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Zapraszamy

NASZA GMINA

do Kruszwicy!

Są w naszym kraju miejsca owiane legendą
i mitem, których nazwy budzą podziw i wiążą
się nierozerwalnie z historią. Do takich właśnie
miejsc należy Kruszwica, która w tym roku
obchodzi szczególny jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich na prawie magdeburskim.
Pierwszym akcentem, który rozpoczął oficjalne obchody 600-lecia było otwarcie nowoczesnej, multimedialnej aranżacji w Mysiej Wieży,
prezentującej polskie tradycje kulturowe oraz
prapoczątki Państwa Polskiego wraz z iluminacyjną ekspozycją obiektu.

Okrągłą rocznicę, pomimo trudnej sytuacji
gospodarczej spowodowanej trwającą pandemią
oraz wojną na Ukrainie, Gmina Kruszwica zamierza upamiętnić w wyjątkowy sposób. Z tej okazji
przygotowane zostały konkursy, publikacje oraz
szereg różnego rodzaju wydarzeń, wśród których
każdy powinien znaleźć coś dla siebie.
Główne obchody 600-lecia nadania praw
miejskich odbędą się 25 czerwca. Tego dnia w
kruszwickim amfiteatrze odbędzie się widowisko
historyczno-artystyczne, z koncertem orkiestry
symfonicznej, którego tematem wiodącym będą
dzieje Kruszwicy i terenów położonych nad jeziorem Gopło. Następnie na widzów czekać będzie
występ zespołu „Raz Dwa Trzy”. Widowisko oraz
koncert poprzedzi Msza Święta w intencji Kruszwicy oraz uroczysta Sesja Rady Miejskiej. Dzień
później odbędzie się Jarmark Nowalijkowy.
8 czerwca, czyli dokładnie w 600 letnią
rocznicę nadania praw miejskich, odbędzie się
akcja: Drzewko na urodziny miasta „600 grusz
na 600-lecie”. Tego dnia mieszkańcy będą mogli
otrzymać darmowe sadzonki grusz wraz z pamiątkowym certyfikatem. Dodatkowo, w ramach tegorocznych obchodów 600-lecia odbędzie się
wiele konkursów m.in. plastycznych i fotograficznych. Dla miłośników dwóch kółek przygotowano bogatą ofertę rajdów rowerowych, spośród
których największy będzie rajd pn. „600 rowe-

rzystów na 600-lecie nadania praw miejskich”,
odbywający się w ramach cyklu „Kujawko-Pomorskie na rowery”.
W organizację obchodów aktywnie włączyła
się również młodzież, która w ramach akcji
„Młodzi dla Kruszwicy” przygotowała kilka
ciekawych inicjatyw: „600 głosów na 600 lat”,
gdzie 600 osób zaśpiewa Hymn Polski, wspólne
odtańczenie poloneza, czytanie w przedszkolach
legend kujawskich czy bieg dla dzieci i młodzieży na 600 metrów.
Dodatkowo z okazji 600-lecia nadania praw
miejskich w bieżącym roku ukaże się kilka publikacji m.in. „Kruszwica na dawnej fotografii”,
„Jezioro Gopło” oraz „Legendy Kujawskie”.
Przygotowana zostanie także wystawa na
rynku „Kruszwica wczoraj – Kruszwica dziś”,
ukazująca Kruszwicę na starych fotografiach
i pocztówkach.
W 2022 r. odbędą się również imprezy znane z lat poprzednich, takie jak Aquathlon, Nadgoplański Bieg Dwóch Jezior (2 edycje), Festiwal Food Trucków (2 edycje), Dożynki Gminne
połączone z Imieninami Marii w Chełmcach czy
Polowanie na Myszy. Tak jak co roku nad Gopłem odbywać się będą zawody wioślarskie.
Nie zabraknie również nowości. Z inicjatywy młodzieży odbędzie się wakacyjne granie,
z koncertem „Cleo” oraz Festiwal Kolorów. Dla
najmłodszych mieszkańców gminy zaplanowano
Festiwal Baniek Mydlanych oraz wesołe zabawy
z bohaterami książek „Kicia Kocia”.
O tych i innych wydarzeniach, jakie czekają
na mieszkańców w tym roku, będziemy informować. Aby być na bieżąco zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.gminakruszwica.pl,
fanpage Gminy Kruszwica na Facebooku
oraz plakatów, na których znajdować się będą
szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach.
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Projekt „Aktywnie przeciw
przemocy w rodzinie wobec seniorów
z Gminy Kruszwica”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszwicy realizuje projekt socjalny pt. „Aktywnie przeciw przemocy w rodzinie wobec seniorów z Gminy Kruszwica”,
którego głównym celem jest przeciwdziałanie bezradności osób starszych wobec problemu przemocy w rodzinie.

W okresie od 14.03.2022 r. do 23.03.2022 r.
przedstawiciele instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w Kruszwicy,
tj. Komisariatu Policji w Kruszwicy, Przychodni Zdrowia „Nasz Lekarz” i „Twoje Zdrowie”
oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kruszwicy wspólnie przeprowadzili pogadanki na temat: „Rola policji
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
„Pomoc medyczna dla osób doświadczających

przemocy w rodzinie”, „Senior uwikłany
w przemoc w rodzinie z perspektywy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy i Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”.
Organizacja spotkań edukacyjnych była możliwa dzięki nawiązaniu sieci współpracy z przewodniczącymi Klubów Seniora i Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Gminy Kruszwica.
Celem tych działań było poszerzenie wiedzy,
świadomości oraz zwrócenie uwagi, na ważny

problem społeczny, jakim niewątpliwie jest
przemoc w rodzinie wobec osób starszych.
W dziewięciu spotkaniach edukacyjnych dla
seniorów wzięło udział ponad 170 osób.
Dnia 5 kwietnia 2022 r. w Klubie Senior+
w Kruszwicy odbyło się spotkanie z psychologiem, który omówił problem przemocy psychicznej i jej konsekwencje. W spotkaniu
uczestniczył również ksiądz kanonik Wojciech
Danecki z Parafii św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Kruszwicy. Podczas spotkania poruszane były zagadnienia: czy przemoc jest
grzechem, czy osoby doświadczające przemocy mogą czuć złość i gniew wobec sprawców
przemocy zwłaszcza w świetle przykazania
miłości bliźniego. W spotkaniu uczestniczyło
20 osób. Celem dyskusji było poszerzenie zagadnienia przemocy w rodzinie o kwestie psychologiczne i moralne związane z doświadczaniem
przemocy.
Projekt będzie realizowany do czerwca
2022 roku. W swoich działaniach zakłada także
realizację spotkań edukacyjnych na temat:
„Przemoc a uzależnienia”, „Odpowiedzialność
za stosowanie przemocy w rodzinie z punktu
widzenia prawa karnego”, a także warsztaty: Komunikacji i asertywności, Przemoc
w rodzinie – gdzie szukać pomocy, grupa
wsparcia, wsparcie indywidualne. Działania
projektu zostaną zakończone festynem pt.
„Budujemy więzi”, którego celem jest integracja środowisk na rzecz budowania lokalnego
systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
wobec seniorów. Spotkanie integracyjne dla
seniorów z klubów seniora będzie podsumowaniem projektu, ale także będzie służyło
wzmocnieniu poczucia wspólnoty, koleżeństwa,
wsparcia wynikającego z bezpiecznych relacji,
zmniejszenia poczucia osamotnienia, które towarzyszy osobom borykającym się z problemem przemocy w rodzinie.
Tekst Magdalena Jaskulska,
fot. nadesłane
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Gmina Kruszwica
przeznaczyła środki na
dodatkowe policyjne patrole

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu mł. insp. Karol Konopacki podpisali porozumienie na dodatkowe służby patrolowe policjantów w 2022 roku.
Będą one pełnione na terenie całej gminy Kruszwica.
Bieżący rok jest kolejnym, kiedy to Gmina Kruszwica wyasygnowała środki finansowe z przeznaczeniem na dodatkowe ośmiogodzinne patrole policji na terenie gminy. Porozumienie na ten temat
zostało podpisane 15.03.2022 r. w kruszwickim urzędzie, a podpisał je
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak i Komendant Powiatowy Policji
w Inowrocławiu mł. insp. Karol Konopacki, w obecności Komendanta
Komisariatu Policji w Kruszwicy podkom. Pawła Kazubowskiego. Na dodatkowe patrole samorząd kruszwicki przeznaczył kwotę 40 tys. zł.
Szef inowrocławskiej policji podziękował Burmistrzowi za wkład
w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, bo efekty współpracy są
wymierne. Dodatkowe policyjne służby to patrole, których zadania obejmują pilnowanie porządku i przeciwdziałanie popełnianiu przestępstw
oraz wykroczeń.
W 2021 roku, podczas takich służb, policjanci wylegitymowali 644
osoby, przeprowadzili 73 interwencje, pouczyli za drobniejsze wykroczenia 101 osób, natomiast mandatami ukarali 88, zatrzymanych
sprawców przestępstw na gorącym uczynku było 5. Policjanci sporządzili również 13 wniosków do sądu o ukaranie. Działania obejmowały
także poprawę bezpieczeństwa na drogach – skontrolowanych zostało

130 pojazdów. W ramach tych służb policjanci zabezpieczali też szereg
imprez plenerowych na terenie gminy Kruszwica: zawodów sportowych,
regat, festynów, dożynek i innych.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Gmina Kruszwica

przebudowuje kolejne drogi

W marcu 2022 r. Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak podpisał dwie umowy dotyczące przebudowy dróg gminnych.

Pierwsze z zadań pn. „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Kobylnica” obejmuje
przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni
bitumicznej. W zakres prac wejdzie również
wykonanie zjazdów do posesji i na pola uprawne, utwardzenie poboczy wzdłuż jezdni oraz
odbudowa rowów przydrożnych.
Całkowita wartość inwestycji: 730.474,88 zł.
Projekt jest dofinansowany w kwocie
370.799,70 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, pozostała kwota, tj. 359 675,18, zł
zostanie pokryta z budżetu Gminy Kruszwica.

Drugie zadanie pn. „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Bachorce II” obejmuje przebudowę drogi z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, zjazdów do posesji i na pola
uprawne, utwardzenie poboczy wzdłuż jezdni
oraz odbudowę rowów przydrożnych.

Jarosław
Kaczmarek

nowym prezesem ZOP
OSP RP w Inowrocławiu

Całkowita wartość inwestycji: 1.480.764,00 zł.
Projekt jest dofinansowany w wysokości 50%
kosztów z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg, pozostałe 50% zostanie pokryte z budżetu Gminy Kruszwicy.
Wykonawcą obu prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS–POM Piotr
Pomagier z siedzibą w Marcinkowie.
Tekst i fot. UM Kruszwica

W dniu 5 marca 2022 r. na terenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jacewie odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Inowrocławiu. W jego trakcie podsumowano działalność
związku za lata 2016–2021 oraz wybrano nowe władze.
Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP
w Inowrocławiu został Jarosław Kaczmarek.
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak spotkał się Radnym
Rady Miejskiej w Kruszwicy Panem Jarosławem Kaczmarkiem i złożył gratulacje z okazji objęcia nowej funkcji. „Wybór
Pana na tak ważną funkcję jest z pewnością wyrazem wysokiej
oceny dotychczasowej działalności oraz pokreśleniem Pańskiego profesjonalizmu” – powiedział podczas spotkania Burmistrz
Kruszwicy.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Przyznano nagrody

za sukcesy sportowe oraz za wybitne
osiągnięcia w nauce i kulturze
Jak co roku, Gmina Kruszwica uhonorowała uzdolnioną młodzież za osiągnięcia uzyskane w sporcie,
kulturze i nauce w 2021 roku. Niestety, w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną, wręczenie nagród
ponownie nie mogło się odbyć tradycyjnie podczas uroczystej Sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy.
Nagrodami Burmistrza Kruszwicy
za wysokie osiągnięcia sportowe uzyskane w roku 2021, a tym samym godną
promocję gminy Kruszwica, uhonorowani zostali: Sebastian Urbaniak (I miejsce w biegu na 400 m przez płotki w Mistrzostwach Polski U-23); Kamil Adolski
(II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych w Koszykówce w sezonie 2020/2021); Jarosław Ruczkowski
(II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych w Koszykówce w sezonie 2020/2021); Artur Mikołajczewski
(VIII miejsce dwójki podwójnej wagi
lekkiej mężczyzn w wioślarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich TOKIO 2021);
Zuzanna Krystyna Skowron (I miejsce w biegu na 300 m w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego U-14);
Kasper Marcin Kornacki (I miejsce
w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego U-10);
Kinga Siedlecka (III miejsce w biegu
na 100 m w Mistrzostwach Województwa Młodzików); Bartosz Wojciech
Mocek (II miejsce w czwórce podwójnej
chłopców w Młodzieżowych Mistrzostwach Polskich Młodzików); Oliwia
Beata Mocek (uczestnictwo w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Młodzików); Bartłomiej Matyjasik (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów
Młodszych w Koszykówce w sezonie
2020/2021); Oliwia Stanecka (III miejsce w sztafecie 4 x 200 m w Mistrzostwach Województwa Dzieci); Michał
Bujak (uczestnictwo w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski); Jerzy Kowalski
(VIII miejsce dwójki podwójnej wagi
lekkiej mężczyzn w wioślarstwie podczas Igrzysk Olimpijskich TOKIO 2021);
Rafał Szelmicki (II miejsce w czwórce
podwójnej chłopców w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polskich Młodzików);
Oskar Rochucki (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych
w Koszykówce w sezonie 2020/2021);
Maria Lipińska (III miejsce w chodzie
na 3000 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików); Piotr Szpręglewski (uczestnictwo w Mistrzostwach
Polski Juniorów Młodszych); Szymon
Rychczyński (III miejsce w sztafecie
4 x 200 m w Mistrzostwach Województwa Dzieci U-14); Magdalena Szczupak
(I miejsce w sztafecie 4 x 100 m w Mistrzostwach Województwa Dzieci U-12);

Hanna Basa (III miejsce w biegu na 600 m
w halowych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci);

Dominika Sulinowska (I miejsce w sztafecie 4 x 100 m w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Lena Kułacz (III miejsce w sztafecie
mieszanej 4 x 200 m w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dzieci); Mateusz Kaźmierski (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów
Młodszych w Koszykówce w sezonie
2020/2021); Aleksandra Chmielewska
(III miejsce w rzucie dyskiem w Mistrzostwach Polski Juniorów); Paweł
Miłosz Belt (III miejsce w czwórce podwójnej chłopców w Ogólnopolskich Centralnych Kontrolnych Regatach Junio-

rów); Jakub Kościołowski (II miejsce
w czwórce podwójnej chłopców w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski); Marta
Małgorzata Sieradzka (II miejsce w
skoku wzwyż w mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U-14);
Igor Klamecki (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych
w Koszykówce w sezonie 2020/2021);
Wojciech Karol Bieganowski (II miejsce w biegu na 60 m w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dzieci); Tomasz Pacia (II miejsce w biegu na 200 m w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Jakub Milewski (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych
w Koszykówce w sezonie 2020/2021);
Małgorzata Śniegowska (II miejsce w
rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U-10); Aleksandra
Śniegowska (I miejsce w sztafecie 4 x
100 m w Mistrzostwach Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U-12);
Bartosz Cichocki (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych
w Koszykówce w sezonie 2020/2021); Kinga Maria Warmuz (II miejsce w chodzie
na 3000 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików); Antoni Józef
Sobieraj (I miejsce w dwójce podwójnej
chłopców w Młodzieżowych Mistrzostwach Młodzików w wioślarstwie); Lena
Siedlecka (I miejsce w biegu na 200 m
w Halowych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci);
Kinga Lasecka (III miejsce w sztafecie
4 x 200 m w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U-14);
Cezary Faligowski (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych
w Koszykówce w sezonie 2020/2021);
Aleksandra Kukuczka (III miejsce
w biegu na 80 m przez płotki w Mistrzo-

stwach Województwa Młodzików); Martyna Wiśniewska (II miejsce w czwórce
ze sternikiem juniorów w Mistrzostwach
Polski Juniorów); Anna Brudzińska
(I miejsce w XXVII Ogólnopolskich
Mistrzostwach w Minisiatkówce im.
Marka Kisiela o Puchar Kinder Joy of

moving); Dawid Wekwejt (I miejsce
w biegu na 300 m w Mistrzostwach
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Dzieci U-13); Cezary Trzecki (II miejsce w rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Województwa KujawskoPomorskiego Dzieci U-11); Martyna
Woźniak (V miejsce w sztafecie 4 x 100
m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików); Konrad Santysiak
(II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów Młodszych w Koszykówce
w sezonie 2020/2021); Jakub Żurawski
(I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Dzieci U-13);
Aleksandra Fabiańska (uczestnictwo
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
Młodzików); Jakub Krzewina (V miejsce w sztafecie 4 x 400 m podczas Igrzysk

Olimpijskich TOKIO 2021); Natalia
Szkudlarek (II miejsce w skoku wzwyż
w Mistrzostwach Województwa Dzieci);
Wiktoria Kawka (III miejsce w biegu na
60 m w Halowych Mistrzostwach Województwa Dzieci U-10); Oliwier Paluszak (I miejsce w biegu na 60 m przez
płotki w Mistrzostwach Województwa
Dzieci); Mikołaj Dutkowski (II miejsce w skoku wzwyż w Mistrzostwach
Województwa Dzieci U-11); Janek Olejnik (I miejsce w skoku w dal w Mistrzostwach Województwa Dzieci U-10);
Mikołaj Majer (I miejsce w biegu na 400
m przez płotki w Mistrzostwach Województwa Juniorów i Juniorów Młodszych); Nikodem Dziwnik (II miejsce w Wojewódzkiej Lidze Juniorów
Młodszych w Koszykówce w sezonie
2020/2021); Patrycja Agnieszka Domalska (I miejsce na ergometrze wioślarskim

w głównej klasyfikacji drużynowej kobiet podczas Akademickich Mistrzostw
Polski); Dominika Domalska (uczestnictwo w Mistrzostwach Polski Seniorów
w wioślarstwie); Daria Dzierżawska (V
miejsce w sztafecie 4 x 100 m w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików); Jan Szymon Grzegorek (II miejsce
w rzucie piłeczką palantową w Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U-10); Kacper Dereziński
(II miejsce czwórki podwójnej chłopców
w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
Młodzików).
Nagrodzono także uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce w 2021 roku. Są

to: Julia Rosa (laureatka Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Prawie, laureatka
Olimpiady Wiedzy o III RP oraz finalistka olimpiad Wiedzy o Unii Europejskiej i Wiedzy o Społeczeństwie); Hubert
Piotr Wieczorek (laureat konkursów
przedmiotowych z Historii i Geografii
organizowanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz laureat I miejsca w wojewódzkim konkursie „Kasper
Historyczno-Wosowski”); Natalia Los
(finalistka konkursu przedmiotowego z
Matematyki organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
oraz laureatka konkursu „Kasper Matematyczny”); Natalia Krygier (finalistka
wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z Geografii organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
oraz finalistka konkursu „Kasper Matematyczny”); Maksymilian Larsen (laureat konkursu przedmiotowego z Języka
Niemieckiego organizowanego przez
Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty); Ewa Pomykała (finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Geografii organizowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty); Jakub Bronka (finalista V Edycji Konkursu Międzynarodowego „Polska-Szwecja
między rywalizacją i współpracą” organizowanego m.in. przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy);
Mateusz Basa (finalista konkursu wojewódzkiego „Kasper Matematyczny”);
Oskar Antczak (laureat Regionalnego
Konkursu wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanego przez Marszałka
Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!
Tekst UM Kruszwica
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Gminne eliminacje

SAMORZĄD

Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej

W dniu 31 marca 2022 r. w sali sesyjnej
Urzędu Miejskiego w Kruszwicy odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
Organizatorami eliminacji na terenie naszej
gminy byli Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP
RP Oddział w Kruszwicy oraz Komenda Powiatowa
PSP w Inowrocławiu.
Celem turnieju było w szczególności popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze
znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad
postępowania na wypadek pożaru, praktycznych
umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej,
szeroko rozumianego ratownictwa oraz wiedzy
z zakresu bezpieczeństwa powszechnego, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.
Po weryfikacji i ocenie wyników klasyfikacja
zwycięzców wyglądała następująco:
Kategoria wiekowa klas I–IV szkół podstawowych:
I miejsce Michał Cichowlas SP Rusinowo; II miejsce Judyta Arent SP Rusinowo; III miejsce Adam
Perzyński SP Racice.
Kategoria wiekowa klas V–VIII szkół podstawowych: I miejsce Filip Kotwasiński SP nr 1
w Kruszwicy; II miejsce Oliwier Tomaszewski NSP
Racice; III miejsce Lena Madajczyk SP Wola Wapowska.
Kategoria wiekowa szkoły ponadpodstawowe: I miejsce Kacper Mazurkiewicz ZSChE w Inowrocławiu;

II miejsce Andrzej Frydrychowski I LO w Kruszwicy;
III miejsce Natalia Rutkowska I LO w Kruszwicy.
Komisja konkursowa była pod ogromnym wrażeniem
wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności wszyst-

kich uczestników konkursu.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Medale
dla „Młodych
Bohaterów”

Dzień 11 lutego to Europejski Dzień
Numeru Alarmowego 112. Z tej okazji
czworo dzieci z województwa kujawsko
-pomorskiego, w tym dwie dziewczynki
z Gminy Kruszwica, zostało uhonorowanych Medalami „Młody Bohater”
przyznanymi przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji za wzorową postawę i opanowanie w sytuacji
niebezpiecznej. Medale wręczył Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Radosław Kempinski.
Uroczystość wręczenia Medali odbyła
się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1
Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, a powiązanie jej z Europejskim Dniem
Numeru Alarmowego 112 nie jest przypadkowe. Część z odznaczonych dzieci
w trudnych sytuacjach, w jakich się znalazły, wezwały pomoc właśnie za pośrednictwem numeru alarmowego 112.
Medal przyznawany jest dzieciom
i młodzieży, którzy wykazali się wzorową
postawą i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej, szczególnie w sytuacji zagrożenia,
gdy dzięki własnemu działaniu lub wezwa-

niu odpowiednich służb bezpośrednio przyczyniły się do ocalenia zdrowia i życia innych osób.
Medalami „Młody Bohater” nadanymi
przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczone zostały Nadia Pyszna
i Zofia Degórska ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im Jana Kasprowicza w Kruszwicy.
Dziewczynki przyczyniły się do uratowania
życia i zdrowia mężczyzny – zachowały
zimną krew i zawiadomiły odpowiednie
służby wykorzystując numer alarmowy
112.
W uroczystości wziął udział także Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, który
zaznaczył, że to bardzo ważne dla każdej
społeczności, aby promować i podkreślać
zachowania godne naśladowania.
„Pragnę podziękować Panu Wojewodzie za inicjatywę odznaczenia Was medalami. To szczególnie cenne, bo podkreśla tę
ważną postawę” – dodał.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Pomoc dla Ukrainy

W związku z wojną w Ukrainie kruszwiczanie nie pozostali obojętni na ludzką tragedię.
Mieszkańcy naszego miasta i gminy zorganizowali wiele akcji pomocowych.
Gminny punkt zbiórki dla Ukrainy znajduje się
w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego przy ul. Kasprowicza 7
w Kruszwicy i przyjmuje dary od poniedziałku do
piątku w godz. od 8.00 do 17.00 oraz w soboty
i niedziele w godz. od 10.00 do 12.00.
W dniu 26 lutego 2022 r. ratownicy Nadgoplańskiego WOPR dodatkowo uruchomili zbiórkę
stacjonarną pod sklepem LIDL w Kruszwicy.
W niedzielę 27 lutego 2022 r. Kruszwicki Klub
Morsów podczas morsowania na „Dzikiej Plaży”
w Kruszwicy zorganizował zbiórkę artykułów,
które zostały przekazane potrzebującym uchodźcom.
W dniu 2 marca 2022 r. WOPR podziękował
Zakładom Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego
w Kruszwicy za przekazanie wody, płatków oraz
mąki dla rodzin przybywających z Ukrainy.
W dniu 3 marca 2022 r. WOPR zorganizował
zbiórkę darów, które miały zostać zawiezione
przez ratowników i strażaków na Ukrainę.
W sobotę 5 marca 2022 r. ratownicy WOPR
i strażacy z OSP w Kruszwicy wspólnie z jednostkami WOPR z terenu województwa kujawskopomorskiego wyruszyli na przejście graniczne
z Ukrainą, gdzie przekazali najpotrzebniejsze rzeczy zebrane dzięki mieszkańcom gminy Kruszwica – łącznie przekazano ok. 4,5 tony darów: opatrunki (gazy jałowe, bandaże); leki (przeciwbólowe,
syropy dla dzieci), żywność długoterminowa, mleko modyfikowane dla niemowląt, bielizna męska,
środki czystości (szampony, szczoteczki i pasty do
mycia zębów).
W dniu 8 marca 2022 r. w związku z sytuacją
panującą w Ukrainie społeczność ŚDS Kruszwica
włączyła się w akcję pomocy. Zakupiono i dostarczono najpotrzebniejsze artykuły w postaci leków,
środków higienicznych i artykułów dla dzieci
i niemowląt.
W dniu 12 marca 2022 r. Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” przekazał ukraińskim uchodźcom
trzy rowery; jeden z podarowanych jednośladów
bezpłatnie wyremontował sklep rowerowy z ul.
Świętokrzyskiej w Inowrocławiu.
Drugi wyjazd ratowników WOPR i strażaków
OSP z pomocą humanitarną do Ukrainy odbył się
17 marca 2022 r. Udało się przekazać wszystkie
zebrane środki od ludzi o wielkich sercach, które
trafiły do najbardziej potrzebujących.
Mieszkańcy Kruszwicy włączyli się w ogólnopolską akcję „Plecaczek”. Zbierano małe, dziecięce plecaczki, do których włożono: małą butelkę
wody niegazowanej z dziubkiem, soczek w kartoniku ze słomką, mus w tubce, batonik, małe
opakowanie kredek, kolorowankę, misia lub
przytulankę, 1 paczkę chusteczek higienicznych,
1 małe opakowanie wilgotnych chusteczek.
Dnia 2 kwietnia z naszej gminy wyruszył
kolejny konwój humanitarny do Ukrainy, który
zabrał ze sobą 90 zebranych plecaczków przekazanych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Jana
Kasprowicza w Kruszwicy, a także m.in. agregat
prądotwórczy i spory zasób lekarstw i bandaży,
przekazany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Kruszwicy oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego z rejonu toruńskiego.

Dary dla Ukrainy zbierane były także (oprócz
NWOPR i ZSO LO w Kruszwicy) w OSP Chełmce, OSP Rusinowo, Zespole Szkół im. Kazimierza
Wielkiego, w sołectwach: Bachorce, Sławsk Wielki, Janowice, Papros, Szarlej, w SP Sławsk Wielki, KGW Sąsiadki i w innych miejscach.
W gminie Kruszwica wielu uchodźców z
Ukrainy znalazło swój tymczasowy, bezpieczny
dom.
Całej społeczności naszej gminy dziękujemy.
Tekst i fot. nadesłane
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Koncert charytatywny

NASZA GMINA

„Слава Україні”

W sobotę 12 marca 2022 r. na Rynku w Kruszwicy odbył się koncert charytatywny pod hasłem
„Слава Україні”. Na scenie zagrały zespoły:
Nocny Stróż, Flow, Shnaps Gate i Roan.
W akcję dobroczynną włączyli się także:
Krusz-LAN (scena, nagłośnienie i oświetlenie),
Sławek Jezierski (prowadzenie koncertu – konferansjer), Zakład Elektroinstalacyjny Krzysztof
Matyjasik (zabezpieczenie elektryczne), Fundacja
Hodowców Polskiej Białej Gęsi (ciepłe posiłki dla
publiczności, zebrano kwotę 1050 zł, która przekazana została na konto PCK na pomoc Ukrainie)
oraz Nadgoplańskie WOPR z Kruszwicy.
Ratownicy Nadgoplańskiego WOPR zbierali
dary dla Ukraińców.
Każdy, kto wsparł akcję charytatywną, otrzymał niebiesko-żółte serduszko wykonane przez
sekcję plastyczną CKiS „Ziemowit” – dzieci wykonały 200 przypinek z ręcznie malowanymi flagami.
Tekst FB CKiS „Ziemowit”, fot. J. Waszak
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Powitane Wiosny w Przedszkolu
Samorządowym nr 3 im. Ewy Lewańskiej

Wiosna to jedna z ulubionych pór roku
dzieci i dorosłych. To czas kolorów, rozkwitu,
budzenia się przyrody do życia.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3
im. Ewy Lewańskiej w Kruszwicy intensywnie
przygotowywały się do nadejścia wiosny, m.in.
poprzez obserwacje przyrodnicze, tworzenie
„zielonych ogródków” w salach, rozmowy
na temat oznak wiosny, zmianę dekoracji
w przedszkolu. Każda grupa miała za zadanie
przygotować własny gaik, symbolizujący nadejście nowej pory roku.

jednym z nich było poszukiwanie ukrytych
w ogrodzie gaików, a następnie kolorowy pochód z piosenką. Każde dziecko otrzymało również kolorowankę oraz papierowego kwiatka.
Pogoda tego dnia nam dopisała, a dzieci ubrane
na zielono jeszcze bardziej wzmocniły tę wiosenną aurę.
Tekst J. Barglik,
fot. nadesłane

Dnia 21 marca odbyło się uroczyste Powitanie Wiosny. Cała społeczność naszego przedszkola zgromadziła się wokół ogniska. Mięliśmy
okazję uczestniczyć w krótkiej inscenizacji
w wykonaniu nauczycielek. Pożegnaliśmy
Panią Zimę poprzez tradycyjne spalenie kukły
Marzanny, a następnie radosnymi okrzykami
i piosenkami powitaliśmy Panią Wiosnę, która
oczarowała wszystkich swoim kolorowym strojem. Dzieci otrzymały od Wiosny kilka zadań,

Pomóż Nam posprzątać Park! – edycja II

Wiosna coraz bliżej, każdy robi porządki, więc
i my postanowiliśmy ponownie zorganizować wiosenne sprzątanie! Zapraszamy Was do akcji „Pomóż
Nam posprzątać Park”.
Na czym polega nasza akcja?
• Posprzątaj teren Parku, może to być symboliczne
zebranie śmieci na spacerze lub większa akcja.
• Przy większej ilości odpadów (minimum 2 worki)
zadzwoń do Nas (52 351 54 15 lub 601 680 900), a my
odstawimy je za ciebie.
• Zrób zdjęcie, tak aby można było stwierdzić, że wysprzątane miejsce jest w Parku.
• Prześlij zdjęcie w wiadomości prywatnej, mailowo
(nadgoplanskipark1000@wp.pl) lub w komentarzu na
FB.
• Zdjęcia będą umieszczone w poście na FB oraz na
naszej stronie internetowej (wysłanie zdjęcia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację).
• Każdy uczestnik, który prześle zdjęcia dostanie upominek.
Akcja trwa przez całą wiosnę od 20 marca
do 20 czerwca!
Tekst i fot. Nadgoplański Park Tysiąclecia
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Powitanie wiosny w Przedszkolu
Samorządowym nr 1

W dniu 21 marca nasze przedszkolaki
powitały Panią Wiosnę. Długo wyczekiwana
pora roku obdarowała najmłodszych piękną
pogodą i dobrymi humorami.

Dzieci z grupy „Motylków” przygotowały
wiosenne przedstawienie, po którym wszyscy
udali się na przedszkolne boisko, gdzie pożegnali Marzannę.

Tekst Aleksandra Wojciechowska,
fot. nadesłane

Kolorowy korowód z Marzanną
– NSP Racice

Na ten dzień uczniowie klas I-III oczekiwali od dawna.
To właśnie 21 marca w naszej szkole odbył się wiosenny,
kolorowy korowód z Marzanną. Chcieliśmy kultywować
piękną tradycję pożegnania zimy i powitania wiosny.

Pożegnaliśmy zimę okrzykami, a wiosnę powitaliśmy
uśmiechem i kolorowymi chorągiewkami. Udaliśmy się również na spacer w poszukiwaniu oznak wiosny.
Natomiast uczniowie klas IV–VIII witali wiosnę świętując Dzień Bez Plecaków.
Pamiętaliśmy również, że dzień 21 marca to dzień Kolorowej Skarpetki, czyli Światowy Dzień Zespołu Downa.
Uczniowie ubrali kolorowe skarpetki nie do pary, w ten
sposób okazując solidarność i symboliczne wsparcie osób
dotkniętych tą wadą genetyczną. To był dzień pełen wrażeń.
Tekst i fot. NSP Racice
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Powitanie wiosny

w Środowiskowym Domu Samopomocy

Przyjście nowej pory roku – wiosny – to
doskonała okazja, by uzmysłowić sobie, jak
wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do
życia przyroda. Przygotowania do pożegnania
zimy zaczęliśmy kilka dni wcześniej zmieniając
wystrój pracowni i tworząc wiosenne dekoracje, a w dniu 21 marca spotkaliśmy się
w ogrodzie Naszego Domu, by wśród śmiechów
i zabaw powitać Panią Wiosnę.
Naszą imprezę plenerową rozpoczęła Pani
Kierownik zapraszając wszystkich do wspólnej
zabawy i zachęcając do głośnego i radosnego
przywitania wiosny.
Gry integracyjne pomogły nam się rozruszać
i wprawić w odpowiedni nastrój – taniec w kółku
z różnymi zadaniami oraz „głuchy telefon” to
zabawy, które wszyscy dobrze znają, a jeszcze
lepiej się przy nich bawią. Dużo śmiechu wywołała także gra w liczenie do trzech, która polegała
na liczeniu na przemian przez prowadzącego

i uczestników, gdzie z czasem cyfry zmieniały
się w różne aktywności, takie jak podniesie rąk,
klaśnięcie dłoni, itp.
Po zabawach muzycznych i tańcach przyszedł
czas na konkurencje sportowe - przeciąganie liny,
skoki przez skakankę i wyścigi rzędów, podczas
których obudził się w nas duch rywalizacji. Po
zmaganiach z różnymi przeszkodami i własnymi
słabościami sędziowie z Panią Kierownik na czele
ogłosili remis, który wywołał okrzyki radości.
Uczestnicy mogli także wziąć udział w zabawach z chustą animacyjną oraz skomponować
wiosenny gaik tworząc kwiaty z krepy, koralików,
wstążek, itp.
Po aktywnych rozrywkach, gdy wszyscy
opadli trochę z sił i zgłodnieli, nadszedł czas
na poczęstunek w postaci kiełbasek i kaszanki
z grilla, które bardzo wszystkim smakowały
i dodały energii na udział w następnych atrakcjach. Do pysznego poczęstunku, każdy dostał

także wiosenny sok owocowo-warzywny.

Po tak pożywnym posiłku uczestnicy ochoczo
ruszyli na poszukiwania podarku od Pani Wiosny,
który ukryty był na naszym zielonym terenie.
Wszyscy dzielnie przeczesywali najmniejsze zakamarki, doskonale przy tym się bawiąc. Prezent
ukryty w gałęziach bukszpanu znalazł Sławek N.
Nasze panie mogły tego dnia wykazać się
także wyobraźnią i kreatywnością biorąc udział
w konkursie na najlepszy strój wiosenny. Uczestniczki zaprezentowały swoje barwne, lekkie
kreacje przechadzając się po wybiegu mody i jury
z Panią Kierownik na czele wyłoniło zwyciężczynie, które ex aequo zajęły I i II miejsca
i zostały nagrodzone.
Dzień upłynął nam w bardzo radosnej atmosferze i napełnił nas nadzieją, że wiosna zagości już
na dobre i w przyrodzie, i w naszych sercach.
Tekst i fot. ŚDS Kruszwica

Wspólne zajęcia
wychowanków
świetlicy
i seniorów

Dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Kruszwicy odwiedziły z programem artystycznym nowych sympatycznych sąsiadów z Klubu Senior+.
To pierwsze spotkanie było przywitaniem Seniorów – dzieci wręczyły kwiatki oraz najpierw zatańczyły same, a później
zaprosiły wszystkie osoby do wspólnych tańców. Zabawa była
super. W podziękowaniu dzieci otrzymały słodycze.
Bardzo się cieszymy, że te dwie instytucje, które są w jednym
budynku, mogą łączyć swoje zadania. Takie pokoleniowe zajęcia
są dla dzieci bardzo dobrym doświadczeniem. Planujemy już
na przyszłość różne wspólne zajęcia i imprezy.
Tekst Anna Stachowiak, fot. nadesłane
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Wielkanocne ozdoby

– kreatywne warsztaty w bibliotece

W kruszwickiej bibliotece i jej filiach zostały
zorganizowane wielkanocne warsztaty dla najmłodszych czytelników
W dniach 12 i 16 marca 2022 r. w Chełmcach
odbyły się warsztaty kreatywne dla dzieci i młodzieży. W pierwszym dniu dzieci własnoręcznie
wykonały świąteczne wianuszki, które pięknie
ozdobią domy podczas nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Drugiego dnia uczestnicy malowali
pisanki wielkanocne. Wszyscy wykazali się dużą
pomysłowością i cierpliwością podczas malowania jajek. Bibliotekarka z filii w Chełmcach
poprowadziła zajęcia wspólnie z p. Krystyną
Lisiecką, która zapoznała uczestników warsztatów z różnymi technikami rękodzieła. Materiały
wykorzystane podczas zajęć zostały zakupione ze środków sołeckich sołectwa Chełmce
i Chełmiczki.
W piątek 1 kwietnia 2022 r. odbyły się pierwsze po długiej przerwie zajęcia dla najmłodszych
czytelników na Zagoplu. Podczas świątecznych
warsztatów kreatywnych dzieci stworzyły wielkanocne stroiki. Baza wyjściową do stworzenia
zajączka wielkanocnego było styropianowe jajko,
które zostało owinięte ozdobną wełną. Każde
dziecko wybrało sobie wielkanocne dodatki i ozdobiło zajączka według własnego pomysłu.
W dniach 4 i 5 kwietnia 2022 r. w bibliotece
w Chełmcach odbyły się warsztaty, podczas których dzieci z Klubu Przedszkolaka i Uczniaka
wykonywali wielkanocne palmy. Uczestniczki
zajęć samodzielnie zrobiły kwiaty z bibuły w różnych kształtach i kolorach, by następnie wpleść je
w wielkanocne palmy.
Natomiast we wtorek 12 kwietnia odbyło się
wielkanocne spotkanie w bibliotece przy ul. Rybackiej. W trakcie warsztatów kreatywnych dzieci
wykonały wielkanocne zające. Każde styropianowe jajko zostało okręcone ozdobną wełną lub
sznurkiem, uszy i stopy zająców zostały wykonane z kolorowego filcu, a wąsy ze sznurka. Wokół
zająca zostały umieszczone ozdoby wielkanocne:
żółte i fioletowe kwiatki, małe pisanki i kurczaczki w gniazdkach z sizalu.
Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Warsztaty w Woli Wapowskiej

W świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej
ruszyły kolejne warsztaty rękodzielnicze.
Tym razem tworzymy monumentalne rzeźby,
gdzie głównym materiałem jest styropian i gips.
Korzenie stały się inspiracją do stworzenia tak

ogromnych rzeźb współczesnych. Między realizmem i abstrakcją. Wiemy, że znów stworzymy
wspólnie coś pięknego, pod kierunkiem Ryszarda Modrzejewskiego. Na chwilę stajemy się
ARTYSTAMI.

Zapraszamy na warsztaty.
Tekst Ilona Dybicz;
fot. nadesłane
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Koza Szymborska
w Sołectwie Janowice

W Janowicach, Przedbojewicach i Żernikach zakończono karnawał zgodnie z kujawską tradycją. Na zaproszenie Stowarzyszenia
PrzeŻeJa na wiejskie podwórka zawitała Koza Szymborska! Wesołe
przyśpiewki sprawiły radość nie tylko mieszkańcom, ale również
Kruszwickiej Grupie Rowerowej, która na swojej trasie spotkała
tradycyjny orszak. Nie zabrakło również pozytywnych reakcji
i wspólnych fotografii z przejezdnymi, którzy nie skrywali radości
z tego wyjątkowego spotkania.
Chodzenie z Kozą to zwyczaj obchodzenia domów na terenie Kujaw
przez grupy przebierańców pod koniec karnawału. Jest to kontynuacja

dawnych ludowych praktyk o charakterze magicznym, których celem
było zapewnienie urodzaju. Od 2021 roku zwyczaj ten jest wpisany na
Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Mieszkańcy Sołectwa Janowice byli pod wrażeniem kultury i szacunku wyrażanych przez Kozę Szymborską. Wspaniała zabawa została
połączona z tradycją i wspomnieniami. Przypomniano wartości, o które
należy troszczyć się nieustannie i ze szczególną dbałością o zachowanie
ich dawnego wymiaru.
Tekst i fot. Anna Wekwejt

Spotkanie przy tradycyjnym
stole wielkanocnym

Wielkanoc to czas świętowania i docenienia życia. Po czterdziestodniowym poście nadchodzi czas radości płynącej ze zmartwychwstania
Pana Jezusa. Mieszkańcy Janowic, Przedbojewic i Żernik oraz ich
goście spotkali się przy tradycyjnym stole wielkanocnym.
Uczestnicy w nastrojowej atmosferze wysłuchali wykładu Haliny
Michalak, która opowiedziała o dawnych zwyczajach i znaczeniu wielkanocnych potraw. Była to chwila pięknych wspomnień, zadumy nad upływającym czasem, jak również humorystycznych anegdot związanych ze
Świętami Wielkanocnymi.
Realizacja wydarzenia była możliwa dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców, wsparciu Sołectwa Janowice, Klubu Seniora
i Stowarzyszenia PrzeŻeJa.
Tekst Anna Wekwejt; fot. Wojtek Danielewski
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Konkurs „O najładniejszą

Palmę Wielkanocną”

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy z filią w Chełmcach zorganizowało XXI Gminny Konkurs „O najładniejszą
Palmę Wielkanocną”. Celem konkursu jest popularyzacja tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz
kultywowanie pięknego, starego zwyczaju zdobienia palm wielkanocnych.

Konkursowe palmy były prezentowane w kościele pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Chełmcach w Niedzielę Palmową w dniu 10 kwietnia
2022 roku. Po mszy świętej wyłoniono zwycięzców konkursu. W uroczystości wręczenia nagród
udział wzięli: Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Zastępca Burmistrza Bartosz Krajniak,
Dyrektorka CKiS „Ziemowit” Barbara Biczko-

wska oraz Radna Rady Miejskiej Ewa Kaczmarek.

Nagrodzone palmy: I miejsce – Amelia Rutkowska, II miejsce – Hanna Basa, III miejsce –
Michalina Gwiżdż, IV miejsce – Maria i Dominik
Klameccy, V miejsce – Dominika Gust.
Wyróżnienia: Małgorzata Barczak, Hanna
Kaczmarek, Cezary Pułkownik, Lilianna Kaczmarek, Malwina Janiak, Wiktoria Niemczyk oraz
Justyna Niemczyk.
Nagrody ufundowali: CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy, Karolina Gołębiewska oraz Urząd Gminy
Kruszwica.
Tekst i fot. nadesłane

Misterium Męki Pańskiej

Pierwsze zdjęcia rozpoczęliśmy 21 grudnia
2021 r., pracę zakończyliśmy 25 marca 2022
roku. W pracy nad filmem wzięło udział blisko
50 osób. Film opowiada historię współczesnego
prokuratora Poncjusza Piłata, który staje przed
trudnym wyzwaniem – rozprawą Jezusa z Nazaretu.

warto zatrzymać się i zastanowić się nad prawdą.
Czym dla mnie jest prawda? Jak ją rozumiem?
Czym była prawda, o której mówił Jezus?

Pro-Arte, w którego skład wchodzą m.in. Paweł
Lewartowski oraz Filip Pawlak – wieloletni organizatorzy Misterium w Kruszwicy.
Partnerami filmu są Urząd Miasta i Gminy
Kruszwica oraz CKiS „Ziemowit”.

Tematem przewodnim tegorocznego Misterium była prawda. W czasach, gdy każdy ma swoją
prawdę, a obiektywność staje się utopijnością,

W postać Jezusa wcielił się Paweł Budner, rolę
Piłata odegrał Andrzej Kortas. Ponadto w filmie
wystąpili m.in. Irek Gregowski, Hubert Mizera,
Artur Łuczak oraz Aneta Dopierała.
Twórcami filmu są Kruszwicki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z ks.
Jackiem Bartmańskim oraz studio produkcyjne

Film otrzymał patronat honorowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza.
Tekst Filip Pawlak, fot. nadesłane
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„Kolędowanie Sukces zespołu
z Czarnoziemem” „September”

W dniu 1 marca 2022 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Kruszwicy wręczyliśmy nagrody w konkursie muzycznym „Kolędowanie z Czarnoziemem”.

Za zwycięstwo w kategorii uczniowie szkół ponadpodstawowych, z rąk Prezesa LGD Czarnoziem na Soli Bartosza Krajniaka
upominki oraz podziękowania za udział otrzymał duet Natalia Rutkowska i Zuzanna Luber, opiekun Mariusz Tomaszewski oraz dyrektor ZSO Lidia Bednarska.
Tekst i fot.
ZSO LO Kruszwica

Sukces uczniów
z „Kazika”

Drużyna informatyków z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy w składzie: Maciej Lewandowski, Antoni Jachacy i Michał Ruciński, zajęła drugie miejsce w etapie wojewódzkim
konkursu CyberSkiller Challenge Poland.
CyberSkiller Challenge Poland to ogólnopolski konkurs wiedzy
i praktycznych umiejętności w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, organizowany prze UMCS w Lublinie.
Merytoryczną opiekę nad młodzieżą sprawuje pan Henryk Borowski
– nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Tekst i fot. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy

Uczennice klasy Ia ZSO LO w składzie: Martyna Kulpa, Ewelina
Lipińska, Zuzanna Luber i Natalia Rutkowska czyli zespół „September” wykonując brawurowo piosenkę „Anna M.” zdobył 2 miejsce
w X Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki „KING OF THE STAGE”
w Radziejowie.
W kategorii solistów szkół średnich wyróżnienie wyśpiewała Zuzanna
Luber piosenką „Polska Madonna”. Natalia Rutkowska i Martyna Kulpa
zaprezentowały również piosenki w kategorii solistów szkół średnich.
Uczennicom pomógł się przygotować do występów nauczyciel
Mariusz Tomaszewski.

Tekst i fot.
ZSO LO Kruszwica

Laureaci konkursu
„Europa z naszej ulicy”

Dnia 14 marca 2022 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Europa z naszej ulicy”. Drużyna z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy znalazła się w gronie laureatów.
Jury konkursowe doceniło fotoreportaż pt. „Z Belgii do Polski, czyli
krótka historia dobrego człowieka”, opowiadający o losach Józefa Leclercqa – właściciela majątku Sukowy. Autorami nagrodzonego reportażu
są: Dominika Płatała, Zuzanna Suszyńska, Martyna Łagocka, Michał
Gołębiewski, Kamil Dominiak i Adrian Pogorzały. W nagrodę uczniowie
polecą do Brukseli.
Opiekę merytoryczną i organizacyjną nad projektem sprawowali
Rafał Kostrzak, Alicja Walczak oraz Mirosław Służałek.
Tekst i fot. Zespół Szkół im. Kazimierza Wielkiego
w Kruszwicy
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Gminny konkurs pięknego
głośnego czytania w Racicach

W dniu 9 kwietnia 2022 r. w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Ryża
w Racicach odbył się gminny konkurs
pięknego głośnego czytania dla uczniów szkół
podstawowych.
W kategorii uczniów klas czwartych I miejsce zajęła Magdalena Szczupak (SP Sławsk
Wielki), II miejsce – Zofia Grabowska (SP nr 2
Kruszwica), III miejsce – Marcelina Lewandowska (NSP Racice). Wyróżnienie otrzymał Szymon Witoń, uczeń SP nr 1 w Kruszwicy.
W kategorii uczniów klas piątych I miejsce
zajął Filip Parada (SP Polanowice), II miejsce
– Julia Luber (NSP Racice), III miejsce – Iga
Krawczak (SP nr 1). Wyróżnienie powędrowało
do Leny Raźnej z SP Rusinowo.
W kategorii uczniów klas szóstych I miejsce zajęła Barbara Charysz (NSP Racice),
II miejsce – Julia Jakubowska (SP Chełmce),
III miejsce – Maria Lubońska (SP Sławsk Wielki). Wyróżnienie otrzymał Adam Brylewski,
uczeń SP nr 1.

Jednogłośnie Grand Prix konkursu przyznano Filipowi Paradzie z SP Polanowice.
Nagrodę przyznał także dyrektor placówki
Paweł Śmiłowski. Otrzymał ją Igor Robakowski (SP Wola Wapowska).
Uczniów oceniło jury w składzie Magdalena
Jagiełłowicz (przewodnicząca), Grażyna Strzelczyk oraz Anna Płoszaj (członkowie).
Tekst NSP Racice; fot. J. Waszak

„Nadgoplańskie Nutki
na 600 lat Kruszwicy”

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” jest organizatorem konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej „Nadgoplańskie Nutki na 600 lat Kruszwicy”.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży mieszkających lub uczących się na terenie miasta i gminy Kruszwica.

Do 22 maja 2022 r. na adres konkurs.nutki@interia.pl
można nadsyłać filmiki prezentujące wykonanie na żywo
polskiej piosenki przez uczestnika.

Regulamin konkursu na FB Centrum Kultury i Sportu
„Ziemowit” w Kruszwicy.
Tekst FB CKiS „Ziemowit”
17
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Rysunkowy
świat Jakuba

Jakub Grzegorek – uczeń
klasy 7c Szkoły Podstawowej
nr 1 – chętnie rysuje graficzne prace. Świetnie odnalazł się
w projektowaniu kolorowanek z
dziecięcych kreskówek.

Uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej
w Chełmcach wraz z wychowawczynią panią Urszulą Kołodziejską
zostali laureatami konkursu „Prawa człowieka i co o nich wiem…”.
Konkurs został zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji
w Inowrocławiu oraz Zakład Karny w Inowrocławiu. Szóstoklasiści
pokonali innych uczestników konkursu z powiatów inowrocławskiego
i rypińskiego.
W dniu 9 lutego 2022 r. uczniowie klasy VI odebrali atrakcyjne
nagrody rzeczowe oraz zostali zaproszeni przez organizatorów do udziału w specjalnych zajęciach.
Tekst Urszula Kołodziejska,
fot. nadesłane

Kolorowanki opatrzone jego
inicjałami i datą powstania zostały wykorzystane w świetlicy szkolnej. Powielone ksero projekty
są rozchwytywane przez dzieci
przebywające w świetlicy i każda
z nich otrzymuje oryginalną
wersję kolorystyczną.
„Interesuję się malowaniem i szkicowaniem postaci z bajek, aut
oraz wszystkiego, co mi przyjdzie
do głowy. Moje prace kilka razy
zostały wystawione w Skłudzewie.
Dużą pomoc dostaję od nauczycielki plastyki pani Renaty Barczak-Meler, za co jestem jej ogromnie wdzięczny. Myślę że malowanie
zostanie ze mną na zawsze,
ponieważ sprawia mi to bardzo
dużo przyjemności, a zarazem re-

Sukces uczniów klasy
VI SP w Chełmcach

laksu. Cieszę się, że kopie moich
rysunków umilają czas młodszym
uczniom w świetlicy” – mówi
młody artysta.
Z Jakubem Grzegorkiem
rozmawiał Jarosław Waszak
Fot. Adam Grzegorek

Uczniowie z SP
Sukces
Polanowice
uczennic szkoły dbają
o środowisko
w Racicach

Uczennice Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Ryża
w Racicach wzięły udział w XXVIII Powiatowym Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Złotnikach Kujawskich – Kopa 2022. Julia Luber uczennica klasy piątej zajęła 1 miejsce, a Barbara Charysz – 3 miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Tekst i fot. nadesłane

Dnia 24 marca 2022 r. uczniowie z klas 7 i 8 wybrali się na wycieczkę do Miradza, gdzie sadzili drzewka jodłowe.
Dzięki sprzyjającej pogodzie i dobrym humorom wykonali sprawnie
zadania, łącząc przyjemne z pożytecznym.
Opiekunami wycieczki byli Joanna Kaliska, H. Dziedzic-Marcińska i J. Stajszczak.
Tekst i fot. nadesłane
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„W karnawale różne bale...”
– SP 1 w Kruszwicy

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków i zabaw tradycja,
nie tylko dla dorosłych. Bal karnawałowy
jest atrakcją bardzo lubianą również przez
dzieci, dostarcza im wielu przeżyć i radości.

Tak też było w Szkole Podstawowej nr 1.
W dniach 17 i 18 lutego 2022 r. na udekorowanej sali gimnastycznej pojawili się kolorowo ubrani uczniowie klas I–III. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, można
było zobaczyć wróżki, królewny, biedronki,
księżniczki, rycerzy, piratów, policjantów
i wiele innych postaci. Na sali uczniowie
wesoło bawili się w rytmie ulubionych przebojów, a uśmiech nie znikał z ich twarzy.
Bal karnawałowy miały także dzieci z grup
zerowych „A” i „B”. Były tańce, zabawy
i dużo pozytywnej energii.
Tekst i fot. SP1 w Kruszwicy
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10 lat kruszwickiej Astrobazy

W dniu 9 marca 2022 roku minęła 10.
rocznica otwarcia Astrobazy w Kruszwicy.
Była to dobra okazja do podsumowań.
O szerokim spektrum kruszwickiej działalności można się przekonać oglądając przygotowaną przez koordynatorkę przyszkolnego obserwatorium p. Magdalenę Musiałowską prezentację multimedialną, która dostępna jest na stronie http://astrobaza-kruszwica.com.pl.
W minionych latach w progach Astrobazy
gościli nie tylko uczniowie, mieszkańcy Kruszwicy i okolic, ale także turyści odwiedzający
Kruszwicę. Byli także astronomowie, studenci
m.in. z USA, Korei, Francji, Anglii, Gruzji,
Włoch, Łotwy, Portugalii, Rumunii.
Członkowie koła astronomicznego z tej okazji spotkali się w Astrobazie przy urodzinowym
torcie.
Tekst i fot. nadesłane

Tak drukują w Polanowicach

W ramach rządowego projektu „Laboratoria przyszłości” szkoła podstawowa w Polanowicach wzbogaciła się o profesjonalną drukarkę 3D Adventure 4 printer.
Laboratoria przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez MEiN we współpracy
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Inicjatywa ta zakłada wsparcie szkół
podstawowych w budowaniu wśród uczniów
kompetencji przyszłości z tzw. kierunku STEAM.
W ten sposób powstają nowoczesne szkoły, a zaję-

cia prowadzone są w ciekawy sposób i sprzyjają
odkrywaniu talentów uczniów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza
Kusocińskiego w Polanowicach pod opieką nauczyciela informatyki przygotowali drukarkę
do pracy i wykonali pierwsze próbne wydruki.
Zainteresowanie tą formą nauki przerosło oczekiwania nauczyciela, dzieci bardzo chciały zobaczyć działanie urządzenia. Uczniowie poprzez
eksperymentowanie zdobywają praktyczne umiejętności druku 3D. Pod opieką nauczyciela infor-

matyki drukują wymarzone postacie z bajek, pomoce naukowe i wiele innych rzeczy.
„Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy
naszych uczniów. Zakładamy, że posiadanie drukarki 3D bardzo wzbogaci i urozmaici proces
nauczania naszych uczniów”.
Tekst: Hanna Dziedzic-Marcińska
Fot. nadesłane
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Międzynarodowy Dzień
Książki dla Dzieci
w kruszwickiej bibliotece

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, ponieważ w tym właśnie
dniu urodził się Hans Christian Andersen, autor najpiękniejszych baśni. Działania kierowane do dzieci podejmowanie
podczas tego święta mają na celu popularyzowanie czytelnictwa i książek wśród najmłodszych.
W tym roku kruszwicka biblioteka i wszystkie jej filie czynnie włączyły się w akcję zachęcania dzieci i młodzieży do czytania i słuchania bajek, opowiadań i łatwych powieści.
W dniu 31 marca 2022 r. w bibliotece na Zagoplu pojawiły się dwie grupy przedszkolaków
„Pszczółki” i „Żabki” z PS nr 1. Podczas spotkania bibliotekarka przeczytała dzieciom dwa
opowiadania „O wilku, który wypadł z książki”
oraz „O wilku, który wpadł do Baśniowego
Lasu”. Bohaterem obu książeczek był bardzo
sympatyczny wilk. Oczywiście nie mogło
zabraknąć wesołych zabaw związanych z postaci z bajek i odgadywaniem tytułów bajek.

Natomiast 1 kwietnia w kruszwickiej bibliotece gościliśmy dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego nr 3 im.
Ewy Lewańskiej w Kruszwicy. Na początku
spotkania bibliotekarz opowiedział dzieciom
o książkach, jakie znajdują się w bibliotece oraz
oprowadził gości po placówce. Po kilku słowach
wprowadzenia pięciolatki miały czas, aby

obejrzeć księgozbiór. Następnie dzieci przeszły
do czytelni, w której wysłuchały pogadanki
o książkach oraz rozwiązywały zagadki związane z bajkami. Potem bibliotekarz przeczytał
dzieciom kilka wybranych opowiadań, m. in.
„Książkę bez obrazków”, „O wilku, który chciał
się zakochać”, „Może”. Przedszkolaki wzięły
także udział w inscenizacji bajki o Czerwonym
Kapturku.
Podobne spotkanie odbyło się 1 kwietnia 2022 r. w przedszkolu w Polanowicach.
Przedszkolaki chętnie wysłuchały opowiadania
„Witaj w przedszkolu”, a następnie odgadywały
zagadki związane z bohaterami bajek. Na koniec zajęć dzieci wyciągnęły z wielkiego worka
pięknie ilustrowane książki z biblioteki, które
mogły oglądać.

W dniu 1 kwietnia 2022 r. bibliotekarka
z filii w Racicach odwiedziła dzieci z przedszkola oraz z „zerówki”. Uczestnicy dowiedzieli się,
co to jest biblioteka, kto pisze książki, dlaczego
są one ważne w życiu dzieci. Była rozmowa
o własnych zbiorach przedszkolaków i ulubionych książeczkach. Dzieci w przedszkolu
wysłuchały książeczki „Chory kotek” St. Jachowicza oraz znanych i lubianych wierszyków,
a uczniowie „zerówki” opowiadania „Księżniczka Malina”. Była wspólna zabawa, zagadki
o książkach oraz oglądanie książeczek ze zbiorów biblioteki.

W poniedziałek 4 kwietnia 2022 r. do biblioteki przy ulicy Rybackiej przyjechała grupa
uczniów klas 1–3 ze Szkoły Podstawowej im.

Marii Patyk w Sławsku Wielkim. Na początku
wizyty uczniowie zapoznaniu się z działami
i funkcjonowaniem placówki, następnie przejrzeli księgozbiór działu dla dzieci i młodzieży.
Każdy znalazł interesujący tytuł i przez kilka
minut miał okazję na miejscu przeczytać parę
stron wybranego opowiadania. Potem grupa
przeszła do czytelni, w której odbyły się zajęcia
prowadzone przez bibliotekarza. Na uczniów
czekały zagadki związane z bajkowymi postaciami oraz wesołe opowiadania, które czytał
bibliotekarz.

W tym samym dniu w bibliotece w Chełmcach spotkały się dzieci z Klubu Przedszkolaka i Uczniaka. Podczas spotkania dzieci
przeczytały dwie książki „Tajemniczy złodziej
książek” i „Tajemniczy pożeracz książek”.
Uczestnicy rozmawiali o bohaterze tych opowiadań i jego pomysłach. Na zakończenie
bibliotekarka przeczytała książkę „O dzieciach, które kochają książki”.

Natomiast w dniu 8 kwietnia 2022 r. odbyło
się spotkanie w klasach I i II w Szkole Podstawowej w Chełmcach. Dzieci wysłuchały opowiadań: „O dzieciach, które kochają książki”,
„O wilku, który nie lubił czytać” oraz „O wilku,
który podróżował po świecie”; rozwiązywały
zagadki i rebusy dotyczące przeczytanych książek.
Tekst i fot. MGBP Kruszwica
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Koncert

na Dzień Kobiet

W dniu 5 marca 2022 r. w sali widowiskowej
przy ul. Niepodległości w Kruszwicy odbył się
koncert arii operetkowych, piosenek i przebojów musicalowych zorganizowany przez
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

Dla zebranej publiczności wystąpili: Grażyna Nita (sopran), Łukasz Lenart (baryton), Damian Wilma (baryton), Rafał Tworek (fortepian). Koncert prowadził Błażej Stawiarski.
Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w ŚDS

Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn stanowią
wspaniałą okazję do świętowania, dlatego też 8
marca spotkaliśmy się wszyscy w Sali Integracji
Społecznej, by wspólnie celebrować ten dzień.
Salę zdobiły przygotowane przez uczestników
plakaty, a także balony i serpentyny. Dopełnieniem
wystroju były pięknie nakryte stoły, na których
czekał słodki poczęstunek w postaci ciastek i babeczek budyniowych na kruchym cieście przygotowany przez pracownię kulinarną.
Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik zapraszając wszystkich do wspólnej zabawy. Grupa
uczestników pod opieką p. Michała i p. Natalii
przygotowała na tę okazję imprezę w stylu karaoke. Łukasz H. i Adam P. wraz z Anią C. byli
prowadzącymi zabawy – rozśmieszali publiczność, zapraszali do wspólnego śpiewania, a także
składali życzenia. Rozmowy naszych spikerów
przeplatane były piosenkami wykonywanymi
przez naszych zdolnych wokalistów: Martę W.,
Monikę W. oraz Jarka K. Mogliśmy wspólnie
z nimi bawić się przy utworach wybitnych artystów:
„Dni, których nie znamy” M. Grechuty, „Dziewczyny lubią brąz” R. Rynkowskiego, „Chodź, pomaluj mój świat” zespołu 2 plus 1, „Chłopaki

nie płaczą” zespołu T.Love, „Sobie i Wam”
MGO2019, „Być kobietą” A. Majewskiej, „Ja nie
wyglądam na Jamesa Bonda” Kramera, „Sens”
Tabb& Sound’N’Grace oraz „Ale jazz” Sanah.
Po skończonej części artystycznej przyszedł
czas na składanie życzeń – Panom przez Panie
i Paniom przez Panów – oraz rozdawanie drobnych upominków w postaci kwiatów, lizaków
i czekoladek.
Gdy wszyscy mogli cieszyć się podarunkiem,
rozpoczęliśmy karaoke, podczas którego każdy

uczestnik – solo, w duecie, w grupie, z asystentem
– mógł zaprezentować swoje umiejętności wokalne w wybranym przez siebie repertuarze.
Dzień upłynął nam w przyjemnej, wesołej
atmosferze. Podczas rozmów, śmiechów i śpiewu
mogliśmy oderwać się od codziennych zmartwień
i trosk, i po prostu cieszyć się chwilą i wspólnie
spędzanym czasem.
Tekst i fot. ŚDS Kruszwica

Dzień Kobiet

w Klubie Seniora
Ostrowo

W poniedziałek 7 marca 2022 r. Klub Seniora Ostrowo zrzeszający
mieszkańców trzech sołectw: Ostrowo, Popowo i Złotowo uczestniczył w spotkaniu w ramach projektu pod nazwą „Aktywny Senior”.
Tym razem Iwona Jasińska i Irek Kołodziej zaprezentowali program artystyczny z okazji Dnia Kobiet w świetlicy w Ostrówku. Włączając się do akcji
solidarności z walczącą Ukrainą seniorzy mieli okazję wysłuchać przejmującego
utworu „Przeżyj to sam” wykonanego przez Irka, a panie z Klubu Seniora pieniądze
na zakup tradycyjnych kwiatów przeznaczyły na słodycze dla ukraińskich dzieci.
Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”
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Spotkanie słuchaczy UTW
z książkami o Kruszwicy

W dniu 8 kwietnia 2022 r. w klubie „Popiel” na Zagoplu odbyło się spotkanie członków
kruszwickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
z pracownikami Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszwicy.
Uczestnicy zebrania mieli okazję obejrzeć
przygotowaną przez bibliotekarzy prezentację
„Kruszwica na kartach historii. Ze zbiorów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława
Przybyszewskiego w Kruszwicy”. Podczas wykładu słuchacze UTW poznali książki naukowe
i popularnonaukowe, przewodniki, broszury i beletrystykę dotyczące historii naszego miasta i regionu.
Spotkanie zostało zorganizowane przez kruszwicką bibliotekę w ramach obchodów 660-lecia
nadania Kruszwicy praw miejskich na prawie
magdeburskim przez króla Władysława Jagiełłę.
Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Roman
Wróblewski
(1942–2022)

W dniu 30 marca 2022 r. zmarł Roman Wróblewski, były dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
Roman Wróblewski urodził się 20 sierpnia 1942 r. w Luchowie (byłe województwo
pilskie). Od dn. 23.10.1961 r. do dn. 31.01.1976 r. pracował w Nadleśnictwach w Wielowsi
i Gniewkowie. Od dn. 1.02.1976 r. do dn. 20.02.1984 r. był Inspektorem ds. leśnictwa
w Urzędzie Miasta i Gminy w Kruszwicy, a także zastępcą Naczelnika. Od dn. 20.02.1984
r. do dn. 30.09.1990 r. był Naczelnikiem Gminy Rojewo. Od 1992 r. do 2007 r. był Dyrektorem Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy, był założycielem Parku na bazie
Tucholskiego Parku Krajobrazowego.
Tekst NPT; fot. J. Waszak
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W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej

W dniu 14 lutego 2022 r., w 80. rocznicę
powołania Armii Krajowej, na cmentarzu
parafialnym w Chełmcach odbyło się uroczyste
oznakowanie grobu śp. Alfonsa Sitka, podporucznika Wojska Polskiego, żołnierza Armii
Krajowej.

Uroczystość odbyła się w ramach akcji pn.
„W hołdzie Żołnierzom Armii Krajowej”, która
polega na lokalizowaniu i znakowaniu tabliczkami pamiątkowymi grobów weteranów Armii
Krajowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Dnia 14 lutego 1942 roku, rozkazem Wodza
Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego, utworzono Armię Krajową
– największą konspiracyjną armię w okupowanej
Europie. AK była integralną częścią Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, podległą konstytucyjnym
władzom państwowym działającym na obczyźnie. Podziemna armia zbroiła się, szkoliła kadry,
prowadziła dywersję, wywiad i kontrwywiad,
przygotowując kraj do zbrojnego powstania narodowego, które miało oswobodzić Polskę z rąk
okupantów. Największą operacją militarną Armii
Krajowej było Powstanie Warszawskie. W AK

służyło ponad 350 tys. zaprzysiężonych żołnierzy.
W uroczystości uczestniczyli Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Pełnomocnik Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych Jacek Tarczewski, poczet sztandarowy i dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Chełmcach oraz przedstawiciele rodziny.
Asystę i wartę przy grobie pełnili żołnierze
8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Bieg Tropem Wilczym 2022

W dniu 6 marca 2022 roku po raz szósty w Kruszwicy odbył się Bieg
Tropem Wilczym dla uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych.

W tegorocznym biegu wzięło udział ponad 250 uczestników. Wśród nich
były całe rodziny, które zdecydowały się w ten sposób spędzić niedzielne
południe.

Biegacze wystartowali o godzinie 12:00. Dystans wynosił 1963 m i był
symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród żołnierzy wyklętych
Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zginął 21 października 1963 roku.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Klubu Turystyki Rowerowej
„Goplanie”
Klub Turystyki Rowerowej „Goplanie” działający przy Oddziale Nadgoplańskim PTTK
w Kruszwicy zorganizował wycieczki rowerowe dla członków i sympatyków klubu z gminy
Kruszwica i regionu.
W dniu 26 lutego 2022 r. odbył się rajd rowerowy pod nazwą „Rozpoczęcie sezonu rowerowego”. Trasa liczyła ok. 30 km. Podczas wycieczki rowerzyści odwiedzili sanktuarium w Markowicach.
W sobotę 12 marca 2022 r. cykliści wzięli
udział w rajdzie „Śladami Ziemiaństwa Nadgoplańskiego”. Trasa wiodła z Kruszwicy przez
Głębokie i z powrotem do miasta (40 km). Przed
wyjazdem na trasę uczestnicy przekazali trzy rowery uchodźcom z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w gminie Kruszwica. Darczyńcami rowerów byli członkowie KTR „Goplanie”.
Spotkanie w Dziarnowie nad Notecią było
okazją do powitania wiosny. W dniu 9 marca 2022 r.
odbyły się rajd rowerowy z Kruszwicy i rajd pieszy
z Inowrocławia. Obie grupy spotkały się nad
Notecią, gdzie odbył się konkurs na najładniejszą
Marzannę.
W dniu 2 kwietnia 2022 r. odbył się rajd
pod hasłem „Przeszłość i teraźniejszość”. Był to
pierwszy z rajdów rowerowych organizowanych
przez Oddział Nadgoplański PTTK, w których
uczestnictwo uprawnia do zdobycia jubileuszowej odznaki 600-lecia nadania praw miejskich
Kruszwicy na prawie magdeburskim. Ze względu
na niekorzystne warunki pogodowe trasa rajdu
została skrócona: Kruszwica–Gocanowo–Tarnowo
–Kobylniki.
Tekst FB KTR „Goplanie”
Fot. Maria Brożek, Dominik Fijałkowski

Sołtys Woli Wapowskiej Maria Pańka
nagrodzona medalem PTTK

„Nazywam się Maria Pańka i mieszkam
w Woli Wapowskiej. Od 26 lat jestem sołtysem.
Opiekuję się też świetlicą wiejską w mojej miejscowości.
Pewnego dnia zadzwonił do mnie pan Edmund
Kowalski (prezes Klubu Turystyki Rowerowej
„Goplanie”) z propozycją spotkania. Byłam zaskoczona. Kolejnego dnia przyjechali do mnie pan
Edmund wraz z panem Bogdanem Lipińskim
z bukietem pięknych róż i wręczyli mi dyplom oraz
medal za pomoc i współpracę z PTTK w Kruszwicy.
Gdy trasa rajdu rowerowego biegnie przez
Wolę Wapowską, to cykliści zatrzymują się w świetlicy na posiłek, który pomagam przygotować. To
był bardzo miły gest, byłam wzruszona.
Prócz współpracy z PTTK w mojej miejscowości wraz z Krzysztofem Wiśniewskim prowadzimy Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i Dziecięcą Drużynę Pożarniczą. Spotykamy się w świe-

tlicy lub na hali sportowej, gdzie odbywają się treningi. Młodzi bardzo chętnie biorą w nich udział.
W grudniu odbyły się u nas czwarte halowe zawody MDP, na których nasza drużyna zdobyła trzecie
miejsce. W Woli Wapowskiej gościmy drużyny
z całej Polski. Kilkanaście razy w roku wyjeżdżamy na zawody w różne zakątki kraju, na których
zdobywamy czołowe miejsca. Nasi podopieczni
prezentowali też pokaz strażackich umiejętności
dla naszych rowerzystów.
W wolnych chwilach relaksuję się w przydomowym ogródku, uwielbiam spacery po lesie i zbieranie grzybów. Co tydzień spotykam się z grupą
mieszkańców w świetlicy na zajęciach plastycznych, gdzie przy kawie miło spędzamy czas.
Integrujemy się i tworzymy rzeźby i obrazy, które
można zobaczyć w naszej świetlicy”.
Z Marią Pańką rozmawiał Jarosław Waszak
Fot. J. Waszak
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Kruszwicka Liga Piłki Halowej

W dniu 26 lutego 2022 r. rozegrano
ostatnią kolejkę sezonu 2021/2022 kończąc
piłkarskie zmagania halowe Kruszwickiej Ligi Mistrzów. Wygrała ją drużyna
Pacio Pakość, drugie miejsce zajął Agmar
Radziejów, a trzecie zespół Oldboje Szarlej.

Specjalne wyróżnienie od organizatorów
Ligi otrzymał Piotr Adamkiewicz z drużyny
Agmar Radziejów.

Najlepszym bramkarzem Ligi został
Zbigniew Baranowski z drużyny Pacio
Pakość, najlepszym strzelcem – Seweryn
Hełminiak z Unii Leszcze, najlepszym zawodnikiem – Marcin Skonieczka z Pacio
Pakość.

Wszystkim zawodnikom oraz osobom
zaangażowanym dziękujemy
i gratulujemy sportowej rywalizacji!

Puchary i statuetki ufundowane przez
Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka
wręczyła Dyrektorka Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”

Bieg Piastowski
2022

W tym roku ponownie (po przerwie spowodowanej pandemią
COVID-19) odbędzie się jedna z największych imprez biegowych
w regionie, czyli Piastowski Festiwal Biegowy.
W dniu 7 maja 2022 r. biegacze będą mieli okazję wziąć udział
w XIII edycji Biegu Piastowskiego – półmaratonu z Kruszwicy do Inowrocławia.
Współorganizatorem imprezy jest Gmina Kruszwica i Centrum
Kultury i Sportu „Ziemowit”.
Więcej informacji na stronie http://biegpiastowski.pl/

Ostatni start w sezonie
halowym kruszwickich
lekkoatletów

W dniu 12 marca w hali Zawiszy
w Bydgoszczy odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa LDK w kategoriach U10, U12, U14.
Nasi młodzi zawodnicy start mogą
zaliczyć do udanych – wielu z nich
zakończyło sezon halowy z nowymi
rekordami życiowymi. Klub reprezentowali: Wojtek Bieganowski (I m. 300 m
U10); Hania Basa (I m. 600 m U10);
Wiktoria Kawka (VI m. 60 m U10); Laura Wiśniewska (VII m. 60 m U10); Ola
Śniegowska (II m. 600 m U12); Dominika Sulinowska (II m. skok wzwyż U12);
Lena Kułacz (III m. skok wzwyż U12);
Madzia Szczupak (IV m. skok w dal
U12); Monika Pindel (VII m. 60 m
U12); Gosia Śniegowska (VII m. 300 m
U12); Rafał Gwiżdż (VII m. 60 m U12);
Mikołaj Dutkowski (I m. skok wzwyż
U14); Kuba Żurawski (I m. skok w dal

U14); Natalia Szkudlarek (II m. skok
wzwyż U14); Lena Siedlecka (II m. 60
m p/pł U14); Olga Rogozińska III m.
skok wzwyż U14); Szymon Rychczyński
(III m. skok w dal U14); Emila Duniecka (X m. 60 m U14).
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
Tekst i fot. FB KS LZS Kruszwica

fot. J. Waszak
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Występ kruszwicach biegaczy
w biegach przełajowych

W dniu 6 marca 2022 r. w Białych Błotach
odbyły się Przełajowe Mistrzostwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego LZS. Mimo
temperatury bliskiej zera, na leśnej, trudnej
trasie zawodnicy kruszwickiego klubu zaprezentowali wysoką formę na początku sezonu
biegowego zdobywając trzy medale.

Siedmioro naszych zawodników, w tym
dwie debiutantki, wystartowało w niedzielę na
leśnych trasach w Białych Błotach.
Złoty medal zdobył Wojtek Bieganowski
U10, srebrny wywalczyła Ola Śniegowska U12,
brązowy Hania Basa U10.

Na czwartym miejscu uplasowała się Gosia
Śniegowska U11, na piątym Madzia Szczupak
U12, szósta była Basia Degórska U12, a dziesiąta Emilka Duniecka U13.
Tekst i fot. KS LZS Kruszwica

II Nadgoplański
Bieg Dwóch
Jezior – zapisy
Wiosenna edycja biegu na dystansie 10 kilometrów odbędzie
się 2 maja 2022 roku. Biegacze wystartują z Kruszwicy spod Mysiej Wieży, a meta rywalizacji zlokalizowana będzie w Łojewie
nad „Małym Gopłem” (jezioro Szarlejskie) na terenie ośrodka
sportu i rekreacji. Tam też odbędzie się Święto Kujawskiego
Słońca, podczas którego nastąpi uroczyste wręczenie trofeów.
Prawo startu w Biegu Dwóch Jezior mają osoby, które do dnia
2 maja br. ukończą 18 lat lub 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub
opiekuna prawnego (do okazania w biurze zawodów w dniu biegu).
Zapisy na stronie https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.
php?zawody=6791
Na ten rok zaplanowano także trzecią edycję Biegu Dwóch
Jezior. W dniu 28 sierpnia 2022 r. miłośnicy biegania pokonają trasę
z Łojewa do Kruszwicy.
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy
na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełłę w 1422 roku.
1. Przywilej kruszwicki
2. Samorząd miejski Kruszwicy dawniej i dziś
3. Kruszwica na dawnej pocztówce
4. Starodawna Kruszwica
5. Zamek Kruszwicki

6. Kolegiata śś. Piotra i Pawła w Kruszwicy
7. Podanie o Piaście i Popielu
8. Miasta kujawskie w średniowieczu
9. Kruszwica w czasie II wojny światowej

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 czerwca 2022 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 Magdalena Trzebuchowska.
Gratulujemy!
HASŁO: Grunwald
Odpowiedzi: 1. Jagiellończyk; 2. Granowska; 3. Julianna; 4. Warneńczyk;
5. Andegaweńska; 6. Holszańska; 7. Cylejska; 8. Olgierd.
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