. Niejednokrotnie
podczas realizacji inwestycji borykaliśmy się z trudnościami, takimi jak brak
wykonawców, wysokie ceny usług czy materiałów lub problem z ich dostępnością.
Pomimo tych przeciwności nasz samorząd zdołał zrealizować większość
zaplanowanych zadań. Dużym wsparciem w realizowanych przedsięwzięciach były
pozyskane środki zewnętrzne, dzięki którym mogliśmy realizować inwestycje
w większym zakresie. Oprócz kontynuacji dużych zadań inwestycyjnych w 2023 roku,
takich jak przebudowa ulic Mickiewicza, Kujawskiej i Solidarności z uwagą czekamy
na kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów infrastrukturalnych, które
zwiększą szansę rozpoczęcia nowych, już zaprojektowanych inwestycji – mówi
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.
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Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kruszwica 
Zadanie obejmuje rozbudowę czterech odcinków ul. Adama 

Mickiewicza o łącznej długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi 
gminnej w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m oraz 
kontynuację robót budowlanych w miejscowości Bachorce  

o długości 367,26 mb. W ramach przebudowywanych dróg wykonane 
zostaną nowe nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego z 

utwardzonymi poboczami na drogach pozamiejskich oraz chodnikami 
i odcinkiem ścieżki rowerowej w ciągu ul. Adama Mickiewicza. 

Dodatkowo  
w ul. A. Mickiewicza planowane jest wykonanie ciągu kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej oraz elementów oświetlenia i kanału 
technologicznego. 

 
Termin realizacji: 2022–2023 

 
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  

"INODROG" Sp. z o.o. 
 

Wartość robót budowlanych: 10.331.178,95 zł 
Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki z Programu 
Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 

Środki własne gminy: 831.178,95 zł 
Wysokość dofinansowania: 9.500.000,00 zł  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bachorce II 
 

Przedmiotem zadania było wykonanie przebudowy drogi gminnej  
w miejscowości Bachorce II od km 0+000 do km 0+900. Początek 

zakresu zadania na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2578C relacji 
Bródzki–Głębokie.  

Na jezdni została wykonana nawierzchnia bitumiczna o szerokości 
4,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa. Posesje i pola 

uprawne zostały skomunikowane ze pomocą zjazdów z kostki 
brukowej  

i betonu asfaltowego. 
 

Termin realizacji: 2022  
 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM 
Piotr Pomagier 

 
Całkowita wartość zadania: 1.480.764,00 zł  

Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki z 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
Środki własne gminy: 740.382,00 zł 

Wartość dofinansowania: 740.382,00 zł 

  

 
 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobylnica 

 
Przedmiotem realizacji zadania była przebudowa odcinka drogi 

gminnej nr 150828C relacji Kobylnica–Rzeczyca. 
Działki objęte przebudową: 26, 76/2, 140, oraz 76/1 Obr. 0019 

Kobylnica, jednostka ewidencyjna 040706_5 Kruszwica. 
Na jezdni została wykonana nawierzchnia bitumiczna  

z obustronnymi poboczami z kruszywa. Posesje i pola uprawne zostały 
skomunikowane ze pomocą zjazdów z kostki brukowej  

i betonu asfaltowego . 
 

Termin realizacji: 2022  
 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS-POM 
Piotr Pomagier 

 
Całkowita wartość zadania: 730.474,88 zł 

Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg  

Środki własne gminy: 359.675,15 zł 
Wartość dofinansowania: 370.799,70 zł 

Droga w Baranowie po 
przebudowie

Droga w Bachorcach 
po przebudowie

ulica Mickiewicza w Kruszwicy 
w trakcie przebudowy
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Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki 

  
Celem realizacji zadania była przebudowa drogi gminnej  

w m. Chełmiczki na odcinku długości łącznej 222,07 mb. Początek 
zakresu zadania na włączeniu w drogę gminną 150826C. Wykonano 
nawierzchnię bitumiczną, przylegające do drogi zjazdy indywidualne 

do posesji oraz na pola uprawne zostały wykonane z betonu 
asfaltowego i kostki betonowej. Odtworzono rowy odwadniające 

chłonno-odparowujące. 
 

Termin realizacji: 2022  
 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
TRANS-POM Piotr Pomagier 

 
Wartość robót budowlanych: 336.397,52 zł 

 
Źródło finansowania:  środki własne gminy 

 
 

 
 

 
 

 
Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej  

i Solidarności w Kruszwicy 
 

Zakres zadania obejmuje odcinki ul. Kujawskiej i Solidarności  
o łącznej długości 855,36 m. Prace przewidziane do wykonania 
wynikają z konieczności przebudowy istniejącej sieci kanalizacji 

deszczowej oraz jej rozbudowy. Przebudowa kanalizacji deszczowej 
jest niezwykle ważnym elementem gospodarki ściekowej w tej części 

miasta. Po zakończeniu inwestycji zniwelowany zostanie problem 
podtapiania ul. Solidarności, Spokojnej, Zacisze oraz części ul. 

Kujawskiej. 
W ramach zadania wykonane zostanie także wzmocnienie istniejącej 
nawierzchni dróg, przebudowa istniejących parkingów oraz budowa 

nowych miejsc postojowych, budowa zatoki autobusowej przy  
ul. Kujawskiej, doświetlenie przejść dla pieszych, budowa kanału 

technologicznego. 
 

Termin realizacji: 2022–2023 
 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  
TRANS-POM Piotr Pomagier 

 
Wartość całkowita zadania: 4.898.011,91 zł 

Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  
Środki własne gminy: 2.939.457,91 zł 

Wartość dofinansowania: 1.958.554,00 zł 
 

 
  

 
Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie 

gminy Kruszwica  
 

W ramach projektu zaplanowano wykonanie oświetlenia LED, które 
wyróżniają się wyjątkową wydajnością i żywotnością.  

Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia w miejscowości Arturowo, 
Ostrówek, Bródzki, Sukowy i Giżewo, a także w ulicach: Solidarności, 

Jastrzębiej, Kruczej, Działkowej, Dobrej, Orlej, Zielnej.  
W ramach zadania powstało łącznie ponad 100 punktów świetlnych. 

  
Termin realizacji: 2021–2022 

 
Wykonawca: Roman Omyła WIELOBRANŻOWE P.P.H.U. I 

TRANSPORTOWE „ELEKTROM” (I postępowanie),  
Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Budowlanego  

Józef Miklas (II postępowanie), 
 

Wartość całkowita zadania: 836 783,87 zł  
Źródło finansowania:  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 

Środki własne gminy: 86.783,87 zł 
Wartość dofinansowania: 750.000,00 zł 
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Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej 
mieszkańców poprzez termomodernizację budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy wraz  
z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej 

 
W ramach zadania zmodernizowana zostanie baza edukacyjna,  

w której swoje miejsce znajdzie również przedszkole zlokalizowane 
obecnie przy ul. Kolegiackiej. 

 
Nowy obiekt będzie przyjazny dla dzieci oraz zostanie wyposażony  

w stołówkę szkolną. Ponadto w ramach inwestycji powstaną 
nowoczesne i przestronne sale z węzłami sanitarnymi i szatniami, sala 

terapeutyczna oraz kuchnia. Energia elektryczna będzie dostarczana przy 
wsparciu paneli fotowoltaicznych, tym samym inwestycja wpłynie 

pozytywnie na poprawę efektywności energetycznej. 
 

Termin realizacji: 2022–2023 
 

Wykonawca: DELMAR Marzena Starzyńska 
 

Wartość prac: 6.733.294,00 zł 
 

Źródło finansowania:  środki własne gminy oraz środki Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  

 
Środki własne gminy: 3.083.294,00 zł 

 
Wartość dofinansowania: 3.650.000,00 zł 

 

Doposażenie placu zabaw w Piaskach 
 

W ramach zadania zamontowano nowe urządzenia 
zabawowe tj. huśtawkę typu ważka oraz karuzelę 

tarczową w miejsce istniejących zniszczonych zabawek.  
 

Wykonawca: SIMBA Group sp. z o.o. Producent 
Certyfikowanych Placów Zabaw 

 
Wartość prac: 7.200,00 zł 

 
Źródło finansowania:  środki sołeckie w ramach budżetu gminy 

 

 
 
 
 
 
 

Utworzenie boiska w Janocinie 
 

W ramach wydatków bieżących gminy utworzono boisko 
do piłki nożnej, zamontowano bramki wraz z osprzętem 

oraz wykonano piłkochwyty.  
 

Wartość prac: 4.720,64 zł 
 

Źródło finansowania:  środki sołeckie w ramach budżetu gminy 
 

 

Opracowała: Justyna Pankowska 
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Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców gminy Kruszwica

W 2022r. Gmina Kruszwica w partner- 
stwie z Lokalną Grupą Działania Czarno-
ziem na Soli rozpoczęła realizację proje-
ktu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców gminy Kruszwica.

Celem projektu jest aktywna integracja 
społeczno-zawodowa osób z obszaru gminy 
Kruszwica, ze szczególnym uwzględnieniem 
mieszkańców obszarów zdegradowanych pod- 
danych rewitalizacji, zagrożonych ubóst-
wem lub wykluczeniem społecznym po- 
przez poprawę i wzmocnienie ich zdolności 
do zatrudnienia. 

W ramach projektu w bieżącym roku 
wsparcie otrzymało 60 osób, w tym 49 osób 
oprócz wsparcia społecznego (zajęć z psycho- 
logiem, brokerem edukacyjnym i trene-
rem umiejętności społecznych) otrzymało 
możliwość udziału w dwóch kursach zawo-
dowych, w tym m.in. w kursie: pracownik 
biurowy, kelner, sprzedawca, pomocnik ku-
charza, florysta, spawacz, operator wózka 
widłowego, konserwator zieleni, pracownik 
gospodarczy, stylista paznokci. Zaplanowa-
no również wsparcie pośrednika pracy, który 
pomoże dostosować dokumenty aplikacyj- 
ne do potrzeb konkretnej oferty oraz wspól-
nie wypracuje strategię na rozmowę kwalifi-
kacji. Dla osób nieposiadających odpowie-
dniego doświadczenia przewidziano staże 
zawodowe. 

Działania realizowane w ramach projek- 
tu będą kontynuowane również w 2023 ro-
ku. Serdecznie zapraszamy zainteresowa-
ne osoby do Urzędu Miejskiego w Krusz-
wicy (pok. 113 i 114) lub do biura LGD 
Czarnoziem na Soli po szczegółowe infor-
macje dotyczące projektu.

Gmina Kruszwica otrzymała dofinanso- 
wanie z Europejskiego Funduszu Społeczne-
go w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne 
społeczeństwo, Działania 9.2. Włączenie 
społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włą-
czenie społeczne Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Po-
morskiego na lata 2014–2020 na realizację 
projektu w wysokości 1 273 656,76 zł.  

Całkowita wartość projektu wyniesie  
1 498 419,72 zł. Wkład własny jest wkła- 
dem niefinansowym.

Opracowała:  
Justyna Pankowska

  

 

 

 

 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA
•SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM
•ZAJĘCIA Z BROKEREM EDUKACYJNYM
•TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

AKTYWIZACJA ZAWODOWA
•DORADZTWO ZAWODOWE
•2 KURSY ZAWODOWE DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA (PŁATNE 

STYPENDIUM)
•SPOTKANIA Z POŚREDNIKIEM PRACY
•STAŻE ( WRAZ ZE STYPENDIUM STAŻOWYM)

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców gminy Kruszwica! 

Serdecznie zapraszamy  
do udziału w projekcie!

Zajęcia w ramach kursu  
florysta

Zajęcia w ramach kursu  
sprzedawca

Zajęcia w ramach kursu pracownik 
gospodarczy

Zajęcia w ramach kursu  
pracownik biurowy

Lider projektu: 
Gmina Kruszwica
88-150 Kruszwica
ul. Nadgoplańska 4
Tel. 52 351 50 10,  

um@kruszwica.um.gov.pl
www.gminakruszwica.pl

Partner projektu: 
Stowarzyszenie Lokalna

 Grupa Działania Czarnoziem na Soli
88-150 Kruszwica

ul. Niepodległości 16
Tel. 52 353 71 12,  

lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
www.czarnoziemnasoli.pl
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INFORMACJA URZĘDU STANU CYWILNEGO W KRUSZWCY
Osoby, które przeżyły przynajmniej 50 lat w jednym związku 

małżeńskim i pragną zostać odznaczone MEDALAMI ZA 
DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE, mogą zgłosić ten fakt  
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kruszwicy. Wnioski o nadanie medali 
przekazywane są do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Bydgoszczy, który zbiorczo z terenu całego województwa przedstawia 
je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia można dokonać 
w tym samym roku, w którym obchodzony jest jubileusz zawarcia 
związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, 
wniosek można składać od miesiąca listopada w roku poprzedzającym 
uroczystość.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratu-
lacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość wręczenia 
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie odbywa się z udziałem Bur-
mistrza Kruszwicy w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego w Kruszwicy. 
Cała procedura (od momentu zgłoszenia jubileuszu w Urzędzie Stanu  
Cywilnego do momentu wręczenia odznaczeń) trwa ponad 6 miesięcy.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Kruszwicy, którzy 
obchodzić będą JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW i chcieliby otrzymać 
MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE o kontakt oso- 
bisty lub telefoniczny z USC Kruszwica (nr tel. 52 35 15 010 wew. 27).

Powołanie nowego 
Skarbnika Gminy 

Kruszwica
Podczas sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy w dniu 29.09.2022 r. nastąpiło 

odwołanie i powołanie skarbnika Gminy. Rada Miejska w Kruszwicy odwołała 
Panią Małgorzatę Ostrowską, która pełniła funkcję Skarbnika Gminy Kruszwica 
od 2 lutego 2007 r. do 30 września 2022 roku.

Pani Małgorzata Ostrowska wzorowo wykonywała swoje obowiązki, wykazując 
się fachową wiedzą, bardzo dobrą znajomością przepisów prawa, zaangażowaniem  
i odpowiedzialnością w realizacji zadań w obszarze finansów publicznych. System-
atycznie uzupełniała swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i konferen-
cjach. Wykazywała szczególną inicjatywę w zakresie wdrażania najlepszych rozwiązań  
oraz efektywnego gospodarowania w zarządzaniu środkami publicznymi. Pełniła też 
funkcję Przewodniczącej Kujawsko-Pomorskiego Forum Skarbników, co z pewnością 
było dużym wyróżnieniem i podkreśleniem ogromnego uznania w środowisku 
skarbników województwa. 

W związku z odejściem Pani Małgorzaty Ostrowskiej na wniosek Burmistrza 
Kruszwicy została powołana na funkcję Skarbnika Gminy Kruszwica z dniem  
1 października 2022 r. Pani Anna Kruszka.

Pani Anna Kruszka posiada określone w ustawie o finansach publicznych kwalifi-
kacje do pełnienia funkcji skarbnika tj. ukończyła studia wyższe na Akademii Ekono-

micznej w Poznaniu na kierunku finanse i polityka pieniężna, studia podyplomowe  
na kierunku rachunkowość budżetowa w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów  
przy współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy, studia  
Podyplomowe „Akademia Liderów Samorządowych” w Wyższej Szkole Bankowej  
w Toruniu. Posiada 30-letni staż pracy w administracji samorządowej, w tym 18 lat na 
stanowisku skarbnika gminy.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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W dniu 18 października 2022 r. z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak wręczył nauczycielom 
z Gminy Kruszwica nagrody za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

W tym roku nagrody otrzymali: Magdalena 
Adamczyk – nauczyciel Szkoły Podstawowej 

im. Wojska Polskiego w Rusinowie, Honorata 
Barglik – wicedyrektor w Zespole Szkół Samo-
rządowych nr 1 w Kruszwicy, Wiesława Hodyl 
– dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Patyk 
w Sławsku Wielkim, Joanna Peplińska – nau-
czyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Kruszwicy, Beata Rubacha – dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej  
w Chełmcach, Katarzyna Trzosek – nauczyciel 
w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa 
w Woli Wapowskiej i Monika Wesołowska – 
nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Kusocińskiego w Polanowicach.

Teks i fot. UM Kruszwica

Nagrody dla nauczycieli

W czwartek w pałacu w Kobylnikach,  
z inicjatywy Marszałka Województwa  
Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, 
odbyło się spotkanie w zakresie planowa- 
nych założeń dot. „Nowych funduszy unij- 
nych na lata 2021–2027”, które będą wdra-
żane przez Lokalne Grupy Działania.

W spotkaniu wzięła udział Przewodnicząca 
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go Elżbieta Piniewska wraz z przedstawicie-
lami kierownictwa departamentów odpowie- 
dzialnych za wdrażania środków unijnych. Spot-
kanie otworzył Burmistrz Kruszwicy Dariusz 
Witczak, a następnie swoje wystąpienia przed-
stawili m.in. Bartosz Szymański Dyrektor 

Wydziału Koordynacji RLKS, Jarosław Marek 
Prezes LGD Sąsiedzi wokół Szlaku Piastow- 
skiego (powiat mogileński) oraz Bartosz Kraj- 
niak Prezes LGD Czarnoziem na Soli i Zastępca 
Burmistrza Kruszwicy. W spotkaniu uczestni- 
czyli m.in. przedstawiciele organizacji poza-
rządowych, przedsiębiorców oraz samorządów.

Warto dodać, że dzięki środkom z LGD  
w ostatnich trzech latach m.in. wyremontowa-
no świetlicę w Woli Wapowskiej, odrestauro-
wano wiatrak w Chrośnie oraz przebudowano 
boiska sportowo-rekreacyjne w Chełmcach  
i Polanowicach.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Spotkanie dotyczące „Nowych funduszy  
unijnych na lata 2021–2027”
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Magia Świąt  
na kruszwickim rynku

W niedzielę 11 grudnia 2022 r. w Krusz-
wicy odbyła się świąteczna impreza pn. 
„Magia Świąt na kruszwickim rynku”, zor-
ganizowana przez Gminę Kruszwica oraz 
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” 
w Kruszwicy. Współorganizatorami tego 
wydarzenia byli: Miejsko-Gminna Biblio-
teka Publiczna w Kruszwicy, Lokalna Gru- 
pa Działania Czarnoziem na Soli, Komitet  
Osiedlowy nr 1 i 2 w Kruszwicy, Środowi-
skowy Dom Samopomocy w Kruszwicy,  
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, 
Koło Gospodyń Wiejskich ze Skotnik, klub 
motocyklowy Born To Ride, sekcja ręko-
dzieła dla dorosłych działająca przy CKiS 
„Ziemowit”w Kruszwicy, Stowarzyszenie  
Rozwoju Trzech Wsi Przeżeja oraz Młodzie-
żowy Zespół Doradczy Burmistrza Krusz-
wicy.

Tego dnia mieszkańcy Kruszwicy mieli 
okazję spotkać się ze Świętym Mikołajem  
i jego pomocnikami oraz wziąć udział w krea-
tywnych warsztatach tworzenia ozdób choin-
kowych zorganizowanych przez kruszwicką 
bibliotekę. Były też zimowe kolorowanki dla 
dzieci oraz stolik, przy którym można było 
napisać list do Św. Mikołaja na specjalnym 
świątecznym papierze.

W namiocie Fundacji Hodowców Polskiej 
Białej Gęsi kruszwiczanie mogli spróbować 
tradycyjnych potraw – barszczu i kapusty z gro-
chem, a na stoisku Koła Gospodyń Wiejskich  
ze Skotnik ciepłej herbaty, grzańca i czekolady.

Wszyscy chętnie kupowali piękne, własno- 
ręcznie robione ozdoby świąteczne, które 
można było nabyć na stoiskach: sekcji ręko-
dzieła dla dorosłych CKiS „Ziemowit”, Stowa-
rzyszenia Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa  
i  Środowiskowego Domu Samopomocy oraz 
wyroby hafciarskie wykonane przez Panią 
Elżbietę Pastuch oraz Panią Jadwigę Gralak. 
W pokoju świętego Mikołaja, przygotowanym 
przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem 
na Soli, dzieci wraz z rodzicami mogły zrobić  
sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Wszyscy uczestnicy wydarzenia świetnie 

bawili się przy foto-lustrze oraz ruletce  
św. Mikołaja, które ufundował Komitet  
Osiedlowy nr 1 i 2 w Kruszwicy. Odbyły się 
również konkursy zorganizowane przez Cen-
trum Kultury i Sportu „Ziemowit” oraz Klub 
Motocyklowy Born To Ride.

Na scenie wystąpił zespół „Kapela Popiela” 
działający przy CKiS „Ziemowit” w Krusz-
wicy, który zaprezentował koncert piosen-
ki świątecznej oraz zespół folklorystyczny 
Kłopocianie z koncertem kolęd. 

Tekst CKiS „Ziemowit,  
fot. Jarosław Waszak
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Rowerowy Rajd Niepodległości
W dniu 11 listopada 2022 r. Klub Tury-

styki Rowerowej „Goplanie” zorganizował 
Rowerowy Rajd Niepodległości.

Święto Niepodległości rowerzyści rozpo-
częli uczestnictwem w podniesieniu flagi przed 
budynkiem Gminy. Następnie przejechali pod 

kościół, aby złożyć wiązankę i znicze pod  
Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich.

Potem uczestnicy rajdu udali się do innych 
miejsc pamięci, aby tam zapalić znicze. Rajd 
zakończył się w Pałacu Kobylniki, gdzie trady-
cyjnie zostały wręczone Kolarskie Odznaki 

Turystyczne i Odznaki Św. Jakuba . Na koniec 
spotkania Maciej Drożdżal z Torunia wręczył 
podziękowanie prezesowi p. Edmundowi Ko-
walskiemu za wsparcie, zrozumienie i integra-
cję ze środowiskami osób niepełnosprawnych.

Tekst i fot. KTR „Goplanie”

„Śladami historii najbliższej”  
w Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkim

Obchody Narodowego Święta Niepo-
dległości w Szkole Podstawowej im. Marii 
Patyk w Sławku Wielkim rozpoczęły się 10 
listopada wieczorową porą przy pomniku 
ofiar II wojny światowej.

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, 
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz 
Krajniak, Przewodniczący Rady Miejskiej 
Aleksander Budner złożyli kwiaty i oddali 
hołd poległym. W uroczystości wzięły udział 

delegacje z gminy Kruszwica oraz uczniowie 
i mieszkańcy Sławska Wielkiego. Po hym-
nie zagranym przez Orkiestrę Dętą z Jezior 
Wielkich modlitwę przy pomniku odmówił  
ks. proboszcz Stanisław Tokarczyk.

Po zapaleniu światełka poległym miesz-
kańcom nastąpił uroczysty przemarsz do 
budynku szkoły w asyście Orkiestry Dętej 
z Jezior Wielkich na uroczystą wieczornicę 
całej lokalnej społeczności.

Organizatorami uroczystości byli dyrek-
cja i społeczność miejscowej szkoły podsta-
wowej oraz Rada Sołecka i społeczność wiej-
ska Sławska Wielkiego.

Tekst i fot. Jarosław Waszak
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Obchody Narodowego Święta 
Niepodległości w Kruszwicy

W dniu 11 listopada w Kruszwicy odbyły 
się uroczystości z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości. 

Przy Urzędzie Miejskim w Kruszwicy  
w uroczystej formie wciągnięto na maszt flagę 
Rzeczpospolitej Polskiej. Ta patriotyczna ini-
cjatywa powstała w ramach projektu „Pod 
biało-czerwoną”. Przekazaną przez Burmistrza 
Kruszwicy Dariusza Witczaka flagę wciągnęli 
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Kruszwicy.

Celem głównym projektu „Pod biało-czerwo- 
ną”  jest zjednoczenie naszego kraju i jego miesz- 
kańców – uhonorowanie poległych za wol- 
ność i niepodległość naszej Ojczyzny 
oraz zachęcanie do patriotycznych postaw  
i dumy z bycia Polakami. Ta patriotyczna ini-
cjatywa, realizowana jest pod honorowym pa-
tronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza 
Morawieckiego. 

Celem projektu jest także godne upamięt-
nienie zwycięstwa polskiego wojska nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 
Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym 
miejscu to dowód na to, jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie 
w walce o wolność Ojczyzny poświęcali nasi 
przodkowie.

Inicjatorem i promotorem przystąpienia 
naszego samorządu do ogólnopolskiego proje- 
ktu był prezes Nadgoplańskiego Towarzy-
stwa Historycznego Przemysław Bohonos, 
który zaproponował, aby maszt stanął właśnie  
w Kruszwicy.

Następnie samorządowcy, przedstawicie-
le instytucji, stowarzyszeń oraz organizacji 
oświatowych i sportowych wzięli udział  
w obchodach Święta Niepodległości przed 
Kolegiatą pw. śś. Ap. Piotra i Pawła. Pod  
pomnikiem Powstańców Wielkopolskich zło-
żono kwiaty i zapalono znicze.

Po uroczystościach odbyła się w kolegia- 
cie Msza Święta w intencji Ojczyzny.

Tekst UM Kruszwica
Fot. Zuzanna Springer, Jarosław Waszak
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Święto Niepodległości w Kruszwicy  
– konkurs „Interpretacja wiersza...”

W dniu 11 listopada 2022 r. w Domu  
Socjalno-Kulturalnym w Kruszwicy odbył 
się konkurs „Interpretacja wiersza o tematy-
ce patriotycznej”. Konkurs był adresowany 
do członków klubów seniora, słuchaczy Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku oraz seniorów 
niezrzeszonych.

Uczestnicy konkursu prezentowali wiersze 
o tematyce patriotycznej. Pierwsze miejsce za-
jął Romuald Tojek, który został nagrodzony pu-
charem Nadgoplańskiego Towarzystwa Histo- 
rycznego. Drugie miejsce zajęła Marzena 
Szałkowska, a trzecie Elżbieta Ziemlewska. 
Wyróżnienie trafiło do Alicji Kwiatkowskiej.

Gośćmi specjalnymi spotkania byli Piotr 
Badziąg, który opowiadał historię swojego  
dziadka i pokazywał pamiątki rodzinne i stare 
fotografie oraz Alfreda Bober-Jagodzińska, 
która odczytała własne wiersze z wydanego 
tomiku poezji. Warto dodać, że pani Alfreda ma 
94 lata.

Seniorzy czytali także, już poza konkur-
sem, wiersze patriotyczne o ojczyźnie i Krusz-
wicy oraz śpiewali piosenkę „Ułani, ułani...”.

„Zainteresowanie konkursem było bardzo 
duże, jak na pierwszą edycję. W wydarzeniu 
wzięło udział 8 klubów i Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. Przyjaciele i znajomi dopisali. Seniorzy 
potrafią być aktywni i kreatywni. Nie ma nic 
wartościowszego niż człowiek, który poświęca 
czas i słowo drugiemu człowiekowi” – mówiła 
Magdalena Jagiełłowicz, członek zarządu Nad-
goplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Seniorów oceniło jury w składzie: Magdale-
na Jagiełłowicz, Agnieszka Kułacz i Krystyna 
Matuszak.

Organizatorzy wydarzenia: Klub Seniora, 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, Nadgo-
plańskie Towarzystwo Historyczne oraz Cen-
trum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

Tekst nadesłany, fot. Zuzanna Springer 

Obchody Święta  
Niepodległości w Chełmcach

W dniu 10 listopada 2022 r. społeczność Szkoły Podstawowej  
im. Armii Krajowej w Chełmcach uczciła 104. rocznicę Odzyskania 
Niepodległości Naszej Ojczyzny.

Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klas IV i VIII 
pod kierunkiem p. Grażyny Paczkowskiej. Miłym akcentem obchodów 
tego święta było przekazanie przez p. dyrektor Beatę Rubachę informacji  
o sukcesie naszej koleżanki z kl. VI. – Julka Szymańska w tym samym  
czasie odbierała w Muzeum Niepodległości w Warszawie nagrodę  
– zajęła III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Moje spojrzenie na 
Niepodległość”. Gratulujemy!

Tekst i fot. SP Chełmce

11 Listopada.   
Dzieci z przedszkola pamiętają!

Już od najwcześniejszych lat dzieci z ZSO Przedszkola Samorzą-
dowego nr 3 im. Ewy Lewańskiej poznają historię swojego kraju i uczą 
się szacunku do polskich symboli narodowych.

Z okazji Święta Niepodległości w naszym przedszkolu odbyła się lekcja 
patriotyzmu, podczas której przedszkolaki miały okazję obejrzeć film edu- 
kacyjny na temat naszej Ojczyzny i porozmawiać o najważniejszych wyda-
rzeniach w historii Polski, w tym o odzyskaniu przez Nią niepodległości.  
Jak co roku, przedszkole włączyło się w Ogólnopolską Akcję „Szkoła do 
Hymnu” i zgodnie z jej założeniem cała przedszkolna społeczność o godzi-
nie 11:11 wspólnie odśpiewała Hymn Polski „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Jesteśmy przekonani, że tego typu działania rozwijają wśród najmłodszych 
patriotyzm i poczucie przynależności narodowej.

Tekst i fot. PS3 Kruszwica
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Pierwsze Nawiedzenie Czarnej Madonny 
w dekanacie kruszwickim, który liczył wów-
czas 16 parafii, miało miejsce latem 1978 roku. 
Obecnie (23.04.22 r. – 19.02.23 r.) Matka Boża 
w kopii Cudownego Obrazu po raz drugi  
nawiedza Archidiecezję Gnieźnieńską.

W dniach 14–23 września Święta Boża 
Wędrowniczka odwiedzała nasze wspólnoty 
parafialne. Odwiedzała ponownie nas, na wzór 
tamtego historycznego i radosnego Nawiedzenia 
(po Zwiastowaniu) św. Elżbiety. To doskonały 
wzór spotkań dla każdego serca, którego celem 
powinno być pogłębienie wiary, przybliżenie się 
do Boga. Św. Elżbieta w czasie tego spotkania 
została napełniona Duchem Świętym i zaczęła 
wielbić Boga. Niech ta moc napełnia nas także  
w naszym życiu. Wiele osób uczestniczyło w tych 
pięknych, niezapomnianych, wzmacniających  
i wzruszających chwilach. Niech ten czas nie 
będzie zapomniany, ale wyda jak najpiękniejsze 
owoce.

Tekst ks. proboszcz Janusz Popowski
Fot. Jarosław Waszak

Kiedy Matka Boża w kopii Cudownego 
Obrazu przychodzi do nas

Upamiętniono zamordowanych 
mieszkańców Kruszwicy i okolic

W dniu 4 października 2022 r. przy obe-
lisku w Rożniatach odbyły  się uroczystości 
upamiętniające wydarzenia z 1939 roku.

Polska w czasie II wojny światowej 
poniosła największe straty. W inowrocławskim 
więzieniu zostało uwięzionych 41 miesz-
kańców Powiatu Inowrocławskiego, których 
w październiku i listopadzie rozstrzelano  
w lesie w Rożniatach.

Przy obelisku uczczono pamięć zamor-
dowanych, złożono kwiaty i zapalono znicze. 
W uroczystości wzięli udział Zastępca Bur-
mistrza Bartosz Krajniak, Sekretarz Gminy 
Bogdan Hałasa, przedstawiciele kruszwic-
kich szkół, lokalne społeczności Rożniat,  
Kobylnik i Sławska Wielkiego, Stowarzy-
szenie Rozwoju Wsi „Kujawiak”, Stowarzy- 
szenie Rozwoju Trzech Wsi „PrzeŻeJa”, 
PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy.

Podczas uroczystości wystąpili uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Sławsku Wielkim,  
a modlitwę poprowadził Antoni Mila, które-
go ojciec został zamordowany w Rożniatach.

Tekst UM Kruszwica
Fot. Jarosław Waszak
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DZIEŃ SENIORA
W sobotę 12 listopada 2022 r. w Zajeździe  

u Piasta Kołodzieja Zarząd Osiedla nr 3 w Kruszwi-
cy zorganizował w ramach „Dnia Seniora” spotkanie 
seniorów. W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy  
osiedla i zaproszeni goście.

W trakcie spotkania program artystyczny wyko-
nała i życzenia złożyła Kinga, mieszkanka naszego 
osiedla. Ponadto przedstawiciele Komisariatu Policji 
w Kruszwicy przedstawili seniorom informację pod 
tytułem „Nie daj się nabrać”, czyli praktyczne rady, 
jak uchronić się przed oszustami. Pozostała część 
wieczoru była poświęcona wesołej zabawie. Wszyst-
kim dopisywały szampańskie humory.

Tekst Grażyna Pruczkowska, fot. nadesłane

MIESZKAŃCY DPS  
W TARNóWKU  

Z WIZYTĄ  
W SP RUSINOWO

Mieszkańcy oraz opiekunowie Domu Pomocy 
Społecznej w Tarnówku od lat owocnie współpracują 
ze Szkołą Podstawową w Rusinowie.

W dniu 13 października 2022 r. goście pojawili 
się w naszej szkole. Jak zwykle nie zabrakło pięknych 
występów, na które złożyły się m.in. inscenizacja  
wiersza Jana Brzechwy ,,Na straganie’’, tańce i pio-
senki. Oprócz wspaniałej gry aktorskiej, recytacji  
i popisów wokalnych zebrani podziwiać mogli fanta- 
styczne stroje podopiecznych DPS dopracowane w 
każdym najdrobniejszym szczególe. Spotkanie zakoń-
czyły życzenia skierowane do wszystkich pracowni-
ków szkoły i wręczenie pięknego bukietu kwiatów 
dyrektorce szkoły p. Annie Wiśniewskiej. Występy 
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem – oklaskom 
i owacjom nie było końca. Wszyscy aktorzy oprócz 
gromkich braw otrzymali słodkie upominki.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania 
– wiemy jak są one ważne zarówno dla dzieci, jak  
i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej – to bez 
wątpienia ważne lekcje otwartości, tolerancji i szacun-
ku do drugiego człowieka.

Tekst i fot. nadesłane

JUBILEUSZ  
Klubu Seniora  
w Kobylnikach

Dnia 28 września 2022 r. w pałacu w Ko-
bylnikach odbyło się spotkanie członków 
miejscowego Klubu Seniora z okazji  
10-lecia jego działalności, połączone z dożyn-
kami działkowymi.

Życzenia jubilatom w imieniu samorządu 
kruszwickiego złożył Zastępca Burmistrza 
Kruszwicy Bartosz Krajniak. Przewodnicząca 
klubu p. Halina Michalak podsumowała 10 lat 
działalności klubu, liczącego obecnie 42 osoby.

„Spotykamy się każdego miesiąca nie tylko, by  
z sobą pobyć, ale też po to, by się wciąż rozwi- 
jać. Organizujemy tematyczne spotkania. Spoty-
kamy się z ciekawymi ludźmi. Jeździmy na wy-
cieczki. Włączamy się w organizację Dni Kobyl-
nik - Dzień Folkloru to nasze dzieło. Bierzemy 
czynny udział w kiermaszach świątecznych. To 
wszystko integruje seniorów, daje im napęd i siłę 
do życia. Sprawia, że upływające dni są lepsze  
i barwniejsze”.

Na ręce przewodniczącej klubu popłynęły 
gratulacje i życzenia od władz samorządowych, 
dyrektora Oddziału „Cukrownia Kruszwica” 

Marka Kościńskiego oraz przyjaciół z klubów  
w Janowicach, Kruszwicy, Ostrowie, Polano-
wice i klubu Oświata. Rozmowy przy stołach, 
dzielenie się wspomnieniami i zabawa na parkie-
cie trwały do późnych godzin wieczornych.

Członkowie Klubu Seniora udowodnili, że 
kochają życie, że są młodzi duchem i że nie 
zabraknie im pozytywnej energii do dalszego 
działania.

Tekst Henryka Derezińska,  
fot. nadesłane 
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W dniu 4 listopada 2022 r. muzycznie 
wspominaliśmy zmarłych artystów: autorów 
tekstów, wokalistów, kompozytorów.

Podczas koncertu „Kochamy, pamiętamy” 
zaprezentowali się najmłodsi wokaliści z sek-
cji wokalnej CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy. 
Razem z instruktorką Iwoną Jasińską wystąpił 
ziemowitowy zespół wokalny Kapela Popiela 
w składzie: Amelia Budzińska, Maja Parada, 
Zuzanna Szymańska, Małgorzata Śniegowska, 
Monika Pindel, Zuzanna Sobczak, Martyna 
Paczkowska, Lena Gwiżdż i Filip Parada.  
W programie można było usłyszeć utwory: 
„Telefony” Grzegorza Ciechowskiego, „Nic nie  
może przecież wiecznie trwać” Anny Jantar, 
„Jedziemy autostopem” Karin Stanek, „New 
York, New York” Franka Sinatry „Imagine” 
Johna Lennona, „Domek bez adresu” Czesława 
Niemena, „Niech żyje bal” Agnieszki Osieckiej, 
„Modlitwa o wschodzie słońca” Jacka Kacz- 
marskiego i finałowy „Zegarmistrz światła”.

W drugiej części wieczoru wystąpił zespół 
UNU w składzie: Irek Kołodziej (wokal), Piotr 
Kwiatkowski i Maciej Zamczała (gitara), Marcin 
Stefański (bas), Rafał Jermakow (perkusja). 

Koncert UNU poświęcony był pamięci  
Piotra Szudelskiego – muzyka, perkusisty zes- 
połu Perfekt (w latach 1980–2020), który 
zmarł 22 sierpnia 2022 roku. Muzycy przypo-
mnieli takie utwory jak: „Nie płacz Ewka”, 
„Całkiem inny kraj”, „Wszystko ma swój czas”, 
„Kołysanka dla nieznajomej”, „Nie daj się za-
bić”, „Niewiele ci mogę dać”, „Lokomotywa  
z ogłoszenia”, „Bujanie w obłokach”, „Niepo-
konani”, „Chcemy być sobą”, „Autobiografia”.

Tekst CKiS „Ziemowit”,  
fot. Jarosław Waszak

Dzień Seniora z „Ziemowitem”
Dnia 27 października 2022 r. w sali widowiskowej Centrum 

Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy został zorganizowany 
międzypokoleniowy koncert z okazji Dnia Seniora. 

Zgromadzoną w sali publiczność przywitał Burmistrz Kruszwicy  
Dariusz Witczak. Wykonawców przedstawiła i prowadziła całe wydarze-
nie p. Ewa Kaczmarek. Widowisku przyglądali się również zastępca  
Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak, Przewodniczący Rady Miej-
skiej Aleksander Budner oraz dyrektorka CKiS Barbara Biczkowska.

W świat kultowych przebojów zabrali nas najmłodsi muzykujący arty- 
ści i doświadczeni muzycy. Dziecięcemu zespołowi wokalnemu „Kapela  
Popiela” w składzie: Amelia Budzińska, Monika Pindel, Zuzanna 
Sobczak, Maja Parada, Kinga Kwiatkowska, Lena Gwiżdż, Zuzanna 
Szymańska, Małgorzata Śniegowska i Filip Parada, działającemu przy 
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy towarzyszyli Iwo-
na Jasińska, Ireneusz Kołodziej i Maciej Zamczała. Podczas koncertu 
usłyszeliśmy przeboje: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Dwudziestolat-
ki”, „Czarny Alibaba”, „Remedium”, „Ktoś mnie pokochał”, „Takie tan-
go”, a z pozdrowieniami dla walczącej Ukrainy – „Tak smakuje życie”.

Ireneusz Kołodziej w duecie z Iwoną Jasińską zaśpiewali utwór „Pozwo-
lił nam los”, wcześniej wykonywany przez Annę Jantar i Bogusława Me- 
ca, a przy akompaniamencie Macieja Zamczały wykonał utwór 
„Kołysanka dla nieznajomej” grupy Perfekt. Zgromadzona publiczność 
miała również okazję posłuchać solowego występu gitarzysty Macieja 
Zamczały, który „Sambą Pa Ti” Santany zaczarował całą salę.

Widzowie chętnie włączyli się w śpiewanie „Kolorowych jarmar-
ków”, „Hej z góry jadą Mazury”, „W zielonym gaju”, „Orkiestry dęte” 
oraz „Tak bardzo się starałem”. Na zakończenie wybrzmiał utwór do  
wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego pt. „Deszcz” (I tak się 
trudno rozstać).

Tekst CKiS „Ziemowit”
Fot. Jarosław Waszak

Zaduszki muzyczne w Ziemowicie
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Spotkanie  
z poetką

W piątkowy wieczór 2 grudnia 2022 r. 
w kawiarni-restauracji „Pod Malwami”  
w Kruszwicy odbyło się kolejne spotkanie poe- 
tyckie. Tym razem gościem była poetka  
Krystyna Wulert.

Krystyna Wulert pochodzi z Janikowa. 
Od 1987 r. jest członkiem Robotniczego  
Stowarzyszenia Twórców Kultury w Bydgo-
szczy. Do 2002 r. była członkiem zarządu,  
a od 2003 r. pełni funkcję prezesa stowarzy- 
szenia. W latach 2004–2008 była członkiem 
Rady Krajowej RSTK w Warszawie, a od  
2008 r. jest zastępcą przewodniczącego tej Ra-
dy. W 2022 r. została nagrodzona tytułem Hono-
rowego Obywatela Kruszwicy.

Kruszwickie spotkanie prowadziła Magda- 
lena Jagiełłowicz. Poezji Krystyny Wulert towa-
rzyszył zespół Dookoła, który tworzą Joanna 
Babiarz-Szot (skrzypce, melodyka, przeszka-
dzajki i wokal) oraz Janusz Szot (gitara, harmo- 
nijka ustna i wokal).

Tekst i fot. Przemysław Bohonos

Konkurs poetycki  
„Krajobraz Poezji Polskiej”

W dniu 21 listopada 2022 r. w siedzibie Miej- 
sko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy 
odbyło się wręczenie nagród uczniom, których 
wiersze zostały wyróżnione w konkursie „Kraj-
obraz Poezji Polskiej”.

W tym roku, po dwuletniej przerwie spowodo- 
wanej pandemią, organizatorzy postanowili wy-
jątkowo zmienić formułę konkursu i dać szansę 
zaprezentowania swoich utworów tym uczniom 
z naszej gminy, którzy piszą wiersze. W tym 
wyjątkowym roku, kiedy odbywają się obchody 
600. rocznicy lokacji Kruszwicy na prawie magde-
burskim, uczestnicy stworzyli utwory opisujące 
historię, legendy i przyrodę naszego miasta.

Jury postanowiło nagrodzić jedenaście osób. 
Nagrody wręczyli Burmistrz Kruszwicy Dariusz 
Witczak oraz Dyrektorka MGBP Agnieszka Ku-
łacz.
„Na konkurs wpłynęło wiele oryginalnych, cie-
kawych zarówno pod względem treści i formy, 
wierszy w każdej kategorii wiekowej. Jest to nie-
wątpliwie pokłosie spotkań z poetami we wszyst-
kich placówkach oświatowych w naszej gminie, 
które od 27 lat odbywały się podczas Ogólnopol-
skich Literackich Spotkań Pokoleń” – powiedziała 
przewodnicząca jury p. Magdalena Jagiełłowicz.

Organizatorami 25. edycji konkursu „Krajo-
braz Poezji Polskiej” byli: Towarzystwo Gimna-
styczne „Sokół Nadgoplański”, Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Kruszwicy oraz Centrum 
Kultury i Sportu „Ziemowit”.
Kategoria Szkoły Podstawowe kl. III-IV
1. Judyta Arent „Milcząca Mysia Wieża”
2. Wiktoria Niemczyk „Mysia Wieża”
3. Wojciech Bieganowski „Nadgoplańska 
wiosno”
Kategoria Szkoły Podstawowe kl. V-VI
1. Joanna Sobczak „Miasto, które każdy zna…”
2. Lena Janowska „Moja Kruszwica”
3. Zofia Grabowska „Spacerkiem po Kruszwicy”

Kategoria Szkoły Podstawowe kl. VII-VIII
1. Marcelina Poturalska „Kruszwickie wspo-
mnienia”
2. Oliwier Jankowski „Cztery pory roku skrzydla-
tej przyjaźni z Kruszwicy”
3. Maja Adamczyk „Zachód słońca nad Krusz-
wicą”

Wyróżnienia
1. Marika Niemczyk „Miasto wyobraźni”
2. Julia Jakubowska „Kruszwica wyobraźnią 
osnuta”

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym  
uczestnikom konkursu.

Tekst i fot. MGBP
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W sobotę 19 listopada 2022 r. w siedzibie Nadgoplańskiego Parku 
Tysiąclecia w Kruszwicy odbyło się wydarzenie „Spotkanie z podróż-
nikiem”, pierwsze z planowanego cyklu spotkań, zorganizowane przez 
Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” działający przy Oddziale Nadgo-
plańskim PTTK, Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Miejsko-Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy.

Pierwszą prelegentką była p. Jadwiga Jelinek, wieloletnia dyrektorka 
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie, prowadząca przez 
ponad 20 lat Klub Podróżnika, autorka wielu publikacji o historii Żnina. Wraz 
z mężem Bogdanem odwiedziła ponad 40 krajów na całym świecie. W sobotę 
przedstawiła prezentację „Kolumbia – kraj przemian i różnorodności”.

Państwo Jelinkowie spędzili w Kolumbii dwa tygodnie w marcu 2022 
roku. Podczas pobytu zwiedzili stolicę kraju – Bogotę, katedrę solną  
(Zipaquira), plantacje kawy (Salento), piękne kolorowe prowincjonalne 
miasteczka oraz Medellin – miasto znane z wojen narkotykowych. Swoją 
wycieczkę zakończyli na Karaibach zwiedzając Cartagenę. W swojej opo-
wieści, ilustrowanej przepięknymi zdjęciami, przedstawili słuchaczom dawną 
i bliską historię Kolumbii, opisali najciekawsze parki, muzea, kopalnie  
i kościoły.

Druga prezentacja, wygłoszona przez członka KGR „Goplanie”,  
p. Tadeusza Wiącka, była zatytułowana „Rowerem do Santiago de Com-
postela”. Prelegent opisał swoją rowerową podróż z Lourdes do Santiago 
de Compostela szlakiem św. Jakuba. Rowerzysta przejechał około 1300 km  
w ciągu 18 dni po bardzo trudnym, górzystym terenie. Pan Wiącek przybliżył 
postać św. Jakuba oraz przebieg i historię Camino de Santiago. Wiele miejsca  
w swojej opowieści poświęcił opisowi życia pielgrzymów (głównie pieszych)  

i atmosfery panującej wśród pątników. Na zdjęciach pokazał średniowieczne 
kościoły i miasteczka oraz piękne widoki Pirenejów.

Spotkanie z podróżnikami cieszyło dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców Kruszwicy.

Tekst MGBP; fot. J. Waszak 

Dzień Krajobrazu  
w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia 

W dniu 20 października 2022 r. w siedzibie NPT w Kruszwicy 
obchodzono Dzień Krajobrazu. W wydarzeniu wzięło udział 300  
uczestników.

Wszyscy uczestniczyli w warsztatach plastycznych oraz mini quizie 
przy kole fortuny, a czas umilała Zielona Drużyna. Odbył się także spacer 
krajoznawczy, który zakończył się konkursem z nagrodami, w którym 
wszyscy sobie świetnie poradzili, a pytania łatwe nie były!

Dziękujemy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgo-
szczy za wspólne zorganizowanie wydarzenia; Fundacji Hodowców Pol-
skiej Białej Gęsi za ciepły posiłek oraz ufundowanie nagród; Oddziałowi 
Nadgoplańskiemu PTTK za nieodpłatne udostępnienie Mysiej Wieży 
dla uczestników wydarzenia oraz Komisariatowi Policji w Kruszwicy za 
możliwość oznakowania rowerów.

Tekst NPT, fot. D. Sajbor, L. Graczyk,  
NSP Racice 

Spotkanie  
z podróżnikiem
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W Kruszwicy w Hali Sportowej w dniu 18 
listopada 2022 r.  został rozegrany kolejny 
turniej szachowy „Polubić szachy – zostań  
mistrzem”.

Uczestnicy reprezentowali 13 szkół z terenu 
województwa. Turniej został rozegrany syste-
mem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Udział 
debiutantów w turniejach organizowanych przez 
Fundację Zagrajmy Razem stał się już tradycją,  
co jest dobrą prognozą rozwoju szachów. Naj-
młodsi uczestnicy (rocznik 2016 i 2017) re-
prezentowali Przedszkole i Żłobek Mali Odkrywcy  
w Osięcinach.

W uroczystości otwarcia turnieju udział wzię- 
li Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Pełno-
mocnik Burmistrza Kruszwicy ds. profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i narko- 
manii Anna Stachowiak oraz Prezes Fundacji  
„Zagrajmy Razem” Andrzej Leśniak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali medale wrę-
czone przez Burmistrza Kruszwicy Dariusza 
Witczaka, Annę Stachowiak i Andrzeja Leśniaka. 
Pierwsze trójki w poszczególnych kategoriach 

otrzymały 30 statuetek. Ponadto rozdano nagrody 
rzeczowe, upominki związane z projektem i dy-
plomy.
I miejsce (z kompletem punktów) Szulc Piotr
II miejsce Kopczyński Łukasz
III miejsce Skwarczyński Filip
Serdecznie gratulujemy wszystkim szachistom!

Podziękowania dla Burmistrza Kruszwicy 
Dariusza Witczaka za wspieranie rozwoju sza-
chów, Anny Stachowiak, Dyrektor ZS im. Kazi-
mierza Wielkiego w Kruszwicy Haliny Stajszczak, 
Magdaleny Szulc za pomoc przy realizacji tur- 
nieju. Specjalne podziękowania dla ekipy „Polubić 
szachy”.

Projekt został dofinansowany ze środków 
Budżetu Państwa, nagrody rzeczowe w turnieju 
ufundowała Gmina Kruszwica.

Tekst i fot. Fundacja „Zagrajmy Razem”

Turniej szachowy  
„Polubić szachy – zostań mistrzem” w Kruszwicy 

Turniej szachowy „Szachy – aktywna wieś”
W dniu 9 listopada 2022 r. w Niepublicz-

nej Szkole Podstawowej w Racicach odbył się 
pierwszy turniej projektu „Szachy – aktywna 
wieś”.

Turniej został rozegrany na dystansie sied-
miu rund. Dla większości zawodników, biorących 
udział w zawodach był to pierwszy turniej, 
ale wnioskując z rozmów oraz zadowolenia  
i zaangażowania dzieci – będą kolejne! Wszyscy 
gracze (niezależnie od wieku) stosowali się do za-
sad królewskiej gry i grali fair play.

Pierwszych trzech zawodników w poszcze-
gólnych kategoriach otrzymało statuetki (do wrę-
czenia było ich 18), były też medale dla wszystkich 

szachistów oraz nagrody rzeczowe i upomin- 
ki związane z projektem.
Wyniki w poszczególnych kategoriach:
D-10: 1 m. Geisler Adrianna (NSP Racice); 2 m. Bo- 
rys Nikola (SP nr 2 Kruszwica); 3 m. Mejna Lena 
(NSP Racice).
C-10: 1 m. Perzyński Adam (NSP Racice); 2 m. Wit- 
czak Adam (SP nr 2 Kruszwica); 3 m. Maciejewski 
Norbert (NSP Racice).
D-15: 1 m. Kędzierska Eliza (NSP Racice); 2 m. Le- 
wandowska Marcelina (NSP Racice); 3 m. Ryż 
Aleksandra (NSP Racice).
C-15: 1 m. Idziak Wojciech (SP nr 1 Kruszwica);  

2 m. Mazurczak Stanisław (NSP Racice); 3 m. Nor- 
berczak Artur (NSP Racice).

Gratulujemy wszystkim uczestnikom! 
Dziękujemy Pani Dyrektor NSP Racice Dona-

cie Starościak, Pani Agnieszce Ryż za pomoc przy 
realizacji turnieju.

Organizatorami byli: Fundacja Zagrajmy Ra-
zem, Andrzej Leśniak, Polubić szachy, Niepub-
liczna Szkoła Podstawowa w Racicach. Projekt 
dofinansowany ze środków Budżetu Państwa. Na-
grody rzeczowe zostały ufundowane przez NSP 
Racice.

Tekst i fot. Fundacja „Zagrajmy Razem”

NASZA GMINA

��



Turniej koszykówki  
najmłodszych zawodników

W dniu 3 grudnia 2022 r. w kruszwic-
kiej hali został rozegrany III Turniej Koszy- 
kówki o Puchar Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kruszwicy. Wzięli w nim udział 
chłopcy z rocznika 2012 i młodsi.

W zawodach wzięły udział cztery zespoły: 
Basket 2010 Kruszwica, Pogoń Mogilno, No-

vum Bydgoszcz, Basket Regnum Bydgoszcz.

Klasyfikacja końcowa:
 I m. – MKS Novum Bydgoszcz; II m. – Bas-
ket 2010 Kruszwica; III m. – Basket Regnum  
Bydgoszcz; IV m. – Pogoń Mogilno.

Dziękujemy Gminie Kruszwica za wspar-
cie finansowe turnieju, dyrekcji ZS Kruszwica 

za udostępnienie hali sportowej, zespołom  
z Bydgoszczy i Mogilna za przyjęcie zapro-
szenia, Adamowi Grzegorkowi za wspaniałą 
fotorelację

Tekst i fot. UKS Basket 2010 Kruszwica

Kids Igrzyska w LA
W sobotę 10 grudnia 2022 r. w kruszwic- 

kiej hali odbyły się zawody lekkoatletyczne 
dla dzieci (z rocznika 2012, 2013, 2014 i młod-
si) Kids Igrzyska w LA pod honorowym pa-
tronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Mikołaja Bogdanowicza.

Konkurencje: bieg 30 m ze startu wyso-
kiego, bieg 200 m, bieg wytrzymałościowy  
4 min., skok w dal z miejsca, rzut piłką lekar-
ską, sztafeta 4 x 100.

Organizowana już po raz trzeci impreza 
zgromadziła w hali najmłodszych uczniów ze 
szkół podstawowych Gminy Kruszwica oraz 
pełne trybuny kibiców. Dzieci rywalizowały, 
dopingowały kolegów i przy tym doskonale 
się bawiły. Najwięcej emocji – jak zwykle 
– dostarczyły uczestnikom i kibicom biegi  
sztafetowe.

Dziękujemy Wojewodzie Kujawsko-Po-
morskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za 
ufundowanie nagród, Burmistrzowi Krusz-
wicy Dariuszowi Witczakowi za pomoc w orga- 
nizacji i otwarcie imprezy, Zuzi i Oliwie- 
rowi za przeprowadzenie rozgrzewek, sędziom 

za sprawne przeprowadzenie zawodów, ra-
townikom NWOPR za czuwanie nad bezpie-
czeństwem uczestników.

Tekst KS LZS Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Szymon Grzelak Mistrzem Polski  
w Trójboju Siłowym Klasycznym

W dniach 9–11 września 2022 r. w Będzinie 
odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Trójboju 
Siłowym Klasycznym. Mieszkaniec Tarnówka 
Szymon Grzelak w kategorii wiekowej młodzieżo-
wiec do 105 kg zdobył złoty medal z wyni- 
kiem 720 kg (przysiad 275 kg, wyciskanie 145 kg, 
 martwy ciąg 300 kg).
„Praktyczne samymi pierwszymi podejściami zdo- 
byłem tytuł Mistrza Polski. Planowałem pobić trzy 
rekordy Polski, niestety przeziębienie to zweryfi-
kowało (utrata wagi, brak apetytu, gorączka itp.) 
i tego dnia nie miałem tyle siły, co zawsze. Bardzo 
dziękuję mojej żonie Agacie, rodzinie za wsparcie, 
sponsorowi Stanek Onions za nieocenioną pomoc 
finansową, trenerowi Karolowi Wójcikowi za przy-
gotowanie do zawodów oraz Jakubowi Golianko- 
wi za ogarnianie ciężaru itp. Kolejne doświadcze-
nie mam już w kieszeni, teraz tylko muszę uważać, 

żeby nic nie złapać przed kolejnymi zawodami. 
Dziękuję wszystkim, którzy trzymali kciuki”. 
- powiedział Szymon Grzelak.

Tekst i fot. nadesłane

V Turniej Halowych Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w Woli Wapowskiej

W sobotę 3 grudnia 2022 r. w Woli Wapow-
skiej odbył się V Turniej Halowych Młodzie-
żowych Drużyn Pożarniczych.

W zawodach wzięły udział drużyny z całej 
Polski. Najlepszą drużyną turnieju w kategorii 
chłopcy została Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza z Woli Wapowskiej uzyskując 145,19 pkt.  
Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Paweł La-
secki z MDP Wola Wapowska z wynikiem 31,88 
pkt. Wśród dziewcząt pierwsze i drugie miejsce 
zajęły zawodniczki z MDP Rogoźnica, a trzecie 
miejsce wywalczyła Patrycja Kozłowska z MDP 
Wola Wapowska z wynikiem 36,35 pkt. W tym 
dniu gospodarze nie dali szans rywalom. Młodzi 
strażacy z Woli Wapowskiej odebrali również 
puchar za najlepszą drużynę zawodów, a Paweł 
Lasecki zdobył puchar Championa Zawodów. 
Drużyna gospodarzy wystąpiła w składzie: Patry-
cja Kozłowska, Paweł Lasecki, Michał Lasecki, 
Filip Jasiński, Jakub Pierzyński. Wyróżniono 
także najmłodszą drużynę, którą byli zawodnicy  
z Woli Wapowskiej.

Łącznie w turnieju wzięło udział 14 drużyn 
chłopców i 9 drużyn dziewcząt. Z powodów złych 
warunków atmosferycznych trzy drużyny nie 
dojechały. Najdłuższy dystans na turniej, ponad 
400 kilometrów, pokonały drużyny z miejscowo-
ści Zalesie i Chotyłów, mieszczących się tuż przy 
granicy z Białorusią.

Komendantem zawodów był dh Krzysztof  
Wiśniewski, a sędzią głównym Ewa Szmyt. Dru-
żynę z Woli Wapowskiej do turnieju przygotowali 
dh Maria Pańka oraz dh Krzysztof Wiśniewski. 
Organizatorem zawodów była OSP w Woli Wa-
powskiej.
„Organizatorzy zawodów serdecznie dziękują Bur- 
mistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witczakowi, 
Zastępcy Burmistrza Kruszwicy Bartoszowi Kraj-
niakowi, Radnej Ilonie Dybicz, Nadleśnictwu 
Miradz, dyrektorom Szkół Podstawowych w Woli 
Wapowskiej oraz nr 1 i 2 w Kruszwicy, prezesowi 
firmy „MAD-BUD” w Złejwsi Małej – Jackowi 
Rutkowskiemu, sędziom kolegium sędziowskiego 
woj. kujawsko-pomorskiego, PSP w Inowrocławiu, 
Zarządowi Gminnemu OSP w Kruszwicy, stra-
żakom OSP w Woli Wapowskiej, rodzicom zawod-
ników za przygotowanie pysznego poczęstunku 
oraz kibicom” – przekazał Krzysztof Wiśniewski.

Tekst i fot. Jarosław Waszak
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Mikołajki 2022
W dniu 6 grudnia 2022 r. w wielu placówkach na terenie naszej gminy odbyły się  

zabawy mikołajkowe. 

Przedszkole Samorządowe Nr 1 Przedszkole Samorządowe Nr 3

Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 2

Szkoła Podstawowa Nr 1Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza

��

fotogaleria



1. Prezent dla niegrzecznych dzieci.
2. Na czubku choinki.
3. Świąteczne drzewko.
4. Pojazd Świętego Mikołaja.

5. W worku Świętego Mikołaja.
6. Ostatni miesiąc roku.
7. Obchodzi imieniny 6 grudnia.
8. Ciągnie sanie Świętego Mikołaja.

Jubileusz 600-lecia nadania 
praw miejskich Kruszwicy 
na prawie magdeburskim 

przez króla Władysława Jagiełłę 
w 1422 roku.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdziel-
czy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 lutego 2023 r. wyciąć wypełnioną krzyżówkę  
i wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu) dostarczyć do Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy, ul. Rybacka 
22, 88-150 Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem Spółdzielczym. Jedna osoba może 
dostarczyć tylko jedną krzyżówkę. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 
Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Kruszwicy oraz w kolejnym numerze „Panoramy Kruszwickiej”.
Nagrodę należy odebrać osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kruszwicy,  
ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki  
(w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia). Regulamin konkursu „Krzyżówka z BS” dostępny 
w siedzibie Organizatora.
Zwyciężczynią konkursu z poprzedniego numeru została pani Agnieszka Czaplicka. 
Gratulujemy! 

HASŁO: KUKURYDZA
ODPOWIEDZI: 1. PŁATKI; 2. UPRAWA; 3. KASZA; 4. PUSZKA; 5. POPCORN; 
 6. MEKSYK; 7. ŁODYGA; 8. PASZA; 9. KOLBA. 


