GMINA KRUSZWICA
MA SWOJE LOGO

Na organizowany przez kruszwicki
samorząd konkurs na logo Gminy
Kruszwica wpłynęło 166 propozycji
z całej Polski. Projekty oceniała komisja, w skład której wchodzili: artyści plastycy, przedstawiciel PTTK
w Kruszwicy, przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych, przedstawiciel Rady Miejskiej w Kruszwicy
oraz dwóch pracowników referatu
kultury, promocji i sportu Urzędu
Miejskiego w Kruszwicy. Członkowie
komisji ocenili walory artystyczne projektów tj. pomysł, komunikatywność,
wyrazistość, czytelność, estetykę, oryginalność, a także wywołanie pozytywnych skojarzeń. Ocenili również
walory graficzne oraz użytkowe zgłoszonych prac, tj. możliwość edycji
w różnych zastosowaniach i sytuacjach
ekspozycyjnych.

Trzy najciekawsze prace zostały ponumerowane i poddane pod głosowanie
mieszkańców. Zdecydowana większość
(383 osób) zagłosowała na logo nr 2. Na
logo nr 1 zagłosowało 29 osób, a na logo
nr 3 – 69.
Zwycięski projekt składa się z 4 elementów: Mysiej Wieży jako nierozerwal-

INFORMACJE

nego symbolu Kruszwicy w ujęciu nowoczesnym, na niej flaga jako symbol
polskości, kolejnym elementem jest niebieski owal – symbol jeziora Gopło, natomiast zielony element to symbol przyrodniczego oraz rolniczego charakteru
Kruszwicy. Autorem wybranej pracy jest
Marcin Fołda z Inowrocławia.

tu. W związku z powyższym logo zostało lekko zmodyfikowane w sposób,
który nie zmienił pierwotnej koncepcji
autora.

Zgodnie z regulaminem konkursu
Gmina Kruszwica miała możliwość wniesienia poprawek do zwycięskiego projek-

Tekst i fot. Gmina Kruszwica

W oparciu o nowe logo zostanie opracowany system identyfikacji wizualnej.
Logo promocyjne nie zastąpi herbu, lecz
będzie funkcjonować obok niego.
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SAMORZĄD

W BIEŻĄCYM ROKU KRUSZWICKI
SAMORZĄD KŁADZIE GŁÓWNY NACISK
NA INWESTYCJE DROGOWE

Na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w 2020 roku kwotę ponad 7 milionów złotych. Modernizowane będą drogi zarówno w mieście, jak i na obszarach
wiejskich.
Obecnie trwają roboty budowlane związane z rozbudową dróg gminnych: ul. Mieszka I i ul. Folwarczna w Kruszwicy. Przebudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej
kolidującej z elementami odwodnienia drogi.
Równolegle wykonawca układa kolektor kanalizacji deszczowej, który – poza odprowadzeniem wód opadowych z rozbudowywanych ulic – pozwoli na odwodnienie znacznej
części Osiedla Zagople.
Po zakończeniu prac przy elementach infrastruktury podziemnej rozpoczną się roboty
drogowe, m.in. wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej.
Ponadto zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Spokojnej. Obecnie trwają tam prace związane z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych jezdni
i chodników. Równolegle układana jest nawierzchnia z kostki betonowej na jezdni
i chodnikach.
W Kobylnikach zakończono budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz roboty brukarskie. Pozostały do wykonania prace bitumiczne (wykonanie nowej nawierzchni jezdni). Po zakończeniu robot nawierzchniowych wykonawca przystąpi do montażu oznakowania pionowego oraz wykonywania oznakowania poziomego.
Termin zakończenia wszystkich powyższych prac planowany jest na koniec lipca
2020 roku.
Ponadto w lutym na sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy zabezpieczono środki na
zaprojektowanie kolejnych dróg gminnych
w miejscowościach: Bachorce II, Sukowy
(przy świetlicy wiejskiej) oraz w Kruszwicy
(ul. Wspólna). Samorząd dysponuje także
gotowymi projektami modernizacji dróg
w Przedbojewicach i w Grodztwie (ul. Wrzosowa). W trakcie projektowania są również
drogi w Witowiczkach i Baranowie. Dodatkowo rozstrzygnięty został przetarg na wykonawcę przebudowy drogi w Chełmiczkach.
Ogółem na realizację inwestycji drogowych zaplanowano w bieżącym roku
kwotę ponad 7 mln złotych, z czego około
4 mln stanowi dofinansowanie ze środków
zewnętrznych.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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KOZA ROZTAŃCZYŁA KRUSZWICĘ

Tradycyjnie dzień przed Środą Popielcową - 25 lutego 2020 r. - ulicami Kruszwicy przeszła Koza. W kruszwickim korowodzie wzięło udział siedmiu przebierańców: Zenon Czajkowski jako Żyd
grający na bębenku, Franciszek Szkudlarek jako muzyk z harmonią, Joanna
Malinowska jako Żydówka, Sara Twardygrosz jako Baba, Damian Ćwikliński
w skórze niedźwiedzia. Pod Kozą ukrył się

Radosław Łożyński, natomiast Mateusz
Chojnacki był Koźlarkiem.

W tym dniu Koza odwiedziła wiele placówek, sklepów i punktów usługowych
m.in. Urząd Miejski w Kruszwicy, siedzibę
PTTK, CKiS „Ziemowit”, Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną, kruszwicką cukrownię,
w której pracował p. Zenon Czajkowski. Wesoła grupa przebierańców roztańczyła przed-

szkolaków oraz kruszwickich handlowców.
Napotkani mieszkańcy wrzucali do koszyka
Kozy drobne datki. Przejście Kozy wywołało
dużo radości. Przechodnie witali i pozdrawiali orszak z uśmiechem.
Cały zespół Kozy pragnie podziękować
Sali Biesiadnej E&K Gugała za ciepły posiłek
i gościnę.
Tekst i fot. J. Waszak
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NAGRODY ZA SUKCESY SPORTOWE
ORAZ ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
W NAUCE I KULTURZE

Jako co roku, Gmina Kruszwica uhonorowała uzdolnioną
młodzież za osiągnięcia uzyskane w sporcie, kulturze i nauce
w 2019 roku. Niestety, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wręczenie nagród
sportowcom oraz stypendystom z Gminy Kruszwica nie
mogło odbyć się tradycyjnie
podczas uroczystej Sesji Rady
Miejskiej w Kruszwicy.
Nagrody Burmistrza Kruszwicy za osiągnięcie wysokich
wyników sportowych w 2019 roku otrzymali: Adam Kowalski
(I m. w biegu na 1000m podczas
VI Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Dzieci);
Bartosz Włodarski (II m. w sztafecie 6x200m chłopców podczas
VI Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Dzieci);
Kornelia Bester (powołanie do
kadry wojewódzkiej Kujawsko
-Pomorskiego Związku Piłki
Nożnej); Oskar Gralak (II m.
podczas Mistrzostw Makroregionu Pomorskiego Młodzików w
wioślarstwie (1xCH); Dawid
Węclewski (II m. w skoku w dal
U18 podczas Halowych Mistrzostw Polski); Mikołaj Majer
(III m. w biegu na 200m przez
płotki podczas Międzywojewódz-
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kich Mistrzostw U16); Antoni
Januszek (I m. w skoku wzwyż
podczas Halowych Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego U14 i U16); Jan Olejnik
(II m. w biegu na 400m podczas
VI Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci);
Martyna Chwalisz (IV m. w
Mistrzostwach Polski Młodzików w wioślarstwie (4xDz); Szymon Szutarski (II m. w pchnięciu kulą podczas VI Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci U14); Martyna
Majewska (I m. w dwójce podwójnej juniorek w Mistrzostwach Województwa KujawskoPomorskiego w wioślarstwie;
Bartłomiej Sobczak (II m. w
biegu na 300m podczas Halowych
Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego); Aleksandra Chmielewska (I m. w rzucie
dyskiem podczas Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego U18 w Lekkoatletyce);
Artur Mikołajczewski (II m.
w dwójce podwójnej wagi lekkiej podczas Pucharu Świata);
Jerzy Kowalski (II m. w dwójce
podwójnej wagi lekkiej podczas
Pucharu Świata); Patrycja Domalska (I m.w jedynce juniorek
podczas Mistrzostw Wojewódz-

twa Kujawsko-Pomorskiego w
wioślarstwie; Oliwier Paluszak
(II m. w skoku w dal U12 podczas Halowych Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego); Jakub Żurawski (I m. w biegu na 60m podczas Mistrzostwa
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Daria Dzierżawska (II m. w biegu na 60m
przez płotki podczas VI Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Sebastian Urbaniak (III m. w biegu
na 400m przez płotki podczas
Mistrzostw Polski JuniorówU20);
Dawid Wekwejt (I m. w biegu

na 800m podczas Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w biegach przełajowych );
Sebastian Kubiak (uczestnictwo
w finale Mistrzostw Polski Juniorów); Szymon Dąbrowski (II m.
w grze podwójnej juniorów podczas Mistrzostw Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w tenisie
stołowym); Aleksandra Kukuczka (I m. w biegu na 60m przez
płotki podczas VI Mistrzostw
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Zuzanna Skowron (II m. w skoku w dal podczas VI Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzie-

ci); Maciej Szymczak (II m. w
biegu na 1000m podczas Mistrzostw Polski – Finał Ogólnopolski Czwartków LA); Wiktoria Sieradzka (I m. w dwójce
bez sternika podczas Mistrzostw
Polski Seniorów w wioślarstwie);
Zuzanna Kaczmarek (I m. w
skoku w dal podczas Halowych
Mistrzostw Województwa Juniorów); Melania Warmuz (III m.
w biegu na 300m podczas VI Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dzieci); Martyna Kowalska (uczestnictwo

w Finale Mistrzostw Polski w
wioślarstwie); Jakub Krzewina
(I m. podczas VIII Drużynowych
Mistrzostw Europy); Kamil
Mańkowski (I m. w grze podwójnej Kadetów podczas Mistrzostw Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym); Dagmara Godlewska
(uczestnictwo w finale Mistrzostw Polski Młodzików w wioślarstwie); Cezary Faligowski,
Jarosław Ruczkowski, Kamil
Adolski, Bartosz Cichocki, Oskar Rochucki, Michał Janeczek,

Wiktor Urbański, Bartłomiej
Matyjasik, Konrad Santysiak,
Jakub Milewski, Nikodem Dziwnik, Igor Klamecki, Mateusz
Kaźmierski (III m. w Wojewódzkiej Lidze Młodzików Koszykówki).
Uhonorowani zostali również
stypendyści, którzy otrzymali
wsparcie finansowe za wybitne
osiągnięcia w nauce i kulturze w 2019 roku: Katarzyna
Marcinkowska (Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Chemii i Biologii
oraz Finalista Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Fizyki; Andrzej Błażewicz (Laureat Ogólnopolskiego Konkursu
Wielki Test Wiedzy Geograficznej oraz Finalista XVII Olimpiady Znajomości Afryki 2018/2019
Geografia, Społeczeństwo, Kultura i Historia Kontynentu i Misji;
Weronika Kopacz (Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Niemieckiego; Michał Sobczak (Laureat
Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
dla młodzieży uczniów szkół ponadgimnazjalnych); Agnieszka
Sołtysiak (Laureat XLIII edy-
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cji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektura Krajobrazu Szczebla
Ogólnopolskiego); Julia Rosa
(Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii
i Języka Polskiego); Bartłomiej
Sobczak (Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Matematyki); Cezary Jarecki
(Finalista Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Fizyki);
Wojciech Zieliński (Finalista
Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki oraz
z Fizyki i Astronomii); Anita
Graczyk (Finalista XLIX Olimpiady Literatury i Języka Polskiego); Wiktor Szymaniak (Finalista XLII Ogólnopolskiej
Olimpiady Języka Angielskiego); Weronika Kujawińska
(Laureat XI Festiwalu Piosenki
Obcojęzycznej); Zuzanna Luber
(Laureat VII Wojewódzkiego
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej w Choceniu).
Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
Tekst UM Kruszwica,
fot. nadesłane
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GOŚCIE Z PORTUGALII, RUMUNII
I WŁOCH W KRUSZWICKIEJ

„JEDYNCE”

Piwnicach, a życie i pracę Mikołaja Kopernika poznali w Domu Kopernika. Niestety, kapryśna aura nie pozwoliła na
przeprowadzenie obserwacji nieba w kruszwickiej Astrobazie, jednak goście mieli
możliwość zapoznania się z wyposażeniem
i działalnością placówki.

Krótkoterminowa wymiana grup
uczniów projektu ISS koordynowanego przez ZSS nr 1 przebiegała w
kosmicznej atmosferze, dosłownie
i w przenośni. Dosłownie, ponieważ tematyka projektu, realizowanego w ramach programu Erasmus+, to Układ
Słoneczny i robotyka. W przenośni,
ponieważ podczas tego krótkiego spotkania, współpraca doprowadziła w kosmicznym wręcz tempie do nawiązania
przyjaźni między uczestnikami wymiany.
Goście przyjechali do Kruszwicy w niedzielę 9 lutego 2020 roku. Osiemnastu uczniów szkół partnerskich (z miejscowości
Batalha w Portugalii, z Barcanesti w Rumunii i z Carimate we Włoszech) zamieszkało
w domach młodych kruszwiczan. Dzieci
z zagranicy poznały codzienność polskiej
szkoły towarzysząc swoim gospodarzom
w ich lekcjach, doświadczyły uroków imprez szkolnych oglądając przedstawienie
przygotowane przez uczniów ZSS nr 1 „Kopernik w Kruszwicy”, a z tradycjami i smakami naszego regionu zaznajomiły się podczas zorganizowanego w szkole„Wieczoru
polskiego”. Wspólne warsztaty, przygotowane i przeprowadzone przez uczniów
z Portugalii, dotyczące zagadnień przys8

fot. nadesłana

pieszenia grawitacyjnego, ciężaru i skali
oraz zaproponowane przez Włochów wizualne porównanie wielkości Ziemi i Słońca
dowiodły, że język angielski to nie tylko
przedmiot szkolny, ale przede wszystkim
realny środek komunikacji, który może być
także narzędziem uczenia się innych przedmiotów.
Dwuletni projekt, zainspirowany współpracą astronautów na Międzynarodowej
Stacji Kosmicznej, zaczerpnął nie tylko
swój tytuł: Międzynarodowa Stacja Szkół
(International Schools Station, ISS), ale
i strukturę od tego obiektu. Składa się
on z 3 modułów tematycznych: Układ
Słoneczny, fenomen latania i eksploracja
Układu Słonecznego, które umożliwiają
uczniom zdobycie wiedzy z zakresu fizyki, astrofizyki i matematyki poprzez
współpracę, zabawę oraz wymianę wiedzy
i doświadczeń. Obecnie szkoły partnerskie kończą realizację pierwszego modułu,
dlatego uczestnicy wymiany wzięli udział
w zajęciach w Centrum Nowoczesności
„Młyn Wiedzy”w Toruniu oraz w Parku
Miniatur „Mikroskala”w Koninie, obejrzeli
film Meteoplanet w Planetarium, wysłuchali wykładu o radioteleskopach i zwiedzili Obserwatorium Astronomiczne w

Krótkoterminowe wymiany grup uczniów mają na celu także przybliżenie współpracującym nauczycielom i uczniom środowiska, kultury i tradycji każdej szkoły partnerskiej, dlatego gospodarze spotkania przedstawili inscenizację legendy o Popielu,
zwiedzili z gośćmi Kruszwicę i pochwalili
się pięknem nadgoplańskiej przyrody
w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W Toruniu, oprócz podziwiania
uroków Starego Miasta, goście i gospodarze spotkania zdobyli umiejętność pieczenia pierników, a w Poznaniu, po spacerze wokół Starego Rynku, poznali początki
państwa polskiego w muzeum „Brama
Poznania”.
Tygodniowy pobyt uczniów i nauczycieli szkół partnerskich upłynął bardzo
szybko. Jednak organizatorzy spotkania
mają nadzieję, że doświadczenie zdobywania umiejętności i wiedzy w międzynarodowym gronie było dla uczestników
przeżyciem niezapomnianym, a zawarte znajomości i przyjaźnie przetrwają wiele lat.
Wszystkim osobom i instytucjom, które
przyczyniły się do atrakcyjnego przebiegu
wymiany grup uczniów, a tym samym realizacji projektu: rodzicom uczniów ZSS
nr 1, którzy gościli obcokrajowców
w swoich domach, Radzie Rodziców przy
ZZS nr 1, pracownikom Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia, Fundacji Hodowców
Polskiej Białej Gęsi, Kołu Łowieckiemu
nr 5 „Kormoran”, NSZZ Solidarność przy
Zakładach Tłuszczowych Kruszwica oraz
kruszwickiemu oddziałowi PTTK serdecznie dziękujemy za współpracę i wsparcie
w przygotowaniu tego spotkania.
Tekst nadesłany

fot. J. Waszak
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WALENTYNKI w „SŁOWAKU”

W piątek 14 lutego 2020 r. w kruszwickim liceum miłość wisiała w powietrzu, strzały kupidyna trafiły w niejedno
serce...

W tym dniu w murach naszej szkoły
atrakcji walentynkowych było co niemiara
m.in.: montaż słowno-muzyczny przygotowany przez samorząd uczniowski wraz

z opiekunkami, poczta walentynkowa i wiele innych słodkich atrakcji.
Tekst Joanna Fabiańska,
fot. nadesłane

MUZYCZNE WALENTYNKI W„ZIEMOWICIE”

W piątek 14 lutego 2020 r. w Centrum
Kultury i Sportu „Ziemowit” odbył się walentynkowy koncert.
Wystąpił zespół w składzie: Irek Kołodziej – śpiew, Dorota Wróblewska – śpiew,
Robert Dąbrowski – bas, Darek Kaźmierczak
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– keyboard, Łukasz Oliwkowski – perkusja,
Maciej Zamczała – gitara.

Publiczność wysłuchała takich przebojów
jak: Baśka (Wilki), Jolka, Jolka (Budka Suflera), Kochać inaczej ( (De Mono), Zawsze
tam, gdzie ty (Lady Pank), Ja ogień ty woda

(Wilki), Nie mogę Ci wiele dać (Perfekt),
Przeżyj to sam (Lombard), Kołysanka (Patrycja Markowska).
Tekst nadesłany,
fot. J. Waszak
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W PEWIEN PIĘKNY WIECZÓR…

– DZIEŃ KOBIET W „ZIEMOWICIE”

W niedzielę 8 marca 2020 r. w CKiS
„Ziemowit” odbył się koncert najsłynniejszych arii i duetów operetkowych i musicalowych.

Utwory takiej jak „Brunetki, blondynki”
R.Stolza, „Nie czekaj mnie w Argentynie”
A.L.Webbera, „Czardasz Sylwii” I. Kalmana,
„Gdybym był bogaczem” J. Steina czy „Usta
milczą, dusza śpiewa” F. Lehara zaśpiewali
Justyna Gęsicka i Łukasz Lenart. Na instrumentach klawiszowych akompaniował śpiewakom Rafał Tworek, a cały koncert poprowadziła Katarzyna Szewczyk z Filharmonii
Pomorskiej.
Justyna Gęsicka śpiewa mezzosopranem. Jest absolwentką Akademii Muzycznej
w Bydgoszczy na wydziale wokalno-aktorskim i laureatką wielu nagród. Łukasz Lenart
także ukończył bydgoską uczelnię na tym
samym wydziale.
Rafał Tworek jest pianistą, kompozytorem i aranżerem. Jest absolwentem Akademii
Muzycznej w Bydgoszczy, na której obecnie
wykłada. Cała trójka często współpracuje
z Filharmonią Pomorską.
Tekst Justyna Gęsicka
Fot. J. Waszak
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WIZYTA ARESA
Z NADGOPLAŃSKIEGO
PARKU TYSIĄCLECIA
W MOW

Dnia 13 lutego 2020 r. podczas zajęć edukacyjno-przyrodniczych w ramach projektu
pn. „Edukacja społeczności zamieszkującej
obszary chronione województwa kujawskopomorskiego. Lubię tu być… na zielonym!”
realizowanego przez Nadgoplański Park
Tysiąclecia w Kruszwicy, wychowanki MOW
odwiedził czworonożny przyjaciel – pies Ares
rasy siberian husky wraz z jego opiekunką
p. Dorotą Sajbor.

Podczas zajęć wychowanki miały okazję
dowiedzieć się więcej na temat opieki nad psem
i jego prawidłowej diety oraz poznały ciekawostki dotyczące behawioryzmu psów. Wizyta psa
w placówce MOW wywołała radość i uśmiech
na twarzach wszystkich dziewcząt.
Tekst i fot. nadesłane
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BAL KARNAWAŁOWY
W GOCANÓWKU

W dniu 14 lutego 2020 r. dzieci uczęszczające
na zajęcia „Kreatywne piątki” razem z prowadzącą zajęcia p. Lucyną Górską-Włodarską i rodzicami wzięły udział w karnawałowej zabawie.
Uczestnicy balu tańczyli przy dziecięcej muzyce,
takiej jak „Mucha w Mucholocie”, „Baby Shark”,
„Boogi Woogi”, „Stary niedźwiedź” i wielu innych utworach.
Zabawę umiliły ciepłe gofry z owocami i bitą
śmietaną oraz inne przekąski. Dzięki zaangażowaniu mam, ten dzień na długo pozostanie w pamięci
dzieci i dorosłych, ponieważ nic tak nie łączy jak
wspólna zabawa.
Tekst i fot. Lucyna Górska-Włodarska

BAL KARNAWAŁOWY
W KOBYLNIKACH

W dniu 21 lutego 2020 r. w świetlicy w Kobylnikach odbył się bal karnawałowy dla najmłodszych mieszkańców. Organizatorem imprezy była p. Marzena Stróżyk, która poprowadziła całe spotkanie.
W przygotowania włączyli się również rodzice uczestników balu. Jak to na każdym balu, tak

i tu była muzyka, tańce i wesołe zabawy. Rodzice
bawili się z wspólnie dziećmi przy tańcu z balonami, w hula-hop oraz w wędrujący kubek po lince.
Uczestnicy spotkania byli ubrani karnawałowe
stroje. Bal zakończył się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez organizatorów.
Tekst i fot. Marzena Stróżyk

MUZYCZNA KRAINA
INTEGRACJI 2020

Muzyczna Kraina Integracji wpisała się
na stałe w kalendarz uroczystości północnej
części Gminy Kruszwica. W dniu 10 marca
2020 r. po raz czwarty w Pałacu w Kobylnikach spotkały się mieszkanki sołectw Janowice, Kobylniki, Sławsk Wielki i Szarlej.
Tym razem zostały rozbawione do łez przez
znanego artystę występującego pod pseudo-

NASZA GMINA

nimem Antoni Gorgoń Grucha. Stand-up
okazał się wspaniałą rozrywką i chwilą
wytchnienia od codziennego zabiegania. Po
występie na uczestników czekał poczęstunek.
Impreza była okazją do spotkania dawno
niewidzianych znajomych i umocniła więzi
pomiędzy sąsiadującymi sołectwami.

nie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa, Stowarzyszenie Dwa Kłosy oraz Sołectwa: Janowice,
Kobylniki, Sławsk Wielki i Szarlej. Zadanie
zostało sfinansowane z budżetu Gminy Kruszwica.
Dziękujemy za liczny, pełen pozytywnej
energii udział!

Organizatorami imprezy było Stowarzysze-

Tekst i fot. nadesłane

MUZYCZNE SUKCESY NASZYCH UCZENNIC

W dniu 6 marca 2020 r. odbył się I Kujawsko-Pomorski Festiwal Muzyczny Dzieci
i Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy. Festiwal został zorganizowany przez Kuratorium
Oświaty, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenie Musica Choralis.
Konkurs skierowany był do uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych oraz
szkół specjalnych i integracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego.
W III etapie (finał) wzięło udział kilkadzie-

siąt osób. Rywalizacja konkursowa przebiegała
w trzech kategoriach: klasy I–IV, klasy V–VIII
oraz kategoria dla szkół ponadpodstawowych.
Do ścisłego finału klas I–IV zakwalifikowała się uczennica Niepublicznej Szkoły Postawowej w Racicach Basia Charysz (klasa 4)
z „Piosenką na cztery kopyta i wiatr”. Zajęła
ona I miejsce oraz otrzymała tytuł Laureata.
Do ścisłego finału klas V–VIII zakwalifikowała się uczennica SP1 w Kruszwicy Patrycja

Kujawińska (klasa 6b) z piosenką „Drzwi do kariery”. Zajęła ona I miejsce, otrzymała nagrodę
specjalną Dziekana WEM: warsztaty wokalne
na wydziale Edukacji Muzycznej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego i tytuł Laureata.
Obie uczennice do konkursu przygotowała
p. Małgorzata Sutor.

Tekst i fot. nadesłane
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DZIEŃ
ZAWODOWCA
W „KAZIKU”

W dniu 29 lutego 2020 r. w Zespole Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy po
raz kolejny zorganizowano tzw. Dzień Zawodowca.

Do szkoły zaproszono ósmoklasistów i ich
rodziców, aby zaprezentować im ofertę edukacyjną szkoły i pomóc w wyborze ścieżki zawodowej. Doradca zawodowy p. Alicja Walczak
przedstawiła zebranym zasady funkcjonowania obecnego systemu edukacyjnego, trendy na
rynku pracy i ofertę szkoły, która stara się wychodzić im naprzeciw.
Gośćmi specjalnymi spotkania byli rodzice
uczniów „Kazika”, absolwenci szkoły i pracodawcy, u których młodzież odbywa praktyki
zawodowe. Podzielili się oni swoimi refleksjami
i doświadczeniami ze współpracy ze szkołą.
Uczniowie klasy IaT, pod okiem swojego wychowawcy p. Jerzego Ćwikły, przygotowali widowiskowy pokaz musztry. Z kolei p. Łukasz
Sochowski zadbał o wrażenia muzyczne. Po
spotkaniu zebrani udali się na poczęstunek przygotowany przez p. Magdalenę Wrzesień-Cibę
oraz uczniów technikum żywienia.
Przedstawiciele poszczególnych kierunków,
podczas indywidualnych rozmów przy stoiskach
oraz w salach lekcyjnych, zapoznawali przybyłych gości z charakterystyką reprezentowanych przez nich zawodów.

SUKCES
UCZNIÓW
„KAZIKA”

W dniu 27 lutego 2020 r. w Zespole
Szkół Mechanicznych w Radziejowie odbył
się Regionalny E-turniej w Counter-Strike:
Source.
Uczniowie Zespołu Szkół im. Kazimierza
Wielkiego w Kruszwicy zajęli w nim drugie
miejsce.Opiekunem zespołu był p. Radosław
Stemporowski.
Tekst i fot. nadesłane
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„ANIOŁY DOBROCI”
OD CARITASU

W dniu 21 lutego 2020r. w Rojewie
odbył się IV Bal Charytatywny organizowany przez Parafialny Zespół Caritas
działający przy parafii Świętego Ducha
w Inowrocławiu. Całość rozpoczęła się
od uroczystej gali prowadzonej przez
p. Małgorzatę Rogatty i p. Jarosława Lewandowskiego, dziennikarzy TVP3 w Bydgoszczy.

Gośćmi honorowymi byli ksiądz biskup
Krzysztof Wętkowski oraz Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. W trakcie uroczystej gali zostały wręczone „Anioły
Dobroci”, które są wyrazem wdzięczności
dla osób, firm i instytucji zaangażowanych
w działalność charytatywną.
Wśród osób, które otrzymały to podziękowanie, znaleźli się dyrektor Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy
p. Halina Stajszczak oraz ksiądz Michał Bubacz. Na ich ręce zostały też złożone dodatkowe podziękowania dla wszystkich uczniów

szkoły zaangażowanych w zbiórkę żywność,
która miała miejsce przed świętami Bożego
Narodzenia.
Tekst i fot. nadesłane
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KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA
W WOLI WAPOWSKIEJ

Dnia 22 lutego 2020 r. w murach Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli
Wapowskiej odbyła się VII edycja Gminnego
Konkursu Pięknego, Głośnego Czytania dla
uczniów klas IV–VI pod patronatem Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka
w Kruszwicy oraz Dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

W konkursie wzięło udział 18 uczestników
– uczniów ze szkół naszej gminy. Piękne czytanie oceniała komisja konkursowa w składzie:
p. Magdalena Jagiełłowicz – przewodnicząca,
p. Anna Mruk i p. Grażyna Strzelczyk.

W poszczególnych kategoriach przyznano
następujące miejsca:

Klasa IV
I miejsce –Julia Jakubowska (SP Chełmce)
II miejsce – Maria Lubońska (SP Sławsk Wielki)
III miejsce – Adam Brylewski
(SP nr 1 Kruszwica)
Wyróżnienie – Paweł Batkowski
(SP nr 1 Kruszwica)
Klasa V
I miejsce – Julia Kamińska (SP Chełmce)
II miejsce – Nadia Pyszna (SP nr 1 Kruszwica)
III miejsce – Lena Pacholska
(SP Wola Wapowska)
Wyróżnienie Paweł Belt (SP nr 2 Kruszwica)
Klasa VI
I miejsce – Maria Grześkowiak (SP Chełmce)
II miejsce – Amadeusz Sitarczyk
(SP nr 1 Kruszwica)
III miejsce – Zuzanna Stanisławska
(SP Wola Wapowska)
Puchar Grand Prix otrzymała Julia Kamińska
(SP Chełmce).

Nagrody książkowe zostały ufundowane zostały przez Zespół Oświaty i Wychowania
w Kruszwicy.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe kubki, dyplomy i podkładki pod mysz
komputerową. Nagrody te oraz puchar Grand
Prix ufundował Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka w Kruszwicy dzięki staraniom
p. Magdaleny Jagiełłowicz.
Rada Rodziców naszej szkoły zapewniła
słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych
na konkurs uczniów, ich opiekunów oraz gości.
Wśród zaproszonych gościobecni byli: Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania p. Marcin
Piotrowski oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Gminy p. Maciej Wasielewski.
Organizacją konkursu zajęły się polonistki
Ewa Pacholska i Ewa Grzybowska. Konkurs
prowadzili uczniowie Patrycja Kozłowska i Oskar Antczak.
Dziękujemy pracownikom administracji
i obsługi naszej szkoły za pomoc w przygotowaniu konkursu. Dziękujemy również p. Monice Pacholskiej za pomoc w przygotowaniu scenografii.

Tekst i fot. nadesłane

MAŁA SZKOŁA

- DUŻY SUKCES!

Uczeń Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie Hubert Wieczorek został laureatem wojewódzkiego
konkursu przedmiotowego z historii.

Konkursy kuratoryjne skierowane są
nie tylko do najzdolniejszych i najbardziej
pracowitych uczniów, ale do prawdziwych
pasjonatów przedmiotu. Aby zostać laureatem, trzeba pokonać kolejne etapy, od
szkolnego, poprzez rejonowy do wojewódzkiego.

tów. Hubert zdobył imponujący wynik
97,5% punktów. Jest przy tym uczniem
klasy szóstej, więc materiał klas starszych
musiał opanować samodzielnie i przy pomocy nauczyciela. Huberta do konkursu
przygotowywała mgr Małgorzata TojekBorowy.
Gratulujemy Hubertowi i jego Rodzicom
i życzymy kolejnych sukcesów.
Tekst i fot. nadesłane

Tytuł laureata otrzymuje uczeń, który
w etapie wojewódzkim osiągnął 90% punk15
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III GMINNY

KONKURS CHEMICZNY
W „SŁOWAKU”

W sobotę 22.02.2020 r. uczniowie szkół
podstawowych naszej gminy wzięli udział
w chemicznym escaperoomie. Zadaniem ich
było rozszyfrowanie kodu do kłódki, który
mogli zdobyć rozwiązując zagadki dotyczące
chemicznych praw, obliczając zadania oraz
wykonując eksperymenty. Zaangażowanie
i waleczność drużyn zaskoczyła komisję konkursową.
WYNIKI KONKURSU:
I miejsce – SP nr 2 w Kruszwicy: Natalia Plewa,
Marta Wojciechowska, Piotr Szpręglewski
II miejsce – SP w Sławsku Wielkim: Wiktoria
Łuczka, Julia Kowalska, Mateusz Basa
III miejsce – SP w Rusinowie: Aleksandra Dominiak, Wiktoria Pogorzały, Dominika Dembska
IV miejsce – SP w Polanowicach: Karol Budny,
Mikołaj Figas
Wszystkim uczestnikom serdecznie
gratulujemy!
Tekst i fot. nadesłane
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GMINNY KONKURS WIEDZY O

UZALEŻNIENIACH

Dnia 29 lutego 2020 r. w Szkole Podstawowej w Woli Wapowskiej odbyła się
kolejna edycja Gminnego Konkursu Wiedzy o Uzależnieniach. Do konkursu przystąpiło większość szkół podstawowych
z Gminy Kruszwica. Każdą placówkę reprezentowała trzyosobowa drużyna.
Uczestnicy musieli wykazać się zarówno
wiedzą, jak i umiejętnościami aktorskimi
i plastycznymi, ponieważ konkurs składał się
z trzech etapów: I etap – rozwiązanie testu,
II etap – wspólne wykonanie plakatu, III etap
– przygotowanie i przedstawienie wylosowanej scenki na temat uzależnień.
Pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Chełmcach przygotowani przez p. Urszulę Kołodziejską: Zuzanna Wiśniewska, Dominika Płatała i Joanna
Wiśniewska; drugie – drużyna ze Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Kruszwicy (Natalia Pańka,
Anna Sieradzka i Kinga Warmuz) przygotowana przez p. Magdalenę Musiałowską;
trzecie – reprezentanci Szkoły Podstawowej
w Polanowicach (Oliwia Sawikowska, Wiktoria Rzepka i Kacper Kukuczka) przygotowani przez p. Joannę Kaliską.
Dzieci otrzymały piękne nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, a zwycięska drużyna otrzymała puchar
z rąk Przewodniczącego Komisji p. Andrzeja
Michalaka.
Organizatorkami kolejnej już edycji konkursu były p. Karolina Kępska – pedagog
oraz p. Małgorzata Trojanowska.
Tekst i fot. nadesłane
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GMINNY KONKURS MAŁYCH FORM
TEATRALNYCH (TEATR JEDNEGO AKTORA)
O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
OŚWIATY RADY MIEJSKIEJ W KRUSZWICY

Dnia 7 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Polanowicach odbyła się XIII edycja Gminnego Konkursu Małych Form Teatralnych
(Teatr Jednego Aktora). Honorowy patronat nad konkursem objął p. Maciej
Wasielewski – przewodniczący Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Kruszwicy,
fundator nagrody głównej, czyli pucharu.
W konkursie wzięło udział 27 uczestników. Reprezentowali oni następujące placówki: SP Chełmce, ZSS nr 1 Kruszwica,
ZSO Kruszwica, SP Sławsk Wielki, SP Rusinowo, NSP Racice, SP Polanowice. Uczestnicy startowali w 4 kategoriach wiekowych:
klasy 1–2, klasy 3–4, klasy 5–6 i klasy 7–8 ze
szkół podstawowych.

Kategoria: klasy 5–6
I m - Cezary Skowron
(SP Polanowice)
II m - nie przyznano
III m - nie przyznano
Wyróżnienia: nie przyznano
Kategoria: klasy 7–8
I m - Maria Lewińska
(SP Chełmce)
II m - Miriam Dopierała
(SP Polanowice)
III m - Jarosław Matyjasik
(SP Sławsk Wielki)
Wyróżnienia: nie przyznano

„Michał” Marioli i Michała Burzyńskich
w Polanowicach, Agnieszka i Andrzej Krawczakowie właściciele sklepu w Łagiewnikach, Agnieszka Michalak Prezes ZNP
w Kruszwicy, Koło Łowieckie „Piast”, Rada
Rodziców SP Polanowice oraz osoba prywatna. Wszystkim ofiarodawcom organizatorzy składają serdeczne podziękowania.

Uczniów oceniało Jury w składzie:
przewodnicząca: Magdalena Jagiełłowicz;
członkowie: Agnieszka Kułacz, Grażyna
Strzelczyk, Anna Ślusarek-Kułaga, Maciej
Wasielewski.
JURY PRZYZNAŁO NASTĘPUJĄCE
MIEJSCA I WYRÓŻNIENIA:
Kategoria: klasy 1–2
I m - Magdalena Szczupak
(SP Sławsk Wielki)
II m - Radosław Balcerzak
(ZSS nr 1 Kruszwica)
III m - Julia Dernoga (SP Polanowice)
Wyróżnienia: Iga Olszowska
(ZSS nr 1 Kruszwica), Natalia Walczak (ZSO
Kruszwica), Zofia Grabowska (ZSO Kruszwica),
Judyta Arent (SP Rusinowo).
Kategoria: klasy 3–4
I m - Filip Parada
(SP Polanowice)
II m - Karolina Dębowska
(ZSS nr 1 Kruszwica)
III m - Aleksandra Ciesielska
(SP Polanowice)
Wyróżnienia: Jagoda Simińska
(SP Sławsk Wielki)

Tytuł GRAND PRIX XIII Gminnego
Konkursu Małych Form Teatralnych oraz
Puchar Przewodniczącej Komisji Oświaty
Rady Miejskiej otrzymała Maria Lewińska
(SP Chełmce).
Sponsorami nagród w konkursie byli:
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Maciej Wasielewski przewodniczący Komisji
Oświaty Rady Miejskiej w Kruszwicy, Prezes Hodowli Zwierząt i Nasiennictwa Roślin
w Polanowicach Marek Kościński, Firma

Pomysłodawczyniami i organizatorkami
konkursu były nauczycielki Szkoły Podstawowej w Polanowicach: Joanna Kaliska
i Teresa Czech. Duży wkład pracy w przygotowanie imprezy włożył pan dyrektor
Krzysztof Oczachowski wraz z gronem nauczycielskim szkoły i pracownikami niepedagogicznymi. Społeczność placówki dziękuje
rodzicom i uczniom zaangażowanym w organizację imprezy: Edycie Galas, Agnieszce
Paluszak, Annie Figas, Malwinie Dernodze
i Sławomirze Wachowicz oraz sołtysowi Andrzejowi Kozłowskiemu.
Tekst i fot. nadesłane
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W POGONI ZA POPIELEM
– GRA PLANSZOWA

Gry planszowe coraz mocniej wracają
do łask i zyskują coraz większą popularność,
zarówno wśród dzieci, jak i trochę starszych
odbiorców. Rosnąca popularność planszówek
wiąże się niestety z tym, że jesteśmy zasypywani podobnymi do siebie grami, które rzadko mogą zaoferować nam ciekawy, ale niezbyt
skomplikowany sposób gry oraz interesującą
szatę graficzną. Chlubnym wyjątkiem jest
gra z serii „Legendy Polskie” związana z najbardziej znaną kruszwicką legendą – historią
o Królu Popielu i myszach.
„Król Popiel” to gra przeznaczona dla
2–5 graczy powyżej szóstego roku życia.
Głównym zadaniem jest przegonienie złego
króla na sam szczyt Mysiej Wieży. Sposób
gry jest bardzo oryginalny, ponieważ przypomina on połączenie gry Tetris z elementami strategicznymi. W każdej turze gracz ma
do wyboru kilka losowo dobranych klocków
o różnych kształtach, przedstawiających hordę rozwścieczonych myszy. Gracz musi wy-

aby ułożyć jak najwięcej złotych kółeczek,
których połówki znajdują się na klockach
i ścianach Wieży. Każde całe kółeczko to
jeden punkt, które gracze zbierają i odznaczają, przesuwając swoje pionki po planszy.
Na Mysiej Wieży narysowane są również
okna, przez które Król Popiel próbuje uciec
przed rozwścieczony gryzoniami. Za każdym
razem, gdy któremuś z graczy uda się dotknąć
okna klockiem z myszami, figurka króla
przeskakuje na wyższe okno, a gracz losuje
bonus – może to być dodatkowy klocek do
dobrania albo dodatek do punktacji. Gra
kończy się, gdy któremuś zgraczy uda się
przegonić Popiela z ostatniego okna.

brać jeden klocek i ułożyć go na planszy
przedstawiającej Mysią Wieżę w taki sposób,

NOWE KSIĄŻKI
O KRUSZWICY

Ukazały się dwie kolejne książki
Bartłomieja Piotra Grabowskiego
o historii ziemi kruszwickiej.

Pierwsza z nich została wydana
pod koniec 2019 r. i nosi tytuł
„Powstanie Wielkopolskie na ziemi
Kruszwickiej 1918–1919”. Jest to
obszerne, szczegółowe opracowanie
przebiegu Powstania Wielkopolskiego w naszym regionie.
Natomiast w tym roku ukazała
się książka „Kruszwiczanki – działaczki społeczne, kulturalne i niepodległościowe. Mały słownik biograficzny (XIX–XX)”. W książce zostały
przedstawione sylwetki zasłużonych
mieszkanek miasta i gminy Kruszwica.
Tekst i fot. MGBP
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Gra „Król Popiel” została przygotowana
z dużą dokładnością. Zabawne ilustracje
Grzegorza Molsa i proste do przyswojenia
zasady sprawiają, że gra daje dużo radości
i zapewnia godziny dobrej zabawy dla całej
rodziny.
Tekst Ola Sieradzka; fot. J. Waszak

SPOTKANIE KLUBU
LARYNGEKTOMOWANYCH

Dnia 24 lutego 2020 r. w klubie „Popiel” na Zagoplu odbyło się spotkanie
Klubu Laryngektomowanych w Kruszwicy.
Gościem specjalnym był p. doktor
Rafał Walorek – doktor z oddziału laryngologii w Inowrocławiu.
Tematem spotkania był rak krtani
– omawiano przebieg choroby, higienę
protezy, profilaktykę. Uczestnicy spotkania zadawali bardzo dużo pytań na
temat swojego przypadku choroby oraz
niezbędnego wsparcia psychologicznego.
Tekst nadesłany;
fot. J. Waszak

NASZA GMINA

PRZEDSZKOLAKI W BIBLIOTECE

Kruszwicka biblioteka często współpracuje z Przedszkolem Samorządowym
im. M. Lewańskiej w Kruszwicy. Przedszkolaki biorą udział w różnorodnych
zajęciach organizowanych w naszej placówce.

W dniach 13 i 14 lutego 2020 r. kruszwicką
bibliotekę odwiedziły dwie grupy. Ponieważ
były to Walentynki, to wstępem do rozmowy
o miłości były książki: Mały Krokodyl
i wielka miłość, Miłość z książki Kocha, lubi,
szanuje, czyli jeszcze o uczuciach oraz Uczucia, co to takiego. Dzieci mówiły, co to znaczy kochać i jak okazuje się uczucia. Poza tym
nie mogło zabraknąć zagadek o zakochanych
parach bajkowych i zabaw ruchowych.
Z kolei w Tłusty Czwartek 20 lutego 2020 r.
kruszwicką bibliotekę odwiedziła grupa najmłodszych przedszkolaków. W trakcie spotkania dzieci wysłuchały opowiadania Tłusty
czwartek z książki Jestem przedszkolakiem. Potem rozmawialiśmy o zwyczajach
karnawałowych na podstawie książki Etnogadki. Jak przystało na karnawał, nie mogło
zabraknąć zabaw i słodyczy.
W środę 4 marca 2020 r. odwiedziła nas
grupa najmłodszych dzieci. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ulubionych zwierzętach.
Potem dzieci wysłuchały opowiadania A każdy widział kota. Dzięki tej książce zrozumiały, że każdy może widzieć kota, ale każdy

będzie opisywał go inaczej. Na zakończenie
nie mogło zabraknąć zabaw ruchowych. Maluchy udawały koty i poszukiwały dwunastu

myszy ukrytych wśród książek.
Tekst MGBP, fot. J. Waszak
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UWAGA KORONAWIRUS!
– WOPR POMAGA PODCZAS EPIDEMII

Każdego dnia ratownicy Nadgoplańskiego WOPR w Kruszwicy pomagali seniorom (osobom z grupy zwiększonego ryzyka zarażenia się koronawirusem COVID-19) przy codziennych zakupach, wykupieniu leków z apteki oraz opłaceniu
rachunków, aby nie musieli wychodzić
z domu. W tym czasie ratownicy mieli
przywilej robienia zakupów bez stania
w kolejce.

Aby dotrzeć z informacją o akcji dla
seniorów, ratownicy rozwieszali plakaty
w punktach informacyjnych, sklepach oraz
wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.
Ulotki trafiły również do skrzynek pocztowych. Na kartkach informacyjnych był
numer, pod który należało zadzwonić, aby
uzyskać pomoc.W produkcji ulotek pomogła
Gmina Kruszwica.

Ratowników w tym trudnym okresie
wspierały lokalne firmy oraz osoby prywatne.
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lemar” zaoferowało pomoc w dezynfekcji służbowych aut oraz ambulansu. Pani Hanna Olubińska przekazała ratownikom rękawiczki nitrylowe. Pizzeria „Al Capone” zapewniła ratownikom wsparcie energetyczne, a Zakłady
Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. ufundowały
pomagającym zestawy obiadowe. Słodką niespodziankę podarowała ratownikom „Restauracja Kawiarnia pod Malwami”.
Od Zakładów Tłuszczowych „Kruszwica”
S.A ratownicy otrzymali płyn dezynfekcyjny oraz kombinezony ochronne. Prezes i równocześnie ratownik Nadgoplańskiego WOPR
Maciej Banachowski przekazał kombinezony ochronne do Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM) – Pogotowie Ratunkowe
w Inowrocławiu. Dla ratowników medycznych, którzy walczą z epidemią na pierwszej linii frontu to ogromna pomoc. W ramach
akcji grupy „Przyłbice Inowrocław i okolice” pani Agnieszka Wudarczyk przekazała
naszym ratownikom przyłbice ochronne.
Dnia 26 marca 2020 r. wspólnie z Gminą
Kruszwica ratownicy ruszyli z komunikatami głosowymi nadawanymi z samochodu.
Apelowali, aby zostać w domu, być odpowiedzialnym, zadbać o zdrowie swoje i swoich
bliskich.
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Ratownicy Nadgoplańskiego WOPR działali w ramach wolontariatu na terenie Gminy Kruszwica, ale także swoje działania

prowadzili na terenie Inowrocławia. Działali
w trzech zespołach. Pierwszy zespół
w składzie: Kuba Rusztyk, Dominik Tuszyński oraz Oskar Lewandowski działali na terenie Inowrocławia w ramach akcji „Widzialna Ręka”, podczas której rozwozili paczki
z Banku Żywności do rodzin z Inowrocławia.
Drugi zespół w składzie: Juliusz Stankiewicz,
Mateusz Jankowski oraz Mikołaj Faligowski
działał na terenie Gminy Kruszwica. Trzeci
zespół w składzie: Przemek Panfil, Konrad
Michalak oraz Tomek Krzyminski działał na
terenie Kruszwicy.
W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa COVID-19,
od dnia 3 kwietnia w godzinach nocnych
ratownicy przystąpili do dezynfekcji miasta i gminy Kruszwica. Dezynfekcji zostały
poddane place przed marketami, chodniki
w pobliżu sklepów, aptek i poczty, przystanki
autobusowe oraz parkingi.
Nie można zapominać o codziennych obowiązkach WOPR, jakim jest prewencja,
czyli patrolowanie obszarów jeziora Gopło.
W związku z ograniczeniem dostępu do
obszarów przywodnych ratownicy Nadgoplańskiego WOPR na bieżąco prowadzili
monitoring tych miejsc.
Informacje i fot. ze strony
Nadgoplańskiego WOPR

NASZA GMINA

21

NASZA GMINA

ŚWIĄTECZNA
PACZKA

DLA POTRZEBUJĄCYCH
W GMINIE KRUSZWICA

Paczki świąteczne trafiły do najbardziej
potrzebujących mieszkańców gminy Kruszwica. Mając na uwadze sytuację związaną
z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego Gmina Kruszwica wspólnie z Nadgoplańskim WOPR zorganizowały akcję
pn. „Świąteczna paczka dla potrzebujących
w Gminie Kruszwica”.

Akcja skierowana była do osób starszych
i samotnych (mieszkańców gminy Kruszwica zakwalifikowanych do programu pomocy żywnościowej), którzy tuż przed Świętami Wielkanocnymi otrzymali paczki świąteczne. Oprócz
produktów z programu pomocowego znalazły
się w nich również produkty przekazane przez
trzy kruszwickie zakłady przetwórstwa rolnospożywczego: Cukrownię Kruszwica, Zakłady
Tłuszczowe Kruszwica oraz Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego Kruszwica. Dodatkowo zostały przekazane paczki z żywnością
z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
Zarządu Miejsko-Gminnego Kruszwica w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020.

Paczki były dostarczane przez ratowników
Nadgoplańskiego WOPR oraz pracowników
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kruszwicy. W sumie przekazano 69 paczek
żywnościowych oraz 50 paczek świątecznych
wraz ze stroikami wielkanocnymi dostarczonymi
przez Radę Rodziców ZSS nr 1 w Kruszwicy.
Tekst i fot. nadesłane
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WIELKANOCNE STROIKI
DLA SENIORÓW

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy, przewodniczącej Rady Rodziców Zofii
Stachowiak oraz Małgorzaty Grzegorek i Mirosławy Pomykały za bezinteresowną pomoc
w czasie walki z COVID-19.

Przekazane świąteczne stroiki wielkanocne
zostały rozdawane seniorom podczas pomocy
przy zakupach. Należy zwrócić uwagę na fakt,
że podczas przygotowania stroików dużą rolę
odegrali rodzice ZSS nr 1 w Kruszwicy, którym
bardzo dziękujemy.
Tekst i fot. Nadgoplańskie WOPR

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W KRUSZWICY SZYJE MASECZKI

Pod koniec kwietnia Fundacja Hodowców
Polskiej Białej Gęsi przekazała Gminie Kruszwica
kolejną partię certyfikowanego materiału na maseczki, które szyją pracownicy Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kruszwicy. Wykrojony materiał pozwolił na uszycie 1000 szt. maseczek.

W Środowiskowym Domu Samopomocy pracuje się na wysokich obrotach pomimo zawieszenia
zajęć stacjonarnych dla uczestników. W związku
z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19 z inicjatywy włodarzy Kruszwicy, pracownicy postanowili włączyć się w akcję szycia
maseczek ochronnych dla potrzebujących. Materiał

na pierwsze maseczki także przekazała Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
Szycie ruszyło pełną parą i już pierwsza partia
gotowych jednorazowych maseczek ochronnych została przekazana przez kierownik ŚDS Magdalenę
Wnuk do Szpitala Wielospecjalistycznego im. Dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.
Druga partia maseczek trafiła do podopiecznych
ŚDS, Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku oraz
do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
który przekazał je osobom znajdującym się w grupie
podwyższonego ryzyka.
Tekst i fot. nadesłane

ZAWODY NA ERGOMETRACH

WIOŚLARSKICH

W dniu 29 lutego 2020 r. odbyły się Mistrzostwa Miasta Bydgoszczy na ergometrze. Do zawodów zgłosiło się 360 zawodników z województwa kujawsko-pomorskiego.
Klub Wioślarski Gopło Kruszwica
reprezentowali:
W kategorii młodzika na dystansie 1500m: Dagmara Godlewska (III m – 6:03), Martyna Chwalisz (6:31), Aleksandra Fabiańska (7:16),Kacper
Dereziński (6:16), Rafał Szelmicki (6:18);
W kategorii juniora młodszego na dystansie
2000m:Wiktoria Łuczka (8:24), Martyna Kowalska (9:09), Piotr Szpręglewski (7:33), Bartłomiej
Szelmicki (7:42), Oskar Gralak (7:50);
W juniorach na dystansie 2000m: Dominika
Domalska (7:55), Martyna Majewska (8:05);
W kategorii młodzieżowej na dystansie 2000m:
Patrycja Domalska (7:26).
Na podium, zajmując trzecie miejsce w swojej
kategorii, stanęła Dagmara Godlewska.

NASZA GMINA

SUKCES
NAJMŁODSZYCH
STRAŻAKÓW
Z WOLI
WAPOWSKIEJ

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie (powiat kędzierzyńsko-kozielski)
gościł II Zawody Halowe Dziecięcych Drużyn
Pożarniczych. Wzięły w nich udział dwadzieścia cztery drużyny z całego kraju. Wśród
nich znaleźli się także mali strażacy z Woli
Wapowskiej.

Tekst i fot. Robert Januszek
(KW „Gopło” Kruszwica)

Zawody odbyły się 29 lutego 2020 roku. Zawodnicy wystartowali w sześciu konkurencjach.
Dwie z nich to zadanie bojowe oraz sztafeta pożarnicza, czyli konkurencje mające ściśle strażacki charakter. Pozostałe cztery charakter ogólnosprawnościowy.
W klasyfikacji generalnej strażacy z Woli
Wapowskiej „Jacusie” zajęli trzecie miejsce zdobywając 120 punktów. Pierwsze miejsce zajęła
drużyna DDP „Czerwone strzały” Parzniewice
(126 punktów), a srebro wywalczyła OSP Gamów (122 punkty).
Tekst i fot. nadesłane

ZWYCIĘSKIE ZAWODY RATOWNIKÓW
NADGOPLAŃSKIEGO WOPR

W dniu 22 lutego 2020 r. odbyły się II
Wojewódzkie Zawody Ratowników Wodnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Wyścigach na Ergometrach Wioślarskich w Toruniu. Kruszwiccy ratownicy zajęli w nich czołowe miejsca i tym samym obronili Tytuł Mistrza Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
ergometrach wioślarskich.
W kategorii mężczyzn pierwsze miejsce zajął Daniel Barałkiewicz, natomiast w kategorii
mężczyzn w sztafecie zwyciężyli Daniel Barałkiewicz, Mikołaj Faligowski, Michał Dolata, Karol Bagrowski.
Nadgoplańskie WOPR wystawiło w zawodach
trzy drużyny.

Tekst Maciej Banachowski,
Prezes Nadgoplańskiego WOPR,
Koordynator Wojewódzkiego Centrum Koordynacji
Ratownictwa Wodnego
Fot. Nadgoplańskie WOPR
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ZIMOWY

BIEG DĘBOWY

Sezon przełajowy rozpoczęty. W dniu 7
marca 2020 r. w Dąbrowie odbył się Zimowy
Bieg Dębowy. Zawodnicy rywalizowali na
dystansach od 100 do 2000 m.
Miejsca kruszwickich sportowców: I m Rozalka Szuman (300 m); I m Dawid Wekwejt (600
m); II m Wojtek Bieganowski (100 m); II m Janek Olejnik (300 m); III m Maciej Szymczak
(2000 m); VI m Zuzia Skowron (1000 m).
Tekst i fot. LIUKS

V OTWARTY TURNIEJ
TENISA STOŁOWEGO

W dniu 15 lutego 2020 r. w Żernikach po
raz piąty odbył się Turniej Tenisa Stołowego
zorganizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju
Trzech Wsi PrzeŻeJa i Sołectwo Janowice. Zawodnicy rywalizowali w dwóch kategoriach:
ogólnej i juniorskiej.
Najmłodsi gracze wykazali się niezwykłymi
umiejętnościami. Każdy z nich rozegrał mecz
z każdym zawodnikiem w tej kategorii. Zwyciężył
Oliwier Szeląg, który wygrał wszystkie mecze,
drugie miejsce zajął Miłosz Franków, a trzecie
Kacper Matyjasik.

Nieco starsi zawodnicy pokazali piękną i emocjonującą grę. Najpierw odbyły się rozgrywki grupowe, które wyłoniły czołówkę walczącą o podium. W kategorii ogólnej zwyciężył Krzysztof Pater po wyrównanym meczu z Oliwierem
Szelągiem. Trzecie miejsce zajął Karol Wiśniewski.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim
zawodnikom i kibicom.
Tekst Anna Wekwejt,
fot. Stanisław Starosta

II TURNIEJ O PUCHAR DYREKTORA MOW W KRUSZWICY

Dnia 26 lutego 2020 roku odbył się II Turniej
o Puchar Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego dla Dziewcząt w Kruszwicy.
Otwarcia turnieju dokonała dyrektor MOW
Ilona Dybicz. Zmagania odbywały się w systemie „każdy z każdym”. Do walki przystąpiło 5
drużyn. Nagrody ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Inowrocławiu otrzymały najlepsze zawodniczki każdego zespołu.
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Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – Zespół Szkół im. Kazimierza
Wielkiego w Kruszwicy
II miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kruszwicy
III miejsce – Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Kruszwicy
IV miejsce – Zespół Szkół Samorządowych
nr 1 w Kruszwicy

V miejsce – Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kruszwicy
Cały turniej przebiegł w przyjaznej atmosferze
gry fair play. Wszystkie drużyny zapowiedziały
swój udział w przyszłorocznych rozgrywkach.
Tekst i fot. nadesłane

ZAKOŃCZENIE SEZONU
PIŁKI HALOWEJ

SPORT

W dniu 7 marca 2020 r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Kruszwicy odbyło się
podsumowanie rozgrywek Kruszwickiej Ligi
Piłki Halowej.
KOŃCOWA KLASYFIKACJA:
1. METAL DOM
2. ROSSONERI ŁAGIEWNIKI
3. JOGA BONITO
4. NKA UNIA-LESZCZE
5. PAW-BUD
6. OLDBOJE GOPŁO
7. TRANS KRUSZWICA
8. GOCANÓWKO
9. ZSP KAZIK

Tekst i fot. nadesłane

MEMORIAŁ IM. ZBIGNIEWA RYŻA

W dniu 16 lutego 2020 r. na hali widowiskowo-sportowej w Kruszwicy odbył się kolejny memoriał im. Zbigniewa Ryża. W rozgrywkach piłkarskich wzięły udział cztery
drużyny.
Memoriał odbywa się co roku, aby upamiętnić zmarłego przed laty działacza i samorządowca Zbigniewa Ryża – znanego społecznika, przedsiębiorcy i pasjonata futbolu.
W turnieju wzięły udział drużyny bezpośrednio
związane z życiem i działalnością śp. Z.Ryża:
Agroprodukt Rzepowo, Nasz Dom Racice,
Oldboje Gopła Kruszwica, Przyjaciele Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Starosta
Inowrocławska Wiesława Pawłowska.
Klasyfikacja turnieju: I m – Przyjaciele
Powiatu Inowrocławskiego; II m – Agroprodukt
Rzepowo; III m – Oldboje Gopła Kruszwica;
IV m – Nasz Dom Racice.
Najlepszym zawodnikiem okazał się Marcin
Skonieczka.

Tekst i fot. nadesłane
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SPORT

BIEG WILCZY W KRUSZWICY

W niedzielę 1 marca 2020 r. po raz
czwarty w Kruszwicy odbył się bieg dla uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych.

Blisko 300 zawodników stanęło na starcie dwóch biegów „Tropem Wilczym” w Kruszwicy. Wśród nich były całe rodziny, które
zdecydowały się w ten sposób spędzić niedzielne południe.
Wydarzenie poprowadził Radny Rady
Miejskiej w Kruszwicy Maciej Wasielewski,
a zainaugurował Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak. Biegacze, tak jak w całej
Polsce, wystartowali o godzinie 12.00. Dystans wynosił 1963 metry – liczba ta jest symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego
spośród żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zginął 21 października
1963 roku.
Po biegu głównym wystartowały dzieci do
lat 10 na trasie liczącej 400 m. Każdy uczestnik biegu otrzymał pamiątkową koszulkę
oraz medal. Medale, które były wręczane
podczas tegorocznego biegu, będą łączyły się
w całość z medalami z przyszłych 2 edycji.
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Przed biegiem zostały zapalone znicze
przy tablicy poświęconej pamięci kmdr. por.
Zbigniewa Przybyszewskiego.
Gmina Kruszwica serdecznie dziękuję
p. Małgorzacie Luzak za poprowadzenie biegu oraz rozgrzewki dla najmłodszych, Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi za ufun-

dowanie ciepłego posiłku dla uczestników
biegu oraz PTTK Oddział Nadgoplański za
udostępnienie pomieszczenia, w którym zorganizowano biuro biegu.
Tekst Gmina Kruszwica
fot. J. Waszak

fot. J. Waszak

FOTORELACJA
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1. Lilak pospolity
2. „… majówka” – film z muzyką zespołu Maanam
3. Autor frazy „… a w sercu ciągle maj”
4. Imię autora „Deszczu majowego”
5. Świętuje 8 maja

6. Pierwszomajowy
7. 3 maja
8. Zamach majowy
9. Długi wiosenny weekend
10. „May the 4th be with You!” (dwa wyrazy)

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdzielczy
w Kruszwicy, należy w terminie do 15 czerwca 2020 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.
W związku z panującą epidemiąkoronawirusa i zamknięciem biblioteki, prosimy o przysyłanie
wypełnionych krzyżówek listownie. Jeśli przed 15 czerwca 2020 r. biblioteka zostanie otwarta dla
czytelników, możliwe będzie przynoszenie krzyżówek osobiście.
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. Zwycięzcą konkursu
z poprzedniego numeru została p. Stefania Przybylska. Gratulujemy!
HASŁO: WALENTYNKI
1. RELIKWIA; 2. WALENTY; 3. CZEKOLADKI; 4. SERCE; 5. CHEŁMNO; 6. LUTY; 7. KUPIDYN; 8. CZERWONY; 9. RANDKA; 10. MIŁOŚĆ;

