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Otwarcie multimedialnej 
aranżacji w Mysiej Wieży

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbyło się otwar-
cie nowoczesnej, multimedialnej aranżacji 
w Mysiej Wieży prezentującej polskie trady-
cje kulturowe oraz prapoczątki Państwa 
Polskiego wraz z iluminacyjną ekspozycją 
obiektu w czasie świąt narodowych. Jest to 
pierwszy punkt, który rozpoczyna oficjalne 
obchody Jubileuszu 600-lecia nadania praw 
miejskich Kruszwicy na prawie magdebur-
skim.

W ubiegłym roku pan Premier Mateusz 
Morawiecki odwiedził po raz pierwszy legen-
darną stolicę Polski i nasz piękny kruszwicki 
zabytek Mysią Wieżę oraz przekazał naszej 
gminie dofinansowanie ze środków rządo-
wych na realizację tego zadania. Całkowita 
wartość inwestycji wyniosła 1 269 000,00 zł. 
Kwota otrzymanego dofinansowania to  
698 430,00 zł. Pozostałą część sfinansowała 
Gmina Kruszwica.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Minister  
Łukasz Schreiber, Wojewoda Kujawsko- 
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, projektant-
ka Ewa Świder-Grobelna z firmy 7-MUZ, 
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy 
Aleksander Budner.

W ramach zadania trzy górne kondygnacje 
Mysiej Wieży wykorzystane zostały na montaż 

aranżacji multimedialnej ekspozycji stałej.  
W jej skład wchodzą elementy oświetleniowe 
oraz urządzenia multimedialne, takie jak m.in. 
wirtualne księgi, interaktywna podłoga, po 
której biegają reagujące na ruch zwiedzają-
cych myszki, a także zestaw urządzeń do pro-
jekcji historii oraz ikonografii kruszwickiego 
zamku i Mysiej Wieży.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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Ważny rok w historii 
naszego miasta

„W mieście Żninie, w roku 1422, 
dnia 8 miesiąca czerwca Władysław 
Król Polski pragnie, żeby miasto 
Kruszwica było rządzone według pra-
wa magdeburskiego”.

Wraz z 1 stycznia 2022 r. rozpoczyna 
się ważny czas dla naszej gminy, ponie-

waż w tym roku obchodzić będziemy Ju-
bileusz 600-lecia nadania praw miejskich 
Kruszwicy na prawie magdeburskim.

Tak imponującą okrągłą rocznicę wy-
pada upamiętnić w wyjątkowy sposób. 
Dlatego z tej okazji przygotowujemy 
szereg wydarzeń, o których już wkrótce 

będziemy Państwa informować.

Obecnie nad obchodami tej doniosłej 
rocznicy pracuje specjalny zespół do 
spraw organizacyjnych, który będzie 
koordynował wszystkie wydarzenia za-
planowane na 2022 rok.
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Uchwalono budżet  
na rok 2022

W dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Miejska w Kruszwicy 
uchwaliła budżet gminy Kruszwica na rok 2022. 

Przyszły rok to przede wszystkim kolejne inwestycje infra- 
strukturalne, a wśród nich kolejny etap rewitalizacji starej 
części miasta w Kruszwicy. Dzięki pozyskanym środkom  
(ok. 9,5 mln zł) z Rządowego Funduszu „Polski Ład” zaplano-
wano kompleksową przebudowę ul. Adama Mickiewicza wraz 
z budową zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 2 
oraz budową łącznika z ulicami Jana Kasprowicza i Lipową.  
W przyszłym roku rozpocznie się również przebudowa  
budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Budynek zostanie rozbudo- 
wany oraz przejdzie częściową termomodernizację. Obiekt 
zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. Po zrealizo-
waniu inwestycji znajdzie tam swoje miejsce Przedszkole 
Samorządowe nr 1, które obecnie zlokalizowane jest przy  
ulicy Kolegiackiej, w budynku nie będącym własnością gminy.  
Nowa siedziba przedszkola zostanie wyposażona w stołówkę, 
kuchnię oraz nowoczesny plac zabaw dla dzieci. Całkowita 
wartość inwestycji to ponad 6 500 000,00 zł, z czego  
3 650 000,00 zł stanowi dofinansowanie zewnętrzne.

W planach na 2022 rok znalazła się również budowa 
zjeżdżalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim. Jest to inwesty-
cja, która z pewnością pozytywnie wpłynie na atrakcyjność 

naszego kąpieliska oraz na wizerunek miasta w oczach osób 
przyjeżdżających wypocząć nad Gopłem. Projekt otrzymał 
już pozytywną ocenę i został wybrany do dofinansowania 
ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli.  
Łączna wartość tej inwestycji to ok. 600 000,00 zł, z czego 50% 
stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Wśród pozostałych in-
westycji zaplanowanych na 2022 rok znajdują się między inny-
mi przebudowa dróg gminnych w Baranowie i w miejscowości 
Bachorce II.

Kolejny raz mieszkańcy naszej gminy będą mogli ubiegać 
się o dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, 
zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do groma-
dzenia wód opadowych, wymianę starych źródeł ciepła (pieców 
i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł 
ciepła, spełniających wymagania programu Czyste Powietrze.

Przyszły rok jest dla nas szczególnie ważny ze względu na 
to, że obchodzić będziemy 600-lecie nadania praw miejskich 
Kruszwicy na prawie magdeburskim. Tak imponującą, okrągłą 
rocznicę chcemy upamiętnić w wyjątkowy sposób. Dlatego  
z tej okazji szykujemy dla Państwa szereg wydarzeń, o których 
już wkrótce będziemy informować.

Tekst UM Kruszwica
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Gmina Kruszwica uruchomiła system SEGREGO, który umożliwia 
mieszkańcom w wygodny sposób wyszukać swój harmonogram odbioru 
odpadów, a nawet zamówić przypomnienia o nadchodzących terminach 
wywozu śmieci czy płatnościach.

System jest bezpłatny, mieszkańcy mają do niego dostęp w aplikacji 
mobilnej „BLISKO” dostępnej na Android i iOS. Dzięki aplikacji będziemy 
otrzymywać przypomnienia na telefon i dodatkowo wszystkie informacje  
będą zawsze pod ręką. BLISKO poza Gospodarką Odpadami w Gminie Krusz-
wica udostępnia subskrypcję wiadomości od innych  lokalnych nadawców  
np. „Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” czy „Policja”, czy 
też „Blisko Ekologii’. 
PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI SEGREGO daje mieszkańcom wiele 
korzyści:
• Udostępni aktualny harmonogram z podziałem na wszystkie kategorie 
opadów.
• Pokaże zasady segregacji dotyczące każdej z frakcji odpadów.
• Pozwoli zamówić powiadomienia wg wskazanego tematu np. przypo-
mnienie o wywozie wybranej kategorii odpadów, przypomnienia  
o płatnościach i inne aktualności związane z gospodarką komunalną.
• Powiadomienia i harmonogram będą odnosić się do konkretnego adresu, 
który wskaże użytkownik.
• Mieszkańcy będą mogli sprawdzić, która spółka odbiera odpady, oraz 
ocenić jej pracę.
WARTO WIEdZIEĆ!
W dbałości o nasze środowisko pojawiają się coraz to nowe przepisy, które 
wymagają właściwej segregacji. Od 1 stycznia 2020 r. za źle posortowane 
śmieci grozi wielokrotne podniesienie opłat. Dlatego warto mieć pod ręką sys-

tem SEGREGO – w razie wątpliwości ułatwi nam prawidłową segregację.
Zapraszamy wszystkich do pobierania i rejestracji w BLISKO !

Tekst UM Kruszwica

Projekt budowy zjeżdżalni wodnej na 
„Cyplu” wybrany do dofinansowania
Projekt budowy zjeżdżalni wodnej wraz ze strefą wypoczyn-

ku na „cyplu” w Kruszwicy został wybrany do dofinansowania 
przez Lokalną Grupę działania czarnoziem na Soli. Realizacja 
tej inwestycji z pewnością uatrakcyjni gminne kąpielisko i umili 
spędzanie wolnego czasu nad Gopłem zarówno mieszkańcom, 
jak i turystom. Zadanie ujęto w planach inwestycyjnych Gminy 
Kruszwica na przyszły rok.

Łączna szacowana wartość inwestycji to ok. 600 000,00 zł,  
z czego 50% stanowić ma dofinansowanie unijne ze środków Lokalnej 
Grupy Działania Czarnoziem na Soli. Oprócz zjeżdżalni w projek-
cie znalazły się również elementy małej architektury, takie jak ławki 
dla matek karmiących, komplet szachowy z obrotową szachownicą, 
umożliwiającą rozgrywkę również osobom niepełnosprawnym oraz 

leżaki plażowe i stojaki na rowery. Ponadto zamontowany zostanie 
kosz do segregacji odpadów z grą terenową, zawierającą informacje 
nt. ekologii – wyjaśnia Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Krusz-
wicy.

W projekcie uwzględniono działania z zakresu ochrony środowis-
ka. Do produkcji urządzeń wykorzystane zostaną materiały podlegają-
ce recyklingowi. Pobór wody będzie odbywał się z Jeziora Gopło,  
a nie z sieci wodociągowej, dzięki czemu nie nastąpi zużycie wód pit-
nych oraz nie wzrosną koszty eksploatacyjne stacji uzdatniania wód. 
W ramach inwestycji planuje się również obsadzić teren krzewami 
gatunków rodzimych w ilości 300 sztuk.

Tekst UM Kruszwica

Bądź na bieżąco!  
Zamów powiadomienia o wywozie swoich śmieci
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Odbiór oświetlenia  
w Kruszwicy

W dniu 14 grudnia 2021 r. miał miejsce 
odbiór zadania pn. „Rozwój technologii 
LEd oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Kruszwica”.

Zadanie obejmowało rozbudowę oświetle-
nia o łącznie 76 punktów. Na ulicach: Orlej 
– o 11 punktów świetlnych, Działkowej – 10 
punktów świetlnych, Jastrzębiej – 11 punktów 
świetlnych, Kruczej – 7 punktów świetlnych, 
Solidarności – 24 punkty świetlne, Zielnej  
– 4 punkty świetlne oraz w miejscowości 
Giżewo – 3 punkty świetlne i Szarlej - Arturo- 
wo – 6 punktów świetlnych. 

Wykonawcą zadania była firma Roman  
Omyła WIELOBRANŻOWE P.P.H.U. I TRANS- 
PORTOWE „ELEKTROM”. Całkowita wartość 
 zadania wyniosła 482 160,00 zł brutto.

Natomiast 22 grudnia odbył się odbiór dru-
giego etapu realizacji tego zadania. Inwestycja 
obejmowała rozbudowę oświetlenia o kolejne 
23 punkty. Na ulicy Dobrej w Kruszwicy oraz 
w miejscowościach: Sukowy, Bródzki i Os-
trówek. 

Wykonawcą zadania był Zakład Instalator- 
stwa Elektrycznego i Budowlanego Miklas 
Józef. Całkowita wartość zadania wyniosła  

181 471,01 zł brutto.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Po wieloletnich staraniach 
zakończono inwestycję w Szarleju!

dzięki wieloletnim staraniom Gminy Kruszwica oraz sfinanso-
waniu przez kruszwicki samorząd aż połowy wartości inwestycji 
udało się doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi 
powiatowej w Szarleju. 

W ramach zadania powstały m.in. nowe ciągi piesze i rowerowe 
oraz zatoki autobusowe, a droga zyskała nową nawierzchnię asfaltową. 

W dn. 23 grudnia miał miejsce odbiór prac budowlanych, w którym  
z ramienia gminy uczestniczyli Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak 
oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy Andrzej Micha-
lak. W odbiorze prac uczestniczyli również przedstawiciele Powiatu 
Inowrocławskiego na czele ze Starostą Wiesławą Pawłowską.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Podsumowanie projektu  
rewitalizacji wiatraka  

w Chrośnie
W dniu 23 grudnia 2021 r. w chrośnie odbyło się podsumowanie 

projektu rewitalizacji zabytkowego wiatraka. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Marszałkow-

skiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Elżbieta Siemiątkowska 
Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Bartosz Szymański Dyrektor Wydziału Koordynacji RLKS. Ponadto  
w podsumowaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu kruszwickie- 
go, przedstawiciele sołectwa Chrosno oraz przedstawiciele Lokalnej 
Grupy Działania Czarnoziem na Soli, ze środków której to zadanie 
zostało dofinansowane w 95%. Zadanie zostało zrealizowane w tym roku. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 274 460,88 zł.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Wnioski na dotacje  
na zabytki w roku 2022

Informujemy, że do 15 marca br. można składać wnioski o przy-
znanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robo-
ty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub 
znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zgodnie z Uchwałą 
nr XLVIII/495/2018 Rady Miejskiej w Kruszwicy.

O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka posiadająca 
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego. Wniosek można pobrać w Urzędzie Miej-
skim w Kruszwicy pok. 112.

Tekst UM Kruszwica
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Święto Trzech Króli w kościele  
pw. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim

Tegoroczne święto Trzech Króli miało 
artystyczną oprawę w kościele pw. św. Bartło-
mieja w Sławsku Wielkim. 

Dzięki uprzejmości przedsiębiorstwa KOM 
-ROL w Kobylnikach mieszkańcy Janowic zor-
ganizowali przejazd Kacpra, Melchiora i Balta-

zara. Zaprzęgniętą w konia bryczką powoził 
Stanisław Tarnowski. Po przebytej trasie  
z Janowic, przez Żerniki i Bożejewice mędrcy 
dotarli do kościoła w Sławsku Wielkim, aby 
tam złożyć dary. Inicjatorem wydarzenia  
i jednym z mędrców był Bartłomiej Górzyński. 

Role pozostałych królów pełnili: Mariusz Janas  
i Artur Doczekalski. Proboszcz ks. Stanisław 
Tokarczyk podziękował organizatorom i społe-
czności Janowic za zaangażowanie w życie 
parafii.

Tekst i fot. Anna Wekwejt 

IX Misterium Męki Pańskiej 
Prawda? cóż to jest prawda? To pyta-

nie od wieków trapi każdego człowieka. Py-
tanie, które Piłat zadał Jezusowi, stało się 
motywem przewodnim zbliżającego się IX 
Misterium Męki Pańskiej. W czasach, gdy 
każdy ma swoją prawdę, a obiektywność 
staje się utopijnością, warto zatrzymać się  
i zastanowić się nad prawdą, czym dla mnie 
jest prawda? Jak ją rozumiem? czym była 
prawda, o której mówił Jezus? 

Tegoroczne kruszwickie „Misterium Męki 
Pańskiej”, podobnie jak w zeszłym roku, reali- 
zowane jest w konwencji filmowej. Wybór me-
dium filmowego podyktowany jest z jednej  
strony utrudnieniami wynikającymi z epidemii 
covid-19, z drugiej strony zadecydował o tym 
podjęty przez twórców temat.

W najnowszym misterium jednym z głów-
nych bohaterów jest V prokurator Judei Piłat  
z Pontu. To właśnie wokół jego postaci dzieją 
się najważniejsze wątki pasji Jezusa z Nazaretu. 
Twórcy misterium zainspirowali się powieścią 
Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”,  

w szczególności właśnie wątkiem Piłata. Oprócz 
tego skorzystali w fragmentów powieści Roma-
na Brandstaettera „Jezus z Nazaretu”. Całość 
historii męki pańskiej została w tym filmie 
przeniesiona we współczesność, aby jeszcze bar- 
dziej wybrzmiał problem prawdy poruszony 
w kruszwickim misterium, w tym wszystkie 
dylematy jednego z głównych bohaterów, jakim 
jest Poncjusz Piłat.

Film tworzony jest między innymi w krusz-
wickiej kolegiacie oraz Muzeum Jana Kaspro-
wicza w Inowrocławiu. Praca nad produkcją 
rozpoczęła się na początku grudnia i trwać 
będzie do pierwszych dni kwietnia. W film 
zaangażowana jest młodzież z KSM, Wojow- 
nicy Maryi oraz wielu zaprzyjaźnionych akto-
rów, których od lat widywać możemy w Krusz-
wickim Misterium. 

Twórcami filmu są kruszwicki oddział Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z ks. 
Jackiem Bartmańskim oraz studio produkcyjne 
Pro-Arte, w które skład wchodzą m.in. Paweł 
Lewartowski oraz Filip Pawlak – wieloletni or-

ganizatorzy Misterium w Kruszwicy.
Partnerami filmu są Urząd Miasta i Gminy 

Kruszwica oraz CKiS „Ziemowit”.
Film otrzymał patronat honorowy Katolic-

kiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce oraz 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja 
Bogdanowicza.

Premiera filmu odbędzie w Niedzielę Pal-
mową 10 kwietnia o 19:30 na YouTube Miste-
rium Kruszwica oraz FB Kolegiata Kruszwica.

Tekst i fot. Filip Pawlak 
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Wyzwolenie Kruszwicy  
w Powstaniu Wielkopolskim
W dniu 9 stycznia 2022 r. z okazji rocznicy wyzwolenia Kruszwicy 

w Powstaniu Wielkopolskim przedstawiciele kruszwickiego samo-
rządu wraz z delegacjami i pocztami sztandarowymi wzięli udział 
w Mszy Świętej za wolność Ojczyzny oraz złożyli kwiaty na grobie 
Powstańców Wielkopolskich.

Kruszwicki samorząd reprezentowali: Burmistrz Kruszwicy Dariusz 
Witczak, Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak oraz Przewo-
dniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander Budner.

Tekst UM Kruszwica 
fot. J. Waszak

Już 6 marca 2022 r. w całej Polsce i po raz szósty w Kruszwicy odbędzie się 
bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, organizowany przez 
Fundację Wolność i demokracja. Partnerem lokalnym biegu jest Gmina Krusz-
wica. Impreza cieszy się ogromną popularnością w całej Polsce. Z roku na rok  
przybywa miejscowości, które organizują bieg. Miłośnicy biegania i nie tylko 
mogą oddać hołd żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, którzy 
walczyli o Wolną i Niepodległą Polskę.

O godzinie 12:00 z parkingu przy PTTK w Kruszwicy wystartuje główny bieg 
na dystansie 1963 m będący symbolem daty schwytania i śmierci ostatniego spośród 
żołnierzy wyklętych. Udział w biegu jest bezpłatny. Zawodnicy do 18 lat mogą startować 
w biegu po dostarczeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).

Zapisów można dokonywać poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego 
oraz  oświadczeń na adres e-mailowy dorota.wroblewska@kruszwica.um.gov.pl lub 
dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 112) w godz. 7:15–15:15 do 25 
lutego br. Udział w biegu jest bezpłatny.

Warunkiem wzięcia udziału w biegu jest prawidłowe wypełnienie i dostarczenie 
formularza wraz z oświadczeniem! Regulamin, formularz oraz oświadczenia dostępne 
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy w pok. 112 lub na stronie www.gminakrusz- 
wica.pl

ZAPRASZAMy!
Tekst UM Kruszwica

Ruszyły zapisy na Bieg  
Tropem Wilczym 2022!
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W piątek 12 listopada 2021 r. w Zajeź-
dzie u Piasta Kołodzieja w Kruszwicy Zarząd 
Osiedla nr 3 w Kruszwicy zorganizował w 
ramach „dnia Seniora” spotkanie seniorów. 
W spotkaniu udział wzięli mieszkańcy osiedla 
i zaproszeni goście.

W trakcie spotkania występ artystyczny dała 
i życzenia złożyła młodzież ze Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Kruszwicy.

Ponadto Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy zapre-
zentowało pokaz ratownictwa w zakresie udzie-
lania pierwszej pomocy.

Pozostała część wieczoru była poświęcona 
wesołej zabawie. Wszystkim dopisywały szam-
pańskie humory.

Tekst Grażyna Pruczkowska 
 fot. nadesłane

Ogólnopolski 
Dzień  

Seniora

Życzenia  
dla Babć  

i Dziadków
W Młodzieżowym Ośrodku Wychowaw-

czym dla dziewcząt w Kruszwicy przekaza-
no kartki z życzeniami dla babć i dziadków.

Kartki w imieniu seniorów odebrała prezes 
Uniwersytetu III Wieku Pani Maria Domańska. 
Kartki samodzielnie wykonały wychowanki na 
zajęciach plastycznych.

Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat 
Inowrocławski.

Tekst Ilona dybicz; fot. nadesłane

Projekt  
RAZEM DLA NASZEGO 

MIASTA
Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Ami-

cus w Kruszwicy dzięki pozyskanej dotacji  
z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
od początku maja do końca grudnia 2021 r. 
realizowało projekt edukacyjny RAZEM dLA  
NASZEGO MIASTA. 

„Uczestniczy w nim ponad 30 mieszkańców 
miasta i gminy Kruszwica 60+, którzy z dużym 
zaangażowaniem biorą udział w spotkaniach, 
warsztatach, szkoleniach, konferencjach, wyjaz-
dach studyjnych i innych formach aktywnej 
edukacji nieformalnej – informowała Dorota 
Pronobis, prezes Stowarzyszenia Amicus – Do 
kadry szkoleniowej naszego projektu należą 
m.in. Ilona Gawrońska, Jolanta Wiśniewska, 
Hanna Springer, Anna Bryll, Bogumił Prono-
bis, Przemysław Bohonos, Mateusz Ślusarek. 
Do realizacji projektu włączyły się także różne 
instytucje, m.in. Gmina Kruszwica, Miejsko-
Gminna Biblioteka w Kruszwicy, Nadgoplański 
Park Tysiąclecia, Nadgoplański Oddział PTTK 
oraz Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy. 
Patronat medialny sprawują: strona FB Głos 
Kruszwickiego Seniora, portal informacyjny 
Moja Kruszwica oraz gazeta samorządowa 
„Panorama Kruszwicka”.

„Mimo, że na emeryturze jestem już od lat, 
na nudę nie narzekam, bo angażuję się w różne 
projekty, ich organizację i realizację” – pod-
kreśla Maria Domańska, przewodnicząca Uni- 
wersytetu Trzeciego Wieku w Kruszwicy  
i członkini Stowarzyszenia Amicus.

Uczestnicy projektu pod kierunkiem stu-
dia animacji 25FRAMES opracowali filmik 
Nadgoplańskie skarby, promujący Kruszwicę 
oraz wymyślone w trakcie projektu lokalne 
marki – pyrki i miody nadgoplańskie. 

W trakcie trwania projektu podjęta została  
decyzja o powołaniu Klubu Seniora Amicus. 
Dokonano też wyboru jego władz. Przewo-
dniczącą jednogłośnie została Anna Urbańska. 

„Udział w projekcie RAZEM DLA NASZE-
GO MIASTA umożliwia rozwój społeczny i oby-
watelski kruszwickich seniorów, którzy uczestni-
czyli w debatach oksfordzkich oraz w zajęciach 
pozwalających zrozumieć lokalną demokrację. 
To podczas tych zajęć powołali Klub Seniora  

Amicus i wybrali swoich przedstawicieli, jako 
lokalnych liderów, do jego władz. Realizo-
wali też projekty społeczne we współpracy  
z samorządem, które mają na celu dalszy ich  
rozwój i pogłębienie świadomości obywatel-
skiej, by na zasadzie partycypacji społecznej 
włączać się w proces zarządzania miastem  
i gminą” – podkreśla Przemysław Bohonos, 
redaktor i dziennikarz, prezes Nadgoplańskiego 
Towarzystwa Historycznego, trener i edukator 
partycypacji społecznej.

„Na bazie doświadczeń pozyskanych przez 
nasze Stowarzyszenie podczas realizacji pro-
jektu RAZEM DLA NASZEGO MIASTA, jak  
i wcześniejszych działań społecznych oraz 
obywatelskich, powstaje podręcznik o tym, jak 
pracować z seniorami, adresowany zarówno 
do instytucji, placówek edukacyjnych i organi-
zacji pozarządowych działających na rzecz 
aktywizacji społecznej seniorów, jak również 
seniorów aktywnie działających lub chcących 
się zaangażować w inicjatywy społeczne czy 
obywatelskie na rzecz swojej Małej Ojczyzny. 
Nasza publikacja dotrze do blisko 100 placówek 
w całej Polsce” – informuje Dorota Pronobis. 

Nowość stanowią webinary, dostępne na 
stworzonej w ramach projektu stronie FB Głos 
Kruszwickiego Seniora, którą Stowarzyszenie 
Amicus zamierza dalej prowadzić, również po 
zakończeniu realizacji projektu. 

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej ze środków pro-
gramu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 
„Aktywni+” na lata 2021–2025.

Tekst dorota Pronobis; fot. nadesłane
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Klub „Senior+” w Kruszwicy 
już otwarty 

dnia 1 lutego po raz pierwszy w siedzibie Klu-
bu „Senior+” przy ulicy Nadgoplańskiej 4, pełnią-
cym funkcję ośrodka wsparcia, pojawili się senio-
rzy, którzy podczas przeprowadzonej w styczniu 
2022 roku rekrutacji zadeklarowali swój udział 
w działaniach wspierających, aktywizacyjnych, 
edukacyjnych, kulinarnych i rękodzielniczych  
oferowanych im w klubie. 

W pierwszym tygodniu działalności Klubu  
uczestnicy mieli możliwość przy kawie i słodkim 
poczęstunku poznać się nawzajem, podzielić się 
swoimi pasjami i efektami własnoręcznie wykony-
wanych  prac rękodzielniczych. Seniorzy brali udział 
w zajęciach ruchowo-usprawniających z wykorzy-
staniem sprzętu sportowego, w który wyposażony 
jest ośrodek (bieżnie, orbitrek, rowerki stacjonarne). 
Odbyły się już także pierwsze „potyczki” seniorów  
w grach karcianych, a także powstają pierwsze wspólnie 
przez nich wykonywane prace rękodzielnicze.

Zdajemy sobię sprawę, że społeczeństwo naszej 
gminy starzeje się i oferta wsparcia tych osób musi 
być systematycznie rozszerzana. Nowo utworzony 
gminny Klub „Senior+” zapewnia wsparcie dla mini-
mum 30 osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług 
opiekuńczych i specjalistycznych, zapewnia aktywne 
spędzanie czasu i integrację wielopokoleniową – mówi 
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. 

Nasi seniorzy są pełni pozytywnej energii, chętnie 
angażują się podczas zajęć, co więcej, sami wysuwa-
ją propozycje działań, jak np. spontaniczne tańce przy 
muzyce podczas przerwy w zajęciach. Czas spędzony  
w klubie ma zdecydowanie pozytywny wpływ na ich 
uczestników – dodaje  animator Klubu Natalia Sęcz-
kowska.

Klub powstał w ramach rządowego Progra-
mu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025.  
W ramach Modułu I wspomnianego programu  
w ubiegłym roku Gmina Kruszwica otrzymała dota-
cję celową na „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrod-
ka „Senior+” w wysokości 105.608,00 zł, co stanowi 
80% wartości całkowitej projektu, w ramach której 
zakupiono wyposażenie – tj. sprzęty, urządzenia  
i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku.  
Zamontowane zostały zestawy mebli oraz pozostałe 
wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć.

Obecnie podejmowane są starania w kierunku 
pozyskania dotacji w ramach Modułu II w/w Programu 
na działania związane z całorocznym bieżącym utrzy-
maniem Klubu. Planowana wartość dofinansowania 
65.571,00 zł.
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co roku w grudniu Zarząd Miejsko-Gminny Pol-
skiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kruszwicy we 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Kruszwicy organizował wigilię dla osób 
starszych i samotnych z terenu miasta i gminy Krusz-
wica. Z powodu epidemii cOVId-19 w Polsce w 2021 
roku organizacja spotkania przy wigilijnym stole nie 
była możliwa.

Jednak my nie zapomnieliśmy o osobach, które 
spędziły te święta samotnie w zaciszu swoich domów. 
Dlatego w dniach 21 i 22 grudnia 2021 r. pracownicy 
MGOPS w Kruszwicy dostarczyli osobiście osobom 
starszym i samotnym 60 cateringów wigilijnych wraz  
z paczkami świątecznymi z drobnymi upominkami. Nie 
obyło się bez chwil wzruszeń. Mamy nadzieję, że ten 
mały gest przyniósł chociaż trochę radości. Choć nie 
mogliśmy się w tym roku połamać z osobami starszymi 

opłatkiem, złożyliśmy wszystkim świąteczne życzenia 
oraz życzenia na Nowy Rok.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy prag-
nie serdecznie podziękować pracownikom MGOPS 
w Kruszwicy za wszelką pomoc, Zajazdowi U Piasta 
Kołodzieja – za przygotowanie cateringu wigilijnego, 
darczyńcom tj. Zakładom Tłuszczowym w Kruszwicy, 
Zakładom Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego w 
Kruszwicy oraz „Cukrowni Kruszwica” – za przekazane 
produkty spożywcze do paczek dla osób samotnych.

Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych, dla  
których przygotowaliśmy paczki świąteczne ze słody-
czami i drobnymi upominkami, które otrzymało dzie-
sięcioro niepełnosprawnych dzieci z terenu naszej gminy 
wytypowanych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej  
Nr 2 w Kruszwicy.

Catering i zakup paczek świątecznych finansowany 
jest ze środków budżetu gminy w ramach zadania pn. 
„Organizowanie różnorodnych form pomocy osobom i 
rodzinom wymagającym wsparcia z Gminy Kruszwica”.

Zarząd M-G PKPS w Kruszwicy
Sekretarz Marta Pastuch

Świąteczne życzenia muzyczne
Tydzień przed świętami Bożego Narodzenia sekcja wokal-

na działająca przy cKiS „Ziemowit” w Kruszwicy spotkała się  
w swojej wyremontowanej sali prób na Zagoplu, aby nagrać kil- 
ka piosenek świątecznych.

„Niestety z powodu pandemii nie wszyscy wokaliści mogli wziąć 
udział w nagraniach – mówi Iwona Jasińska, instruktor ziemowitowej 
sekcji wokalnej – W ciągu ostatniego miesiąca przygotowaliśmy się 
wokalnie, a podczas nagrań dopracowaliśmy nieco choreografię  
i stroje”.

„Największy Gazda”, kolęda góralska z repertuaru Arki Noego, 
pojawiła się na FB „Ziemowita” 21 grudnia, 22 grudnia – najwesel-

sza polska kolęda, pochodząca z XVII wieku „Przybieżeli do Betle-
jem”, natomiast na dzień przed wigilią Bożego Narodzenia sekcja 
zaprezentowała tradycyjną angielską pastorałkę datowaną na XVI 
wiek „We wish you a Merry Christmas”.

Młodzi wokaliści w składzie: Laura Śliwiak, Nadia Fabiańska, Ju-
lia Zawicka, Aleksandra Sulczyńska, Maria Barglik, Monika Pindel, 
Maja Parada, Zuzanna Kazubowska, Anna Sulczyńska, Martyna 
Paczkowska, Natalia Zdziarska, Lena Gwiżdż, Filip Parada i Jakub 
Fajkowski razem z instruktorką złożyli słuchaczom życzenia świąte-
czne i noworoczne.

Tekst Iwona Jasińska; fot. J. Waszak

„Cud w Betlejem” – świąteczne kolędowanie  
w Przedszkolu Samorządowym nr 3

czas oczekiwania na święta Bożego Narodzenia 
w naszym przedszkolu był bardzo radosny i magicz-
ny.

We wszystkich salach pojawiły się choinki, które 
zostały ozdobione przez przedszkolaków, wszędzie 
zawisły świąteczne dekoracje, przedszkole zostało roz-
świetlone przez kolorowe światełka. Dzieci poznawały 

bożonarodzeniowe tradycje, śpiewały kolędy i pastorał-
ki, tworzyły ozdoby świąteczne.

Ukoronowaniem tych wyjątkowych chwil była  
wigilia przedszkolna, która odbyła się 17 grudnia 
2021 roku. Odświętnie ubrane dzieci zaprezentowały 
krótkie programy artystyczne, które zostały nagrane  
i udostępnione rodzicom. Tego dnia odwiedził nas długi 

oczekiwany gość – Gwiazdor, który wręczył każdemu 
dziecku prezent. Nie zabrakło również wspólnego kolę-
dowania oraz tradycyjnych wigilijnych potraw na stole. 
Czas upłynął nam w atmosferze pojednania i życzliwoś-
ci, a wszystkim uczestnikom udzielił się świąteczny nas-
trój.

Tekst Joanna Barglik, fot. nadesłane 

Wigilia 2021 – inna niż zawsze

NASZA GMINA
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Koncert kolęd i pastorałek 
„Święta w nas” 

W dniu 23 stycznia 2022 roku w kole-
giacie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła  
w Kruszwicy po mszy św. rozpoczynającej  
się o godz. 16:00 miał miejsce świąteczny 
koncert kolęd i pastorałek „Święta w nas”.

Podczas tego koncertu publiczność usły-
szała tradycyjne kolędy polskie w aranża-
cjach i interpretacjach przygotowanych przez 
Judytę Wendę (aktorkę, wokalistkę, absolwen- 
tkę Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Aka-
demii Muzycznej w Bydgoszczy), Agnieszkę 
Twardowską (absolwentkę wydziału edukacji 
muzycznej UKW w Bydgoszczy, finalistkę V 
edycji „The Voice of Poland” oraz uczestniczkę 
programu „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”; 
w najbliższym czasie ukaże się jej autorski 
materiał), Mateusza Wiśniewskiego (wokalistę, 
multiinstrumentalistę, aranżera, absolwenta 
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy). Wokaliś-
ci współpracują ze sobą przy różnych projek- 
tach, świetnie rozumieją się muzycznie.  
W trakcie tego koncertu wykonali solowo oraz 
wspólnie takie kolędy jak „Cicha noc”, „Mizerna 
cicha”, „Anioł Pasterzom mówił”, „Gdy śliczna 
Panna” i wiele innych. Całość zaaranżowana 
była na instrument klawiszowy oraz gitarę,  
a akompaniował Mateusz Wiśniewski.

Organizatorami wydarzenia byli Gmina 
Kruszwica i Centrum Kultury i Sportu „Ziemo-
wit” w Kruszwicy.

Tekst na podstawie rozmowy Jarosława 
Waszaka z Judytą Wendą.

Fot. J. Waszak

Kolędowanie u Św. Tereski
dnia 9 stycznia 2022 roku w parafii pod 

wezwaniem św. Teresy od dzieciątka Jezus 
w Kruszwicy miało miejsce kolędowanie 
przy żłóbku.

Zgromadzeni wraz z parafialnym chór-
kiem dziecięcym zaśpiewali najpopularniej-
sze polskie kolędy. Akompaniament muzycz-
ny zapewnił p. Adam Walkiewicz, organista. 
Nad całością czuwał ks. Paweł Balicki, wika-
riusz z „Tereski”. Historię tworzenia szopek 
bożonarodzeniowych przedstawił ks. diakon 
Marcin Wawrzyniak, który odbywa praktyki 
duszpasterskie w tej kruszwickiej parafii.

Tekst ks. Paweł Balicki
Fot. J. Waszak
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Betlejemskie Światło Pokoju
Harcerze z 1 Racickiej WdH „Tropi-

ciele” działającej w Niepublicznej Szkole 
Podstawowej im. Z. Ryża w dniu 15 grudnia 
2021 r. odebrali Betlejemskie Światło Poko-
ju z Hufca ZHP Inowrocław, by następnego 
dnia przekazać płomień przedstawicielom 
kruszwickich instytucji, szkół i parafii.

Kilka dni wcześniej druhowie uczestni- 
czyli w czterodniowej wyprawie po BŚP do 
Zakopanego, jednak w oficjalnych uroczy-
stościach przekazania światła przez skautów 
słowackich z powodu pandemii mogła wziąć 
udział wyłącznie reprezentacja Kujawsko- 
Pomorskiej Chorągwi ZHP.

„Mamy nadzieję, że w przyszłym roku 
będziemy mogli odebrać światło bezpośrednio 
od naszych południowych sąsiadów”.

Tekst dorota charysz,  
fot. J. Waszak, nadesłane

Świąteczne warsztaty  
kreatywne  

w bibliotece
Okres przed świętami Bożego Naro-

dzenia to magiczny czas. chociaż dzisiaj 
wszystko jest dostępne na wyciągnięcie 
ręki, to jednak ozdoba wykonana własno-
ręcznie to ogrom pozytywnych emocji 
oraz rozwój zdolności artystycznych.

W dniach 11 i 13 grudnia 2021 r. w bi-
bliotece w Chełmcach odbyły się warsztaty 
kreatywne dla dzieci i młodzieży. Pierwsze-
go dnia uczestnicy samodzielnie wykonali 
stroiki świąteczne, którymi ozdobili domy 
na święta. Do pracy przy stroikach wyko-
rzystano różne materiały, a każdy stroik był 
wyjątkowy. Drugiego dnia dzieci malowały 
bombki choinkowe. Warsztaty poprowadzi-
ła Pani Krystyna Lisiecka wprowadzając 

uczestników w tajniki tworzenia bombek 
choinkowych i stroików świątecznych. 
Materiały wykorzystane na warsztatach 
zostały zakupione ze środków sołeckich 
sołectw Chełmce i Chełmiczki.

W piątek 17 grudnia 2021 r. w bibliote- 
ce w Woli Wapowskiej podczas popo-
łudniowych zajęć każdy z uczestników miał 
okazję spróbować swoich sił w tworzeniu 
choinki lub wianka przy użyciu szyszek 
oraz własnoręcznie wykonanych ozdób. 
Powstały przepiękne stroiki przywołujące 
klimat świąt Bożego Narodzenia.

Tekst i fot. MGBP
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Bal karnawałowy w żłobku
W piątek 28 stycznia 2022 r. w Gminnym Żłobku w Kruszwicy  

po raz pierwszy odbył się bal karnawałowy. Zabawa była znakomita!
Tego dnia już od rana w żłobku pojawiały się kolorowe postacie. Dzieci 

przebrane były za bohaterów znanych bajek, a w salach można było spotkać 
m.in. wróżki, biedronki, motylki, pszczółki, piratów, misie, pieski czy Bat-
mana.

W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania do zdjęcia 
grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie wszyscy uczestnicy balu 
przeszli do sali, której wystrój wprowadził wszystkich w radosny nastrój 
oraz zachęcał do wesołej zabawy. Na tą wyjątkową okazję opiekunki rów- 
nież założyły bajkowe stroje i zachęcały wszystkich do tańca przy znanej 
muzyce. Dzieci świetnie się bawiły uczestnicząc w zabawie wspólnie ze 
swoimi opiekunkami.

Impreza upłynęła w bardzo miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym podopiecznym, a to było głównym celem tego balu. 
Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok!

Tekst dyrektor Żłobka Anna Weil; fot. nadesłane

Bal przebierańców 
w Przedszkolu 

Samorządowym nr 3
Tradycyjnie podczas karnawału w Przedszkolu Samorządowym nr 3 

im. Ewy Lewańskiej organizowany jest Bal Przebierańców. W tym roku 
to długo wyczekiwane przez dzieci wydarzenie miało miejsce 14 stycznia 
2021 roku.

Przedszkole zostało udekorowane balonami i serpentynami, a dzieci prze-
brane w kolorowe stroje zamieniły się w postaci z ulubionych bajek. 

Dzieci z dumą prezentowały swoje stroje, z wielką ochotą uczestniczyły  
w tańcach i zabawach przy muzyce oraz w konkursach. W trakcie karnawa-
łowych szaleństw przebierańcy posilili się słodkimi rogalikami. Wspólna za-
bawa dostarczyła dzieciom wielu pozytywnych przeżyć i radości.

Tekst Joanna Barglik; fot. nadesłane

Bal karnawałowy w Przedszkolu „Nad Gopłem”
W naszym przedszkolu Bal Przebierańców to już tradycja. W tym 

wyjątkowym dniu wszystkie sale są pięknie udekorowane. Kolorowe ba- 
lony, błyszczące serpentyny i karnawałowe maski wprowadzają wszyst-
kich w imprezowy nastrój, a każdy przedszkolak może stać się kim chce.

Wśród tańczących postaci rozpoznać można superbohaterów, księżnicz-
ki, piratów, rycerzy, a także biedronki, żabki i motylki. W rytm ulubionych 

przebojów każdy tańczy ile sił w nogach. Nieodzownym punktem zabawy  
są konkursy, quizy oraz pokaz mody balowej.

Wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr 1 z niecierpliwością 
czekają na kolejny bal, a po minionym pozostają piękne wspomnienia i pamiąt- 
kowe zdjęcia.

Tekst Aleksandra Wojciechowska; fot. nadesłane
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Kruszwica zebrała 22.156,42 zł podczas 30. Finału Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. To świetny wynik!

30. finał WOŚP w Kruszwicy
dziękujemy naszym wspaniałym wolon- 

tariuszom i darczyńcom. Są to: Nadgo-
plańskie Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Środowiskowy dom Samo-
pomocy w Kruszwicy, Restauracja Piast 
Kołodziej (Agnieszka Rasała), Księgarnia 
Veritas (Barbara Kochańska), Ewelina 
Juskowiak Fotografia, Starostwo Powia-
towe w Inowrocławiu, Klub Piłkarski 
Gopło, Radio PiK, Lidia Piasecka, Olga 
Zamczała, Zakład Krawiecki (Mariola 
Burzyńska), Agnieszka Matusiak.

Dziękujemy policji w Kruszwicy za nieo-
cenioną pomoc w działaniu naszego sztabu  
i za to, że nasi wolontariusze czuli się bez-
piecznie podczas kwesty w terenie oraz Dawi- 
dowi Kaczalskiemu za wielką pomoc przy 
liczeniu pieniędzy.

Licytacje i koncerty odbyły się w siedzi-
bie CKiS „Ziemowit” przy ul. Poznańskiej. 
Licytacje poprowadził Dariusz Gross, a na 
scenie wystąpili: sekcja taneczna i sekcja  
wokalna „Ziemowita”, zespół Shnaps Gate 
(skład: Ireneusz Kołodziej, Krzysztof Szał- 
kowski, Ireneusz Springer, Wojciech Miko-
łajczak, Rafał Jermakow), który zaprezen-
tował autorski repertuar z płyty „Koło 
zębate” oraz akustyczny coverband (skład: 
Dorota Wróblewska, Łukasz Oliwkowski, 
Krystian Wierzchowski, Maciej Zamczała,  
Robert Dąbrowski), który wykonał m.in.  
utwory z repertuaru Erica Claptona, Pink 
Floyd czy Deep Purple.

Kruszwicki Klub Morsów podczas wspól-
nego morsowania i świętowania trzeciej rocz-
nicy powstania klubu podczas aukcji i loterii 
zebrał 4957,07 złotych.

Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe wystawiło na licytację 
vouchery: na kurs sternika motorowodne-
go, kwalifikowanej pierwszej pomocy, na 
całodniowe wypożyczenie roweru wodnego 
na jeziorze Gopło oraz 2 pakiety z kalen- 
darzem oraz słodyczami. NWOPR brało 
także udział w urodzinach Kruszwickiego 
Klubu Morsów, podczas których ratownicy 
przeprowadzili zajęcia z profilaktyki na te-
mat pierwszej pomocy i bezpieczeństwa nad 
wodą. Łącznie NWOPR zebrał 850 złotych.

Goplanie Morsy Kruszwica morsowali  
i kwestowali na rzecz WOŚP na plaży  
w Łagiewnikach. Podczas zimowej imprezy 
zebrali 425,42 złotych.

W 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy nie zabrakło wychowanek 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. 
Dziewczyny z ogromnym zaangażowaniem 
kwestowały na ulicach Kruszwicy zbierając 
w tym roku kwotę 626,35 złotych. 

Tekst cKiS „Ziemowit i nadesłane,  
Fot. J.Waszak,  nadesłane
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Biblioteka grała dla Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy

W styczniu 2022 roku kruszwicka biblio- 
teka po raz kolejny zorganizowała kier-
masz książek pod hasłem „Kupując książ-
kę pomagasz”, z którego całkowity dochód 
został przekazany na cele Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Tym razem były to dwa kiermasze książek 
– online i w bibliotece.

W dniach od 17 do 22 stycznia 2022 r. na 
FB biblioteki codziennie prezentowane były 
zdjęcia książek, które zamawiano w komen-
tarzach pod zdjęciem i odbierano w bibliote-
ce wrzucając datek do puszki WOŚP. Nato-
miast w dniach od 24 do 29 stycznia 2021 r. 
stoiska z książkami były wystawione w biblio- 
tece przy ul. Rybackiej 22.

Każda książka kosztowała co najmniej 
dwa zł, ale kupujący wrzucali do puszki dużo 
większe kwoty – w sumie dzięki wszystkim 
osobom, które wsparły orkiestrę, w puszce 
znalazło się 1354,80 zł. 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji  
i zapraszamy za rok!

Tekst i fot. MGBP

IV Noworoczny Turniej o Puchar WOŚP
W niedzielę 30 stycznia 2022 r. po raz kolej- 

ny Wiktor Majchrzak oraz damian Szymański 
przy pomocy sponsorów zorganizowali IV  
Noworoczny Turniej o Puchar WOŚP. Uczest-
nicy zebrali na rzecz Orkiestry 2700 zł.

W turnieju wzięło udział 14 drużyn podzielo-
nych na 3 grupy (Mocny Full zagrał dwa razy, 
gdyż drużyna The Youngs nie dojechała).

Najlepszym zespołem okazała się drużyna Fe-
nix Spedycja Bydgoszcz F.C., która w spotkaniu 
finałowym pokonała w rzutach karnych Zmarno-
wane Talenty. Trzecie miejsce przypadło KS Unia 
Leszcze, która również w karnych pokonała zespół 
Uzależnionych.

Najlepszym strzelcem turnieju został Damian  
Stasikowski (Fenix), najlepszym bramkarzem 
– Michał Piernik (Zmarnowane), a MVP turnieju 
przypadło Dawidowi Szeflerowi (Zmarnowane).
Klasyfikacja końcowa:
Grupa A
1. Są Gorsi 12 pkt 10:3
2. Blue Japan 9 pkt 6:2
3. FC Fregata 4 pkt 4:4
4. Mocny Full 4 pkt 5:6
5. TLP 0 pkt 0:10
Grupa B
1. Fabryka Wag Kalisto 8 pkt 4:2
2. Clear Vision 7 pkt 7:3
3. Uzależnieni 5 pkt 6:6
4. Dąb Bąkowo 4 pkt 4:7
5. Mocny Full 3 pkt 4:7

Grupa c
1. Zmarnowane Talenty 8 pkt 8:1
2. Fenix Spedycja Bydgoszcz FC 8 pkt 5:2
3. KS Unia Leszcze 6 pkt 6:9
4. Skiety Klapki 3 pkt 0:3
5. FC Szarlej 1 pkt 1:6
Ćwierćfinały:
Są Gorsi 0:1 Uzależnieni
Zmarnowane Talenty 4:2 Clear Vision
Kalisto 1:1 (k.9:10) Unia Leszcze
Fenix Spedycja 1:0 Blue Japan

Półfinały:
Uzależnieni 0:3 Zmarnowane Talenty
Fenix Spedycja 4:2 Unia Leszcze
Mecz o trzecie miejsce:
Uzależnieni 0:0(k.2:3) Unia Leszcze
Finał:
Zmarnowane Talenty 1:1(k.2:3) Fenix Spedycja

Tekst i fot. nadesłane
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W poniedziałek 31 stycznia 2022 r. Klub Seniora Popiel zapo-
czątkował cykl spotkań w ramach projektu cKiS „Ziemowit” 
Aktywny Senior – Karnawał z Ziemowitem. Seniorzy nie tylko 
wysłuchali największe hity polskiej muzyki tanecznej w wykonaniu 
Iwony Jasińskiej i Ireneusza Kołodzieja, ale także świetnie się bawi- 
li w rytm znanych przebojów.

W piątkowe popołudnie 4 lutego 2022 r. nasz wokalny duet zawitał  
z koncertem karnawałowym do Kobylnik. Członkowie Klub Seniora 
wzięli udział w spotkaniu słuchając koncertu i bawiąc się przy muzyce 
tanecznej.

Kolejne spotkanie z cyklu „Karnawał z Ziemowitem” zostało zorgan-
izowane przez CKiS „Ziemowit” z Klubem Seniora w Brześciu. Koncert 
karnawałowych utworów w wykonaniu Iwony i Irka zachęcił wszystkich 
do tańca i wspólnego śpiewu. Nie zabrakło kawy i słodkości, jak również 
popisów wokalnych utalentowanych panów z klubu seniora.

Tekst i fot. FB cKiS „Ziemowit”

„Aktywny Senior  
– Karnawał z Ziemowitem”

Koncert Walentynkowy 
„Zakochani są  

wśród  
W dniu 12 lutego 2022 r. w sali widowiskowej cKiS „Ziemowit” 

odbył się koncert piosenek miłosnych wykonany przez „ziemowitową” 
sekcję wokalną wraz ze swoją instruktorką Iwoną Jasińską.

Młodzi wykonawcy oprócz repertuaru wokalnego: Tak bardzo się stara-
łem, Czy ten pan i pani, Miłość nie ustaje, Na pierwszy znak, Chłopiec  
z gitarą, Do zakochania jeden krok, Nierealny – osiągalny, Cold heart, Za-
kochani są wśród nas, Takie tango, My heart will go on, Ktoś mnie pokochał, 
przygotowali do każdego utworu choreografię i scenografię. Między piosenka-
mi można było posłuchać wierszy o miłości Krzysztofa Kolbergera i Anny 
Romantowskiej.

Tekst Iwona Jasińska, fot. cKiS Ziemowit

Ferie  
z „Ziemowitem”
Podczas zimowych ferii (17–28.01.2022 r.) kruszwickie centrum 

Kultury i Sportu „Ziemowit” zorganizowało ciekawe zajęcia dla dzieci  
i młodzieży. Spotkania odbywały się w klubie „Popiel” na Zagoplu.

W poniedziałki uczestnicy brali udział w warsztatach plastycznych 
(instruktorka Ilona Gawrońska), we wtorki w warsztatach tanecznych (in-
struktorka Agnieszki Matusiak), w środy i w czwartki w warsztatach wokal-
nych (instruktorka Iwona Jasińska), natomiast w piątki odbyły warsztaty 
świecowe (21.01) i warsztaty mydlarskie (28.01).

Tekst i fot. FB cKiS „Ziemowit”
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Muzyka to sposób na życie

30 lat temu na poddaszu pewnej kruszwic-
kiej kamienicy spotkali się dwaj gitarzyści, którzy 
kończąc małe jam session i drugą butelkę soku 
truskawkowego stwierdzili, że muzyka, którą 
grają, jest na tyle dobra, że można ją zaprezento- 
wać szerszemu światu. Tymi odważnymi byli 
Krzysztof Szałkowski i Ireneusz Springer, któ-
rzy do współpracy zaprosili basistę Kazimierza 
Błaszaka, perkusistę Ireneusza Kołodzieja oraz 
gitarzystę Janka Tomaszewskiego. Od tej pory 
rozpoczęły się próby, koncerty, kalejdoskop naz-
wisk i osób pojawiających się niczym meteor, różne 
konfiguracje, wokaliści czyli totalne poszukiwa- 
nie. dziś z pierwszego pionierskiego składu w zes- 
pole grają: Ireneusz Springer, Krzysztof Szał-
kowski i Ireneusz Kołodziej.

Początki kapeli to okres wielkiej popularności 
muzyki rockowej w Polsce. Każda nuta zagrana na 
koncercie była akceptowana i wręcz oczekiwana 
przez publiczność, bowiem każdy dzień po 89 roku 
stał się kolorowy, inny, pełen nadziei. Z tego też 
okresu wywodzi się nazwa zespołu Shnaps Gate, 
zaczerpnięta z tytułów prasowych, opisujących afe-
rę związaną z przemytem spirytusu do kraju. Nie 
udało mi się ustalić, skąd zainteresowanie członków 
zespołu taką tematyką prasową, choć wówczas było 
wiele innych afer i wydarzeń. Początkowo zespół 
grał popularne covery muzyki bluesowej i rockowej, 
doskonaląc warsztat i zdobywając popularność na 
wielu imprezach muzycznych. W nazwie pojawił 
się dopisek „blues” określający gatunek muzyki, 
jednak ograniczało to sferę rozwoju i odbiorców. 
Pojawiły się pierwsze teksty autorskie, pisane przez 
Irka Springera, które zaczęły określać przyszły chara- 
kter muzyki, opisujące ówczesną rzeczywistość. 
Zrezygnowano z bluesa w nazwie i w muzycznej sty-
listyce, zaczęły powstawać własne utwory, osadzo- 
ne coraz mocniej w klimacie rockowym. Muzykę 
tworzyli wszyscy członkowie zespołu, starając się 
nadać tworzonemu repertuarowi jednolity charakter. 
Zespół rozpoczął granie własnego repertuaru, który 
spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. Skład 
opuścił Kazimierz Błaszak, a jego miejsce zajął ba-
sista grupy Splin Wojtek Mikołajczak. Do zespołu 
dołączył także perkusista inowrocławskiej grupy Ya, 
Jacek Czerwiński. Ten skład pozostał niezmienny na 
długie lata i to on wszedł do studia, aby nagrać płytę.

Przez lata istnienia zespołu w jego składzie poja-
wiało się wiele osób. Byli wokaliści, perkusiści, poja-

wiły się nawet chórki. Były jednak osoby, które swą 
pozytywną energią i zaangażowaniem odcisnęły się 
piętnem we wspomnieniach i muzyce. Była Sylwia 
Szymańska, która wniosła kobiecy śpiew do zespołu. 
Był także śpiewający Włodek Ziętek, który na dłużej 
zagościł w składzie. Był to facet czujący muzykę i do 
tego obarczony doświadczeniem życiowym tak wiel-
kim, że można by obdzielić pół miasta. Niestety, nie 
ma go z nami bo – wybrał inaczej. Wokalistą został 
Irek Kołodziej i jest tak do dziś. Wielką rolę w roz-
woju muzycznym zespołu odegrał świetny perkusista 
Jacek Czerwiński „Biały”, z którym graliśmy naj-
lepsze koncerty. On także uczestniczył w nagraniu 
płyty. Z Białym łączą nas do dziś więzy przyjaźni  
i wielkiej sympatii, choć mieszka w dalekiej Holan-
dii. Rola „Białego” w zespole wykraczała daleko 
poza obowiązki perkusisty. Każdy wyjazd na koncert 
z Jackiem to rodzące się pytania dokąd, kiedy i czy 
kiedykolwiek wrócimy. W swych pomysłach był tak 
kreatywny, że „klękajcie narody”, był i jest prawdzi-
wym człowiekiem tamtego rock’n’rolla. Należy też 
wspomnieć o świetnym gitarzyście grupy ROAN 
Zbyszku Manie, który odegrał istotną rolę w nagra-
niu płyty, udostępniając studio, realizując nagrania  
i wspierając pomysłami muzycznymi. 

Nagranie płyty „Koło zębate” z autorską muzyką 
było przełomem w karierze zespołu na tyle dużym, 
że zainteresowano się grupą Shnaps Gate i w efekcie 
podpisano kontrakt na trasę koncertową, w ramach 
letnich eventów plenerowych. Był to przełom w ży-
ciu kapeli, która wypłynęła na szersze wody i lokalne 
rozgłośnie radiowe grały utwory z płyty, a w dys-
kotekach królowało „Chicago”. Pojawiły się profe-
sjonalne ustalenia, wymagania, sprzęt, duże sceny. 
Pojawiły się też problemy, również zdrowotne, w wyni- 
ku których miejsce Jacka Czerwińskiego zajął Rafał 
Jermakow, perkusista zespołu Quidam. Wiele tych 
ustaleń, zwłaszcza nakreślanych przez sponsorów 
było zaskoczeniem i pozostawało w sprzeczności  
z fundamentalnymi zasadami dotychczasowego kon-
certowania. Był to czas, kiedy zespół grał na jednej 
scenie z największymi nazwiskami polskiej muzyki. 
Był to czas nauki i rozwoju, dający obraz pewnego 
rodzaju profesjonalizmu, w którym nie ma miejsca 
na miłość, przyjaźń i rock’n’roll. Warunki stawiane 

przez agencję i sponsorów sprawiły, że kapela zawie-
siła wspólne granie na rzecz realizacji indywidual-
nych projektów. Jednak po pewnym czasie wszyscy 
członkowie zespołu zauważyli, że takiego klimatu 
i radości ze wspólnej pracy, nie daje żaden solowy 
projekt. Sentyment do wspólnej historii i tęsknota za 
starymi czasami sprawiła, że podjęto decyzję o po-
wrocie do wspólnego grania, czego efektem był jubi-
leuszowy koncert. Ogromną rolę w tej reaktywacji  
i organizacji koncertu odegrało kruszwickie Centrum 
Kultury i Sportu „Ziemowit”, gdzie zespół odbywa 
regularne próby oraz pozytywne nastawienie Pani 
Barbary Biczkowskiej. 

Zaskoczeniem dla wielu jest aktualność wszyst-
kich tekstów, które wyszły dwadzieścia kilka lat temu 
spod pióra Irka Springera, a brzmią tak prawdziwie, 
jakby opisywały dzień dzisiejszy choć pewne pojęcia 
uległy przewartościowaniu. Nowy materiał zespołu 
budowany jest także na tekstach tego samego autora 
i utworach nieżyjącego nauczyciela-poety Zbyszka 
Noska. Autentyczność przekazu tkwiąca w muzyce, 
oddająca emocje i prawdę życiowego doświadczenia 
każdego z członków zespołu to obecny charakter 
i klimat tworzonej muzyki. Zespół nie poddaje się 
modom i trendom muzycznym, tkwiąc w klasycz- 
nym rockowym brzmieniu. Nie można mówić cią-
gle o tym, co było i karmić się historią, choćby była 
najpiękniejsza. Trzeba mieć plany i pomysły na 
muzykę, nie jako relikt przeszłości, ale jako kapela, 
która tak jak przed laty na scenie „daje czadu”. Przez 
30 lat zespół miał też grono wiernych fanów, którzy  
z sentymentem wracali do koncertów i muzyki zes-
połu. Przykładem takich powrotów i wierności była 
pełna widownia podczas koncertu jubileuszowego, za 
co zespół serdecznie dziękuje.

Tęsknota za wolnością, wyrażona w muzyce, 
daje siłę do dalszej pracy, a przyjaźń i koleżeństwo 
są fundamentem wszystkich relacji i powodują, że 
stajemy się lepsi, pokazując młodym ludziom, że ta 
muzyka ma sens i duszę.

Rozmowę z zespołem przeprowadził Jarosław 
Waszak.

Fot. J. Waszak
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„Dbamy o klimat naszej szkoły…” 
– Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim

Nasza szkoła została zakwalifikowana do projektu Fundacji Instytut 
Edukacji Pozytywnej „Klimat szkoły. Tworzymy go razem”, w ramach 
którego otrzyma wsparcie szkoleniowo-wdrożeniowe w tematyce NVc 
– komunikacji bez przemocy i mediacji w szkole.

Jesteśmy świadomi roli, jaką w budowaniu klimatu szkoły odgrywa 
właściwa komunikacja – budująca porozumienie i wartościowe relacje. Tylko 
w placówce, której społeczność (pracownicy, uczniowie, rodzice) potrafi 
się porozumiewać właśnie w taki sposób, możliwy jest harmonijny rozwój 
każdego dziecka. Stawiając na właśnie taki typ komunikacji, kształcimy 

umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów poprzez poszukiwanie 
płaszczyzny porozumienia – tłumaczy ideę programu Wiesława Hodyl, dyrek-
torka szkoły.

Wsparcie szkoleniowo-wdrożeniowe obejmuje szereg szkoleń i warszta- 
tów dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, specjalistyczne konsultacje 
(certyfikowani mediatorzy, psycholodzy, pedagodzy, prawnicy) oraz udział  
w dedykowanych konferencjach i wydarzeniach specjalnych. Szkolnym  
koordynatorem programu jest Anna Siedlińska.

Tekst SP Sławsk Wielki 

SP Sławsk Wielki – „W naszej  
szkole myślimy pozytywnie”

Od października 2021 roku nasza szkoła jako jedna spośród zaled- 
wie 1000 placówek z całej Polski bierze udział w programie Szkoła Myśle-
nia Pozytywnego stworzonym i realizowanym przez Fundację „Instytut 
 Edukacji Pozytywnej”.

Głównym celem programu jest promocja i profilaktyka zdrowia psy-
chicznego dzieci i młodzieży oraz nauka dbania o dobrostan psychiczny.  
W ramach Szkoły Myślenia Pozytywnego co miesiąc pojawiają się wyzwa-
nia angażujące całe społeczności szkolne (uczniów, uczennice, nauczycieli, 
rodziców). Każdy miesiąc to nowe zadania, nowe tematy i nowe możliwości 
na kreatywne działania! Szkolnym koordynatorem programu jest Anna 
Siedlińska.

Pierwsze półrocze upłynęło uczniom klas III–VIII na poszukiwaniu 
motywacji, rozmowach o autorytetach, przyszłości i mocnych stronach.  
W efekcie powstały inspirujące plakaty i film poświęcony wybranym przez 
uczniów autorytetom oraz mapy wizyjne, na których zaprojektowaliśmy 
swoją przyszłość.

W minionych miesiącach koncentrowaliśmy się także na samorozwoju 
przez sztukę, doceniając wpływ wszelkich działań o charakterze artystycz-
nym na kondycję psychiczną. Zaprosiliśmy dzieci do spotkań z najwybitniej-
szymi dziełami sztuki, a następnie do stworzenia portretu rodzinnego (za-
inspirowanego wybranym dziełem). Uczniowskie prace można oglądać na 
szkolnej wystawie.

Półrocze zakończyliśmy akcją #nietylkoodświęta, w ramach której zasta-
nawialiśmy się, jak możemy dbać o siebie na co dzień. Wspólnie stworzyliś-
my nasze listy postanowień, spisy sposobów na bycie dobrym i uważnym na 
siebie samego.

Przed nami kolejne miesiące ze Szkołą Myślenia Pozytywnego. Na 
nauczycieli i rodziców czekają szkolenia dotyczące NVC – komunikacji bez 
przemocy oraz mediacji w szkole, a na dzieci i młodzież kolejne inspirujące 
wyzwania.

Tekst i fot. SP Sławsk Wielki 
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Sukces literacki 
uczennicy z Chełmc
Uczennica Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w chełmcach 

dominika Mrówczyńska została laureatką Regionalnego Konkursu 
Literackiego „Fascynacje – Inspiracje...” zorganizowanego przez 
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami 
dwujęzycznymi w Inowrocławiu.

Ósmoklasistka odebrała nagrodę z rąk przewodniczącej Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego pani Elżbiety Piniewskiej. Jest 
to już drugi sukces literacki Dominiki w tym roku szkolnym. Uczennicę 
do konkursu przygotowała mgr Beata Rubacha, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej w Chełmcach.

Tekst Beata Rubacha,  
fot. nadesłane 

Nowe książki w SP Chełmce
Szkoła Podstawowa w chełmcach pozyska- 

ła dofinansowanie w wysokości 3000 zł na 
zakup książek ze środków otrzymanych od  
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z budżetu 
państwa w ramach realizacji rządowego pro-
gramu o nazwie „Narodowy Program Rozwoju 
czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. 

Celem programu jest poprawa stanu czytel- 
nictwa poprzez wzmacnianie roli biblioteki  
szkolnej jako lokalnego ośrodka życia społecz-
nego, stanowiącego centrum dostępu do kultury  
i wiedzy.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym 
zakupiono do szkolnej biblioteki wiele nowości 
wydawniczych. O wyborze zakupionych pozycji 
decydowali uczniowie i ich rodzice. Od teraz na 
półkach naszej biblioteki znajdują się powieści 
dla młodzieży oraz pozycje literatury dziecięcej 

bijące rekordy popularności w kraju. Są książecz-
ki obrazkowe i z małą ilością tekstu dla dzieci 
młodszych. Ponadto zakupiono słowniki i lektury 
szkolne. Natomiast ciekawe książki o tematyce 
historycznej dobrano odpowiednio do wieku  
uczniów. Uwzględniono potrzeby uczniów ze  
specyficznymi potrzebami edukacyjnymi zakupu- 
jąc audiobooki oraz książki z dużą czcionką.  
Wiele zakupionych pozycji będzie służyło rozwi-
janiu zainteresowań. Poszczególni nauczyciele 
realizują wiele ciekawych projektów edukacyj-
nych z wykorzystaniem zakupionych książek. 
Godziny otwarcia biblioteki szkolnej umożliwiają 
wypożyczenia wszystkim zainteresowanym. Za-
kupione nowości są także udostępniane uczniom 
także na czas ferii i wakacji.

Tekst i fot. SP chełmce

Konkurs fotograficzny  
„Pocztówka z Kruszwicy”

W tym roku Kruszwica będzie hucznie obchodzić 600. roczni- 
cę nadania miastu praw miejskich na prawie magdeburskim przez 
króla Władysława Jagiełłę w 1422 roku.

Z tej okazji Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława  
Przybyszewskiego w Kruszwicy organizuje konkurs fotograficzny „Pocz-
tówka z Kruszwicy”. Od dn. 1 marca do dn. 6 maja 2022 roku uczestnicy 

konkursu mogą dostarczać do biblioteki zdjęcia ukazujące piękno nasze-
go miasta: przyrodę, zabytki, krajobrazy czy mieszkańców.

Regulamin konkursu dostępny w bibliotece przy ul. Rybackiej i na 
blogu http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/. Zachęcamy do udziału  
w konkursie mieszkańców miasta i gminy. 

Tekst i fot. J. Waszak
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W dniu 11 stycznia 2022 r. uczniowie Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego  
w Kruszwicy otrzymali z rąk dyrektor szkoły  
Lidii Bednarskiej oraz Magdaleny Stanny Sty- 
pendium Prezesa Rady Ministrów. Na to ogrom-
ne wyróżnienie zasłużyli Zuzanna Piotrowska – 

uczennica III klasy o profilu pożarniczym oraz 
Tomasz Kwiatkowski – uczeń III klasy o profilu 
pedagogiczno-prawnym.

Gratulujemy uczniom oraz rodzicom.
Tekst i fot. FB ZSO Kruszwica

W 2021 r. ukazały się dwie książki doty- 
czące historii Kruszwicy i Kujaw Nadgoplań-
skich napisane przez lokalnych autorów.

Bartłomiej Piotr Grabowski napisał kolejną 
książkę o historii naszego miasta i okolic. Tym 
razem jest to obszerny Kruszwicki Słownik Bio-
graficzny. W publikacji znalazły się biogramy 
osób działających w Kruszwicy od czasów naj-
dawniejszych do końca XX wieku. Słownik za-
wiera około tysiąca życiorysów.

Nie tylko Mysia Wieża. Materialne i nie- 
materialne dziedzictwo Kujaw Nadgoplańskich 
to książka napisana przez Dominika Robakow-
skiego. Jest to ostatnia publikacja Fundacji 
Modrak. Książka jest złożona z trzech części: 
w pierwszej opisane jest dziedzictwo niemate-
rialne – toponimia, folklor, obrzędowość; w dru-
giej – dziedzictwo materialnie (dwory, szkoły, 
kapliczki przydrożne itp.); natomiast trzecia to 
leksykon nadgoplańskich miejscowości.

Książki są dostępne dla czytelników w krusz- 
wickiej bibliotece.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Nowe 
książki  

o historii 
naszego  
regionu

Wycieczka uczniów klas VII 
i VIII do Muzeum II Wojny 

Światowej w Gdańsku
dnia 28 września 2021 r. uczniowie klas 

VII i VIII Szkoły Podstawowej w Polanowicach 
wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do 
Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 

Uczestnicy wycieczki zwiedzili, wraz z prze-
wodnikami, Wystawę Główną Muzeum, gdzie mo-
gli zobaczyć oryginalne pamiątki lub ich repliki 
z okresu II wojny światowej: dokumenty, broń, 
amunicję, mundury, meble, a nawet rekonstrukcje 
pomieszczeń i ulic dawnej Warszawy. W trakcie 
zwiedzania można było obejrzeć fragmenty filmów 
dokumentalnych i wysłuchać nagrań dźwiękowych 
ukazujących tragizm tamtego czasu na różnych 
frontach II wojny światowej, m.in. wspomnienia 
bliskich ofiar Katynia, obozów koncentracyjnych, 
gett, losy rodzin polskich ratujących Żydów.

Uczestnicy wyjazdu odbyli także spacer Długim 
Targiem i ul. Mariacką oraz obejrzeli Stary Żuraw 
nad Motławą i Zbrojownię.

Wycieczka dostarczyła uczniom szerokiej wie-
dzy na temat polskiej historii, skłoniła do refleksji 
nad zawikłanymi losami obywateli polskich.

Opiekunami wycieczki byli: dyrektor szkoły 
Krzysztof Oczachowski, Katarzyna Mądrowska, 
Hanna Dziedzic-Marcińska, Agnieszka Mądrowska 
i Teresa Czech.

Społeczność SP Polanowice składa serdeczne 
podziękowania zarządowi spółki: Hodowla Zwie- 
rząt i Nasiennictwo Roślin w Polanowicach za 
wysunięcie idei organizacji wyjazdu i jego całkowi-
te sfinansowanie. Dziękujemy za dotychczasową 
życzliwą współpracę Panu Markowi Kościńskiemu 
oraz obecnemu Prezesowi Panu Piotrowi Jackow-
skiemu. 

Tekst i fot. nadesłane

Stypendyści Prezesa  
Rady Ministrów
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Rekordowa kampania Cukrowni 
Kruszwica

W tym roku z uwagi na przewidywany 
wysoki plon buraków cukrowych kampania 
cukrownicza rozpoczęła się bardzo wcześnie, 
bo już w dniu 8 września 2021 roku i trwała 
nieprzerwalnie do dnia 31 grudnia 2021 ro-
ku. Łącznie trwała 113 dób. 

W tym roku skupiliśmy i przerobiliśmy  
1 420 777 ton buraków cukrowych od przeszło 
3600 plantatorów. Średni plon buraków z jedne-
go hektara wyniósł w tym roku 58,44 t., chociaż 
zdarzały się plantacje, gdzie plon z jednego 
hektara wynosił 85-90 t.

Średni przerób dobowy wyniósł w tym roku 
12 821 t/d i jest to najwyższy wynik ze wszy- 
stkich cukrowni w Polsce, również tych nie-
mieckich.

W tegorocznej kampanii uzyskaliśmy pro-
dukcję cukru z buraków w wysokości 209 398 
ton. Jest to rekordowy wynik produkcji cukru 
przez Cukrownię w Kruszwicy. Jeszcze nigdy 
w historii nie osiągnęliśmy produkcji cukru po- 
wyżej 200 tys. ton. Cukrownia Kruszwica 
również ze wszystkich cukrowni należących do 
KSC SA wyprodukowała najwięcej cukru. 

Osiągnięty wynik możliwy był poprzez cią-
głą modernizację cukrowni, co roku realizo-

wane są inwestycje, które optymalizują proces 
technologiczny. Również zaangażowanie pra-
cowników w dobrze wykonany remont wyklu-
czyło jakiekolwiek awarie i związanie z nimi 
przestoje.

Od 2018 r. w trakcie kampanii buraczanej 
magazynujemy w zbiornikach o pojemności 
60 000 m3 sok gęsty, z którego w miesiącach 
marzec/kwiecień produkujemy cukier - tzw. 
kampania sokowa. 

Od 1 sierpnia 2021 roku dyrektorem krusz-
wickiej cukrowni jest Pan Marek Kościński,  
były przedsiębiorca, kierownik Biura Powiato- 
wego ARiMR w Inowrocławiu, w latach 2017–
2021 Prezes Zarządu Hodowli Zwierząt i Nasien- 
nictwa Roślin Polanowice Sp z o.o. Absolwent 
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 
w Bydgoszczy z tytułem mgr inż. rolnictwa. 
W 2018 roku ukończył studia MBA - Master 
of Business Administration w uczelni Kole-
gium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa. 
Nowy dyrektor kruszwickiej fabryki słodkich 
kryształków pochodzi z Chrosna, a od 30 lat 

mieszka w Kruszwicy. Ma żonę i dwójkę dzie-
ci. W wolnych chwilach pasjonat łowiectwa.

Tekst na podstawie rozmowy Jarosława 
Waszaka z dyrektorem Oddziału cukro-
wnia Kruszwica Markiem Kościńskim.

fot. Archiwum cukrowni  
Kruszwica

Zarybianie jeziora Gopło
W dniu 27 października 2021 r. w ramach 

projektu RPO WK-P na lata 2014–2020 pn. „Po-
prawa różnorodności biologicznej poprzez zary-
bienie jeziora Gopło oraz rozbudowa obiektu 
o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej” 
Nadgoplański Park Tysiąclecia w obecności  
Gospodarstwa Rybackiego „Gopło” oraz przed-
stawiciela Państwowego Gospodarstwa Wodne-
go Wody Polskie, zarybił jezioro Gopło sumem 
europejskim w ilości 500 kg. Jest to ważna 
część (o ile nie najważniejsza) projektu, który 
zakończył się pod koniec 2021 roku i cieszymy 
się, że wszystkie jego części zostały pomyślenie 
zrealizowane.

Wprowadzenie do jeziora narybku suma euro- 
pejskiego w znacznym stopniu poprawi bioróżno-
rodność jeziora Gopło, zahamuje procesy eutrofiza-
cji zbiornika oraz ograniczy liczebność gatunków 
ryb eliminujących zooplankton.

Tekst Lucyna Graczyk
Fot. Maciej Maruszak 
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Turniej Piłkarski  
im. Zbigniewa Ryża

W dniu 13 lutego 2022 r. w hali w Kruszwicy odbył się piłkarski 
Memoriał Zbigniewa Ryża. Zwycięzcą w turnieju został zespół Nasz 
dom Racice

Na podium znalazły także Agroprodukt Rzepowo na II miejscu oraz 
Pracownicy Starostwa  – miejsce III. IV miejsce zajęła drużyna Old-
boje Gopła, a V – Przyjaciele Starostwa Powiatowego. Turniej swoim 

patronatem objęła starosta powiatu inowrocławskiego pani Wiesława 
Pawłowska.

Zbigniew Ryż był kruszwickim radnym Rady Miejskiej w Krusz-
wicy, przedsiębiorcą, działaczem społecznym oraz członkiem zarządu  
i działaczem Klubu Piłkarskiego Gopło Kruszwica.

Tekst i fot. nadesłane

Rozbiegana Kruszwica świętuje 
pierwsze urodziny

Stowarzyszenie Rozbiegana Kruszwica powstało 22 października 
2020 roku – dziewięciu biegaczy założyło formalnie stowarzyszenie, 
dzisiaj jest nas około 30 osób. W skład zarządu wchodzą: Piotr 
Fabiański, damian Szymański, Szymon Kanarek, Krzysztof Zboral-
ski i Adam Molenda. Naszym celem jest propagowanie aktywnego, 
zdrowego stylu życia oraz integracja społeczności biegaczy z terenu 
naszej gminy.

Nasi biegacze to bardzo zróżnicowana grupa, zarówno pod względem 
wieku, jak i możliwości biegowych. Łączy nas pasja do biegania, lubimy 
wspólnie spędzać czas na treningach. Do najbardziej zaawansowanych 
biegaczy zaliczamy Bożenę Chmielecką, Malwinę Szymańską, Marcina 
Ratajczaka, Adama Molendę oraz Damiana Majera. Mają oni na swoim 
koncie udział w półmaratonach i maratonach, a także biegach na 10 km.

W ubiegłym roku udało nam się zorganizować Festiwal Biegowy, 
w którym wzięli udział nie tylko mieszkańcy gminy Kruszwica. 
Zapoczątkowaliśmy cykl biegów „Zwiedzanie przez bieganie”. W czasie 
biegu podziwiamy tereny naszej gminy, m.in. podczas biegu ze Złotowa 
do Kruszwicy i odwrotnie. Swoją działalność związaną z organizacją bie-
gów również zaplanowaliśmy na ten rok.

Zapraszamy wszystkie osoby, które rozpoczęły lub chcą rozpocząć 
przygodę z bieganiem na treningi. Odbywają się one we wtorki i czwartki 
o godz. 19.00, wyruszamy z amfiteatru. Każdy znajdzie odpowiedni dys-
tans i tempo dla siebie.

Tekst i fot. Rozbiegana Kruszwica
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W dniu 11 grudnia 2021 roku w Woli Wa- 
powskiej odbył się IV Turniej Halowych Mło-
dzieżowych drużyn Pożarniczych. W zawo-
dach wzięło udział 18 drużyn – 8 zespołów 
dziewcząt i 10 zespołów chłopców, z woje-
wództw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, 
mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.

Młodzi strażacy z Woli Wapowskiej druży-
nowo zajęli drugie miejsce uzyskując wynik 
154,27 pkt. W kolejności indywidualnej na 
trzecim miejscu uplasował się Jakub Jasiecki  
z MDP Wola Wapowska z wynikiem 35,20 pkt.

Sędzią Głównym zawodów była dh Ewa 
Szmyt, a Komendantem zawodów dh Krzysztof 
Wiśniewski. 

Wśród wręczających medale był Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak.

MDP z Woli Wapowskiej do zawodów przy- 
gotowali Prezes OSP Wola Wapowska druh 
Krzysztof Wiśniewski oraz druhna Maria Pań-
ka. 

Organizatorzy dziękują Panu dh Krzyszto-
fowi Wach z OSP Kruszwica za zabezpieczenie 
medyczne turnieju.

Tekst Krzysztof Wiśniewski;  
fot. nadesłane

Turniej Halowy Młodzieżowych 
Drużyn Pożarniczych w Woli 
WapowskiejIV

Trzy lata zimowych kąpieli w Gople
Kruszwicki Klub Morsów powstał trzy 

lata temu. Na początku były to spotkania  
w gronie kilku znajomych i rodziny. W pier-
wszym roku działalności nastąpił ogromny 
rozwój Klubu. W morsowaniach na popu-
larnej w Kruszwicy „dzikiej Plaży” jednora-
zowo brało udział ponad sto osób.

Organizowane są morsowania z okazji Wa-
lentynek, Wielkanocy, Dnia Niepodległości, 
Mikołajek i Bożego Narodzenia. Kruszwicki 
Klub Morsów bierze udział w kwestowaniu dla 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wspie-
ra Szlachetną Paczkę oraz organizuje akcje 
charytatywne.

Klub jest integralną częścią KP Gopło 
Kruszwica jako oficjalna sekcja morsowania. 
Nad bezpieczeństwem zimnych kąpieli morsów 
z Kruszwickiego Klubu Morsów czuwa Nadgo- 
plańskie WOPR Kruszwica. Obecnie Klub liczy 
około stu oficjalnie zarejestrowanych człon-
ków, a jego misją jest integracja i propago-
wanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród 
mieszkańców gminy Kruszwica i całego Powia-
tu Inowrocławskiego! Zapraszamy wszystkich 
chętnych na „Wspólne Morsowania na Dziku-
sie”, które organizowane są w każdą niedzielę  
o godzinie 14:00 na Dzikiej Plaży, przy ul. Nad-
goplańskiej w Kruszwicy.

Tekst Karolina Juskowiak, fot. KKM
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Rajd rowerowy  
„Rowerem w Nowy 2022 Rok”

W dniu 1 stycznia 2022 r. odbył się nowo-
roczny rajd zorganizowany przez Klub Tury- 
styki Rowerowej „Goplanie” działający przy 
Oddziale Nadgoplańskim PTTK w Krusz-
wicy.

Trasa rajdu liczyła ok. 25 km – zbiórka 
przy siedziby PTTK, kolegiata w Kruszwicy, 
gdzie zapalono znicze na Pomniku Powstańców 
Wielkopolskich, wspólne zdjęcie pod świąte-
czną bombką na kruszwickim rynku. Następnie 
uczestnicy pojechali Chrosna, gdzie obejrzeli 
wyremontowany zabytkowy wiatrak.

W imprezie wzięło udział ponad 30 rowe-
rzystów. Uczestnicy rajdu otrzymali kalendarze 
ścienne na rok 2022 ze zdjęciami z wycieczek 
kruszwickiego klubu.

Tekst i fot. FB KGR

Kalendarz rajdów rowerowych  
Klubu Turystyki Rowerowej 

„Goplanie” PTTK Oddział 
Nadgoplański w Kruszwicy w 2022 r.

* Rajdy zaliczane do odznaki jubileuszowej z okazji 600-lecia nadania Kruszwicy praw miejskich. 
Regulamin Jubileuszowej Odznaki Krajoznawczej z okazji 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy (1422-2022) dostępny na FB Krusz-
wickiej Grupy Rowerowej. 
Organizacja imprez uwarunkowana będzie przebiegiem pandemii koronawirusa SARS COV-2 i wprowa-dzanymi obostrzeniami.

Lp. Termin Nazwa imprezy Trasa 

1. 1.01.2022 Rowerem w Nowy Rok Kruszwica–Polanowice–Stodoły–
Chrosno–Lachmirowice–Kruszwica 

2. 13.02.2022 Walentynkowy spacer Kruszwica–Rożniaty–Markowice–
Sławsk Wielki–Kruszwica 

3. 26.02.2022 Rozpoczęcie sezonu rowerowego Kruszwica–Bachorce–Szostka–
Wola Wapowska–Kruszwica 

4. 5.03.2022 Sobota na rowerze 
Kruszwica–Tarnowo–Głębokie–

Chełmce–Kicko–Gocanowo–
Kruszwica 

5. 19.03.2022 Topienie Marzanny Kruszwica–Karczyn–Góra–Łojewo–
Szarlej–Kruszwica 

6. 2.04.2022 *Przeszłość i teraźniejszość 

Kruszwica (zwiedzanie zabytków: 
NPT, Kolegiata, Mysia Wieża) – 
Gocanowo–Mietlica–Brześć–

Kruszwica 

7. 23.04.2022 Szlakiem św. Jakuba do Torunia Kruszwica–Gniewkowo–Toruń–
Gniewkowo–Kruszwica 

8. 1.05.2022 *Mała Pętla wokół j. Gopło 
Kruszwica–Lachmirowice–

Ostrówek–Złotowo–Ostrowo–
Kruszwica 

9. 3.05.2022 
Szlakiem piastowskim do Lubostronia na 
spotkanie grup rowerowych PTTK woj. 

Kujawsko-pomorskiego 

Kruszwica–Pakość–Lubostroń–
Inowrocław–Kruszwica 

10. 14.05.2022 *60 km na 600-lecie Kruszwicy Kruszwica–Strzelno–Janikowo–
Inowrocław–Kobylniki–Kruszwica 

11. 21.05.2022 *Szlakiem św. Jakuba do Mogilna 
Kruszwica–Strzelno–Gębice–

Mogilno–Strzelce–Sławsk Wielki–
Kruszwica 

12. 26–29.05. 
2022 Zwiedzamy region – Łódź i okolice Kruszwica–Łódź–Tomaszów–

Spała–Niewiadów–Kruszwica 

13. 5.06.2022 Rowerem na Targi Wierzby i Wikliny w 
Wierzbinku 

Kruszwica–Piotrków Kujawski–
Wierzbinek–Radziejów–Kruszwica 

14. 12–16.06. 
2022 

62. Ogólnopolski Zlot Przodowników 
Turystyki Kolarskiej – Kołobrzeg Wg programu organizatora 

15. 18.06.2022 
*„Cała Kruszwica na rowery – 600 

rowerzystów na 600-lecie Kruszwicy” – 
szlakiem św. Jakuba 

Kruszwica–Rzepiszyn–Polanowice–
Giżewo–Rzepowo–Kruszwica 

16. 23–26.06. 
2022 

Zwiedzanie Narodowego Parku 
Kampinoskiego 

Kruszwica–Palmiry–Warszawa–
Sochaczew–Izabelin 

17. 2.07.2022 
Międzygminna Mijanka Rowerowa 

pomiędzy Strzelnem a Kruszwicą przy 
wiatraku w Chrośnie 

Kruszwica–Rzepiszyn–Polanowice–
Stodoły–Sukowy–Chrosno–

Kruszwica 

18. 7–10.07. 
2022 

„Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na 
Jasną Górę” 

Kruszwica–Częstochowa–
Kruszwica 

Lp. Termin Nazwa imprezy Trasa 

19. 9.07.2022 Zwiedzamy region – Pałuki szlakiem 
piastowskim – Żnin i okolice 

Kruszwica–Pakość–Gąsawa–
Wenecja–Żnin–Biskupin–Kruszwica 

20. 16.07.2022 Szlakiem Nadwiślańskim św. Jakuba – 
Chrośna 

Kruszwica–Inowrocław–Liszkowo–
Chrośna–Kruszwica 

21. 24.07.2022 
*Droga Nadgoplańską – szlakiem św. 
Jakuba do Piotrkowa Kujawskiego na 

uroczystości odpustowe 

Kruszwica–Lachmirowice–
Ostrówek–Połajewo–Piotrków 

Kujawski–Kruszwica 

22. 30.07.2022 Sobota na rowerze – Przyjezierze 
Kruszwica–Wronowy–Miradz–
Przyjezierze–Strzelno–Stodoły–

Kruszwica 

23. 6.08.2022 Tropem pomidora – Jeziora Wielkie 
Kruszwica–Włostowo–Dobsko–

Jeziora Wielkie–Rzeszyn–
Kościeszki–Kruszwica 

24. 8–13.08. 
2022 

Wycieczka rowerowa do Niemiec (Uznam 
i okolice) Świnoujście 

25. 15.08.2022 *Jubileuszowy rajd 600-lecia Kruszwicy – 
ósemką dookoła j. Gopło 

Kruszwica–Racice–Ostrówek–
Złotowo–Połajewo–Przewóz–
Ostrówek–Popowo–Kruszwica 

26. 27.08.2022 Rowerowe zakończenie wakacji Kruszwica i okolice 

27. 3.09.2022 *Promienisty Rajd Gęsi Gęgawy – 
Potrzymiech NPT Kruszwica Kruszwica–Potrzymiech–Kruszwica 

28. 10.09.2022 Ogólnopolski Zlot Rowerowy w 
Przyjezierzu Wg programu organizatora 

29. 17.09.2022 104 km na 104. rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę 

Kruszwica–Dobre–Radziejów–
Piotrków–Przewóz–Warzymowo–

Przewóz–Złotowo–Popowo–
Kruszwica 

30. 24.09.2022 IX edycja – Międzypokoleniowa Sztafeta 
Turystyczna PTTK ZG – rajd rodzinny 

Kruszwica–Kobylniki–Rożniaty–
Janowice–Rożniaty–Kobylniki–

Kruszwica 

31. 1.10.2022 Wycieczka rowerowa z pieczeniem 
ziemniaka w Popowie Kruszwica–Popowo–Kruszwica 

32. 8.10.2022 
Zwiedzanie wystawy „Bohater Polskiej 

Sprawy gen. Wł. Sikorski (1881–1943) w 
Parchaniu – rajd szlakiem św. Jakuba 

Kruszwica–Łojewo–Sikorowo–
Góra–Balczewo–Parchanie–

Kruszwica 

33. 15.10.2022 Zakończenie sezonu rowerowego 
Kruszwica–Szostka–Bieganowo–

Dobre–Papros–Wola Wapowska–
Kruszwica 

34. 11.11.2022 Rowerem na Święto Niepodległości 
Kruszwica–Kolegiata–Sławsk 
Wielki–Rożniaty–Kobylniki–

Kruszwica 

35. 4.12.2022 Mikołaje na rowerze – przejazd ulicami 
miasta 

Kruszwica (miasto) – Grodztwo–
Łagiewniki–Kobylniki–Kruszwica 
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Sukcesy kruszwickich  
lekkoatletów w Halowych  

Mistrzostwach Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego

W dniach 29–30 stycznia 2022 r. 
Toruńskiej Arenie odbyły się Halo-
we Mistrzostwa Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego U20 i U18 (so-
bota) i U16 i U14 (niedziela).

MEdALE KRUSZWIcKIcH  
SPORTOWcóW:

Medal złoty: Mikołaj Majer – 200 m 
U20 PB; Alicja Zaremba – 60 m p/pł 
PB U16; Jakub Żurawski – skok w dal 
U14; Oliwier Paluszak – 60 m p/pł 
U16.
Medal srebrny: Maria Lipińska – chód 
3 km U16; Marta Sieradzka – skok 
wzwyż U16 PB; Piotr Bogdanowicz 
– kula U14 PB.
Medal brązowy: Natalia Szkudlarek 
– skok wzwyż U14 PB; Mikołaj 
Dutkowski – skok wzwyż U14 PB.
Zawodnicy wystartowali również  
w Ogólnopolskim Mityngu Pamięci 
Ireny Szewińskiej. Na wielkie gratu-
lacje zasłużyli Kuba Żurawski, który 
zajął pierwsze miejsce w skoku w dal 
U14 oraz Alicja Zaremba – trzecie 
miejsce w biegu 60 m p/pł U16.
Natomiast w niedzielę 6 lutego 2022 r. 
w gościnnej Toruńskiej Arenie swoje 
Halowe Mistrzostwa Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego rozgrywali 
najmłodsi adepci królowej sportu 
U12 i U10.

NASI MEdALIŚcI:
Lena Kułacz – I m. rzut piłką lekar-
ską, II m. skok wzwyż U12; Woj-
tek Bieganowski – I m. 200 m, III 
m. rzut piłką lekarską U10; Madzia  
Szczupak – I m. 60 m p/pł U12; Laura 
Wiśniewska - II m. rzut piłką lekar-
ską U10; Hania Basa – II m. 600 m 
U10; Ola Śniegowska – II m. 60 m 
p/pł U12; Tymek Winiarczyk – II m. 
rzut piłką lekarską U12; Tomek Pacia 
– III m. 60 m, 200 m U12.

WSZySTKIM  
STARTUJĄcyM  

SERdEcZNIE  
GRATULUJEMy  

– JESTEŚMy Z WAS dUMNI.
Teksy i fot. FB KS LZS  

Kruszwica
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5. Jadwiga
6. Zofia
7. Anna
8. Imię ojca

1. Kazimierz
2. Elżbieta
3. Imię matki
4. Władysław

Jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy 
na prawie magdeburskim przez króla Władysława Jagiełłę w 1422 roku.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank 
Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 kwietnia 2022 r. wyciąć wypełnio-
ną 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 Maria Wojciechowska. 
Gratulujemy! 
HASŁO: TRóJMIASTO
Odpowiedzi: 1. TORUń; 2. INOWROCŁAW; 3. PACANÓW; 4. JANTAR; 5. FROMBORK;  
6. WISŁA; 7. KRAKÓW; 8. KRUSZWICA; 9. BIAŁYSTOK; 10. PŁOCK. 


