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Uroczystość wyzwolenia Kruszwicy  
w Powstaniu Wielkopolskim

W dniu 8 stycznia 2023 r. odbyła się 
uroczystość z okazji wyzwolenia Kruszwicy 
w Powstaniu Wielkopolskim.

W uroczystości uczestniczył Wojewoda 
Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, 
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy 
Aleksander Budner oraz przedstawiciele  
instytucji, stowarzyszeń i organizacji 
oświatowych. Pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Po uroczystościach odbyła się Msza Święta 
za wolność Ojczyzny w rocznicę wyzwolenia 
Kruszwicy w Powstaniu Wielkopolskim.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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Kolejna gminna inwestycja 
z pozyskanym  

dofinansowaniem!
Gmina Kruszwica pozyskała środki 

zewnętrzne na realizację przebudowy kolej-
nej drogi gminnej. 

W lutym 2023 r. ogłoszono wyniki naboru 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg, w ramach którego do dofinansowania 
zakwalifikowano „Przebudowę drogi gminnej 
nr 150808C Sukowy – Chrosno” na odcinku 
przebiegającym przez miejscowości Baranowo 
i Lachmirowice.

Realizacja zadania ma na celu poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i parame-
trów technicznych lokalnej sieci drogowej,  
a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności 
i dostępności terenów inwestycyjnych. Zakres 
zadania obejmuje przebudowę odcinka drogi 

gminnej nr 150808C od skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2581C na odcinku 810,09 m  
w miejscowościach Baranowo i Lachmirowice.

W ramach prac budowlanych zaplanowano:

- wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
- wycinkę drzew kolidujących z inwestycją,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierz-
chni jezdni, zjazdów i dojść do posesji,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- budowę elementów odwodnienia,
- wykonanie humusowania terenu wraz  
z obsianiem trawą,
- budowę kanału technologicznego – zgodnie  
z projektem branży teletechnicznej,
- wykonanie oznakowania poziomego i piono-
wego.

Na realizację zadania Gmina Kruszwica 
przeznaczy 831 534,00 zł ze środków włas-
nych, a drugie tyle zostanie dofinansowane 
ze środków zewnętrznych.

Fundacja Hodowców  
Polskiej Białej Gęsi 

W dniu 1 grudnia 2022 r. w Pałacu 
Prezydenckim odbyło się spotkanie podsu-
mowujące Dożynki Prezydenckie 2022.

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką 
Agatą Kornhauser-Dudą podczas spotkania 
podziękowali Fundacji Hodowców Polskiej 
Białej Gęsi za włączenie się w organizację 
Dożynek Prezydenckich. W spotkaniu wzięli 
udział Anna Marek, Renata Sobczak oraz  
Andrzej Klonecki.

Natomiast w dniach 20–29 stycznia 2023 r. 
miała miejsce kolejna edycja największych na 
świecie targów żywności, rolnictwa i ogrod-
nictwa Grüne Woche w Berlinie. Tegoroczne 
targi po raz pierwszy od 2020 roku odbyły się 
przy udziale publiczności. Swoje produkty 
prezentowało 1400 wystawców z 60 krajów.

W targach po raz kolejny brała udział Fun-
dacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi z  miesz-
kankami naszej gminy Anną Marek i Renatą 
Sobczak. Panie promowały wyroby z gęsiny  
z Kujaw. Udział Fundacji w targach był rów-
nież doskonałą okazją do promocji Kruszwicy. 
Wolontariuszki wręczały odwiedzającym ulotki 
promujące Gminę Kruszwica.

Tekst i fot. nadesłane 
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Kruszwica na znaczku pocztowym
Kruszwica jako trzecie miasto z woje-

wództwa kujawsko-pomorskiego (po Bydgo- 
szczy i Toruniu) zostało wyróżnione przez 
Pocztę Polską przez wprowadzenie do obie-
gu znaczka z filatelistycznej serii „Miasta 
Polskie”. W dniu 27 stycznia w siedzibie 
Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia uro-
czyście zaprezentowano nowy znaczek pocz-
towy przedstawiający Kruszwicę. 

W uroczystości uczestniczył Wojewoda  
Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, 
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz 
Dyrektor Regionu Sieci Poczty Polskiej  
w Bydgoszczy Karol Górski. Włodarz Krusz-
wicy podkreślił, że wydarzenie wpisuje się  
w niedawne obchody 600-lecia nadania Krusz-
wicy praw miejskich na prawie magdebur- 
skim. Przypomniał również, iż podczas czerw-
cowego świętowania znamienitego jubileuszu, 
na kruszwickim rynku Dyrektor Regionu Sieci 
Poczty Polskiej w Bydgoszczy złożył obietnicę, 
że wydany zostanie znaczek z cyklu „Miasta 
Polskie” ilustrujący walory legendarnej stolicy 
Polski.
„Dziękuję za dotrzymanie słowa. Za piękny 
prezent, który wspólnie z wojewodą poczta 
podarowała Kruszwicy. Promocja znaczka, 
który będzie kolportowany na całym świecie, 
z nazwą Kruszwicy i z pięknym zdjęciem 

pokazującym walory przyrodnicze i historycz- 
ne naszego miasta, to rzeczywiście wspaniałe 
wydarzenie” – podsumował Burmistrz.
„Wydanie tego znaczka jest wyjątkową promo-
cją Kruszwicy w całej Polsce. Jako wojewoda, 
który tutaj się urodził, wychował i pracował, 
kocham to miasto. Kruszwica ma ogromny 
potencjał. To tutaj przeszłość spotyka się ze 
współczesnością. Dziękuję Poczcie Polskiej za 
dostrzeżenie tego i docenienie właśnie wydając 
ten znaczek. Tym bardziej, że w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim w taki sposób, w 
ramach cyklu „Miasta Polskie”, promowane  
były dotychczas tylko Toruń i Bydgoszcz”  
– mówił Wojewoda Kujawsko-Pomorski Miko-
łaj Bogdanowicz.

Znaczek wydany został w nakładzie pięciu 
milionów sztuk.
„To bardzo dużo. Rzadko się zdarza, aby zna-
czek miał tak duży nakład. Mało tego, jest także 
możliwość dodruku” – zaznaczył uczestniczący 
w spotkaniu Dyrektor Regionu Sieci Poczty 
Polskiej w Bydgoszczy Karol Górski.

Na wydawanym znaczku Poczty Polskiej, 
widnieje zdjęcie autorstwa Leszka Piątko- 
wskiego, które przedstawia Mysią Wieżę i Pół-
wysep Rzępowski z lotu ptaka. Projektantem 
znaczka jest Waldemar Kawiński. 

Warto podkreślić, iż od 27.01.2023 r. zna-
czek jest oficjalnie wprowadzony do obiegu. 
Można go kupić w placówkach pocztowych  
w całym kraju.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Obchody 655-lecia nadania  
praw miejskich dla Koronowa

W dniu 18 grudnia 2022 r. w Kruszwicy zainaugurowano uro-
czyste obchody nadania praw miejskich dla Koronowa.

Dokładnie 18 grudnia 1368 r. król Kazimierz Wielki nadał akt loka-
cyjny miasta Koronowo. Wydarzenie to miało miejsce w Kruszwicy.

Nadanie przez Kazimierza Wielkiego aktu lokacyjnego Koronowa 
było zwieńczeniem niemal wiekowych starań cystersów o założenie 

nowego miasta na północy ówczesnych Kujaw. Panujący od roku 1333 
król Kazimierz Wielki wydał przywilej na lokację miasta na prawie 
magdeburskim.

Patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz, a wspierała je Gmina Kruszwica.

Tekst UM Kruszwica, fot. Jarosław Waszak
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W dniu 9 lutego 2023 r. w Kruszwicy odbyło 
się szkolenie z zakresu ratownictwa lodowego  
i hipotermii dla jednostek KSRG z terenu powiatu 
inowrocławskiego zorganizowane przez Nadgo-
plańskie WOPR Kruszwica i Komendę Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.  
Szkolenie odbyło się w dwóch panelach.

Panel teoretyczny, który miał miejsce w siedzi-
bie NPT, składał się z tematów: „Struktura lodu 
– ocena pokrywy lodowej w miejscu wypadku”, 
„Wyposażenie ratownika – podstawowe zabez-
pieczenie ratownika przed wejściem na lód”, dys-
kusja – „Przykładowe scenariusze akcji ratowni-
czych na pokrywie lodowej” (prowadzący Jarosław 
Wiśniewski) oraz „Hipotermia zanurzeniowa, miej-
ska oraz pourazowa – realne postępowanie ratowni-
cze zgodne z procedurami KPP (prowadzący Maciej 
Banachowski).

Panel praktyczny (ćwiczenia na j. Gopło): auto-
ratownictwo – indywidualne wyjście z załamanego 

lodu za pomocą kolców lodowych oraz symulowa-
ne akcje ratownicze z użyciem: deski lodowej, sani 
lodowych, pasa ratowniczego, deski ortopedycznej, 
Systemu Wodą-Lód RSKTM.

W ćwiczeniach wzięły udział jednostki OSP 
Kruszwica, OSP Gniewkowo, OSP Rusinowo oraz 
OSP Kołodziejewo.

Tekst i fot. NWOPR

Czujniki pomiaru czystości powietrza dla 
gmin! Ruszył kolejny projekt współpracy 

LGD Czarnoziem na Soli
W styczniu bieżącego roku miało miejsce uroczyste podpisanie 

umowy na realizację projektu współpracy „Eko-LGD” przez trzy lokalne 
grupy działania: LGD Czarnoziem na Soli, Krajnę nad Notecią oraz 
Dolinę Wełny. Głównym zadaniem realizowanym w ramach projektu 
będzie montaż urządzeń do pomiaru i monitoringu czystości powietrza 
na obszarze gmin członkowskich. Projekt jest realizowany w ramach 
poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współ-
pracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014–2020. 
Łącznie wsparciem zostanie objętych 25 gmin. 
„Otrzymaliśmy 100% dofinansowania na realizację projektu, który jest 
odpowiedzią na wyzwania związane z ochroną środowiska i klimatu. 
Trendy ekologiczne zyskują na popularności. Dlatego zdecydowaliśmy 
się na realizację projektu o tematyce ekologicznej, dzięki któremu jesz- 
cze w tym roku w każdej z naszych gmin będziemy mogli sprawdzić 
czystość powietrza. Urządzenia pomiarowe zostaną zainstalowane na  
budynkach użyteczności publicznej, dlatego przewidzieliśmy również 
pakiet szkoleń dla użytkowników z obsługi tych urządzeń” – wyjaśnia 
Bartosz Krajniak Prezes Zarządu LGD Czarnoziem na Soli i Zastępca 
Burmistrza Kruszwicy.

Czujniki pomiaru czystości powietrza na obszarze LGD Czarnoziem 
na Soli zostaną zainstalowane w następujących lokalizacjach:
– Kruszwica (Szkoła Podstawowa nr 1),
– Gniewkowo (Szkoła Podstawowa nr 2),
– Janikowo (Szkoła Podstawowa w Kołodziejewie),
– Pakość (Szkoła Podstawowa),

– Dąbrowa Biskupia (Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku),
– Złotniki Kujawskie (Szkoła Podstawowa),
– Rojewo (Szkoła Podstawowa),
– Gmina Inowrocław (Szkoła Podstawowa w Górze).

Łączna kwota pomocy przyznana na tę operację wynosi  
539 543,00 zł, a kwota na zadania realizowane przez LGD Czarno-
ziem na Soli to 335 025,00 zł.

Szkolenie z ratownictwa lodowego

Posiedzenie Komisji ds. Młodzieży i Sportu  
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP

W dniu 28 stycznia 2023 r. w Kruszwicy odbyło się posiedzenie  
Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związ-
ku OSP RP, w który uczestniczyli m.in. Prezes Powiatowego ZOSP RP 
Jarosław Kaczmarek oraz Zastępca Burmistrza Bartosz Krajniak.

Wśród tematów omawianych podczas komisji pojawił się między innymi 
harmonogram działań na 2023 rok tj. kalendarz imprez, program obozu oraz 
turnieju halowego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a także praca nad 
regulaminem Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej w Gąsawie. 
Ponadto w trakcie posiedzenia rozmawiano o możliwości wykorzystania 
zewnętrznych źródeł finansowania na cele związane z aktywizacją młodzieży 
zaangażowanej w działalność OSP. „W ramach nowej perspektywy UE bę- 
dzie możliwość wspierania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Czekamy 
zatem na pierwsze nabory i pierwsze projekty” – powiedział podczas posie-
dzenia Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

Tekst i fot. UM Kruszwica

�

SAMORZĄD



Gmina Kruszwica przekazała 
dokumentację budowy kładki pod 
mostem Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Niebawem rozpocznie się rozbudowa drogi krajowej  

nr 62 w Kruszwicy. Celem realizowanego zadania jest 
zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa bezpieczeństwa 
pieszych i rowerzystów poprzez budowę dwóch rond, 
wymianę nawierzchni jezdni oraz budowę kładki pod 
mostem.

W 2016 roku Gmina Kruszwica przygotowała dokumenta- 
cję techniczną przebudowy ciągów pieszo-rowerowych 
łączących istniejące ścieżki piesze i rowerowe wraz z budową 
kładki pod mostem w ciągu ul. Tadeusza Kościuszki. Był to 
jeden z elementów projektowanych dróg i ścieżek rowe-
rowych na terenie miasta. Przeprowadzone w 2017 i 2018 
roku postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy prac  
z uwagi na to, że zaproponowane przez oferentów kwoty znacz-
nie przewyższały możliwości finansowe Gminy Kruszwica. 

Na skutek działań kruszwickiego samorządu General- 
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w 2019 roku zade-
klarowała gotowość włączenia budowy kładki wraz z ciągami 
pieszo-rowerowymi do realizacji w ramach rozbudowy drogi 
krajowej nr 62. 7 lutego bieżącego roku Gmina Kruszwica 
oficjalnie przekazała kompletną dokumentację umożliwiającą 
rozpoczęcie budowy kładki. Całość prac planuje się zakończyć 
w tym roku. 

„Cieszę się, że ta długo oczekiwana przez mieszkańców inwe-
stycja w końcu doczeka się realizacji, tym bardziej, że Gene-
ralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła  
nasze wnioski o włączenie do zakresu zadania kładki pod 
mostem, której projekt wykonaliśmy kilka lat temu. W tym miej- 
scu pragnę serdecznie podziękować Wojewodzie Kujaw- 
sko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za nieocenio- 
ne wsparcie przy rozmowach z GDDKiA. Kładka pozwoli   
jeszcze lepiej zintegrować system ścieżek rowerowych na tere-
nie miasta. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że właśnie 
ten element inwestycji będzie wykonywany jako pierwszy, co 
z pewnością ułatwi przemieszczanie się mieszkańców w trak-
cie utrudnień spowodowanych realizacją inwestycji. Zdajemy 
sobie sprawę, że czeka nas kilka miesięcy poważnych 
utrudnień komunikacyjnych. Wierzę jednak, że mieszkańcy 
okażą wyrozumiałość – o co bardzo proszę - dla wykonawcy 
robót, bo efekty prac na długie lata poprawią bezpieczeństwo, 
funkcjonalność komunikacyjną oraz pozytywnie wpłyną na  
wizerunek naszego miasta. Już dziś ściśle współpracujemy 
zarówno z wykonawcą zadania jak i inwestorem przy organi-
zacji tego złożonego procesu inwestycyjnego w celu zmini-
malizowania wszelkich utrudnień – informuje Dariusz Witczak  
Burmistrz Kruszwicy.

Tekst i fot. UM Kruszwica

PROjeKt BUDOWY KŁADKI POD MOSteM  
w ciągu ul. tADeUSZA KOŚCIUSZKI
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Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi  
z dofinansowaniem na kolejny projekt ekonomii społecznej

W ramach środków przyznanych przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na Soli, Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 
zrealizowała projekt „Kujawiacy nie gęsi! Inicjatywy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej”. W 
ramach działań projektowych uczestnicy brali udział w doradztwie indywidualnym, szkoleniach z 
zakresu budowania lokalnej sieci współpracy oraz w trzech wizytach studyjnych, podczas których 
odwiedzili Stowarzyszenie Lawenda Kujawska w miejscowości Leszcze, Stowarzyszenie Ecce Homo w 
miejscowości Łąkie, Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi w miejscowości Wróble oraz 
Stowarzyszenie Poszukiwawczo-Archeologiczne „Gal” w miejscowości Ostrówek. W trakcie wizyt 
uczestnicy w sposób praktyczny poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, a także 
mieli okazję wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach kreatywnych. 

    

     

W efekcie realizacji projektu zawiązało się partnerstwo publiczno-społeczne, w ramach którego 04.02.2023 r. w świetlicy wiejskiej 
w Sławsku Wielkim zorganizowano wydarzenie pn. „Aktywnie–Kreatywnie–Bezpiecznie, inicjatywa na rzecz lokalnej społeczności”. 
Dzieci razem z rodzicami mieli okazję uczestniczyć w pokazie Nadgoplańskiego WOPR, podczas którego poznali zasady 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania ze zbiorników wodnych oraz dowiedzieli się, w jaki sposób udzielić pierwszej 
pomocy. Nie zabrakło również zabaw kreatywnych, tańców i konkursów z nagrodami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lovenda Kujawska Ecce Homo Wyspa Perperuny 

Fundacja Hodowców  
Polskiej Białej Gęsi Szkolenie 

 

Zaznaczyć również należy, iż projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś Priorytetowa 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców. 

Szkolenie  
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Aktywizacja społeczno-zawodowa 
mieszkańców gminy Kruszwica

Od 2022 r. Gmina Kruszwica w partner- 
stwie z Lokalną Grupą Działania Czarno-
ziem na Soli realizuje projekt pn. „Aktywi-
zacja społeczno-zawodowa mieszkańców 
gminy Kruszwica”.

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

W ramach projektu w ubiegłym roku wspar-
cie otrzymało 60 osób, w tym 49 osób oprócz 
wsparcia społecznego (zajęć z psychologiem, 
brokerem edukacyjnym i trenerem umiejętno-
ści społecznych) otrzymało możliwość udziału 
w dwóch kursach zawodowych, w tym m.in.  

w kursie: pracownik biurowy, kelner, sprzedaw-
ca, pomocnik kucharza, florysta, spawacz, 
operator wózka widłowego, konserwator zie-
leni, pracownik gospodarczy, stylista paznokci.  
W 2023 r. dla tej grupy przewidziano wsparcie 
pośrednika pracy, który pomoże dostosować 
dokumenty aplikacyjne do potrzeb konkretnej 
oferty oraz wspólnie wypracuje strategię na 
rozmowę kwalifikacyjną. Ponadto część z tych 
osób od stycznia rozpoczęła staż zawodowy.
„Projekt, który realizujemy, pozwala podnieść 
kompetencje osób wykluczonych, przez co 
wzrośnie ich pozycja na rynku pracy i zwiększy 
ich szansę na zatrudnienie. W tym roku kon-
tynuujemy nabór osób chętnych do udziału  
w projekcie, który daje między innymi szansę na 
podjęcie płatnego stażu, dlatego zachęcam do 
zapoznania się z warunkami naboru” – infor- 

muje Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza 
Kruszwicy i Prezes LGD Czarnoziem na Soli.

Osoby zainteresowane udziałem w proje-
kcie mogą uzyskać szczegółowe informacje  
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy (pok. 113 
i 114) oraz w biurze LGD Czarnoziem na Soli. 
Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ra- 
mach Osi priorytetowej 9. Solidarne społe-
czeństwo, Działania 9.2. Włączenie społeczne, 
Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie spo-
łeczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014–2020 na realizację projektu w wysokości 
1 273 656,76 zł. Całkowita wartość projektu 
wyniesie 1 498 419,72 zł. Wkład własny jest 
wkładem niefinansowym.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Kruszwicka młodzież czyta dzieciom
Czytanie dziecku od najmłodszych lat 

niesamowicie wpływa na jego rozwój intele-
ktualny i pobudza wyobraźnię. Maluch uczy 
się otaczającego go świata.

Dlatego też uczniowie szkół ponadpodsta-
wowych z Kruszwicy, w ramach współpracy 
z lokalnym samorządem, kilka tygodniu temu 
zaproponowali cykl spotkań w przedszkolach 

na terenie gminy, podczas których będą czytać 
najmłodszym bajki w towarzystwie kruszwic-
kiej maskotki Gryzomira.

Pierwsze spotkanie odbyło się 20 grud-
nia 2022 r. w Przedszkolu Samorządowym  
nr 1 „Nad Gopłem” w Kruszwicy. Przedszkola-
ki zasiadły na kolorowych poduchach, by udać 
się w zaczarowany świat bajek, w który zabrali 

ich Dominika Płatała, Marcelina Siwińska oraz 
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Kraj-
niak. Dodatkową atrakcją dla dzieci była wizyta 
w placówce Gryzomira, w którego wcielił się 
Jakub Grodziski, a całą wizytę na zdjęciach 
uwiecznił Szymon Migdalski.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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Koncert parafialnego chóru  
w Polanowicach

Parafialny chór Jubilate Deo zaśpiewał 
kolędy tradycyjne, współczesne i pastorałki przy 
akompaniamencie instrumentalnym, a capella  
i z podkładem muzycznym. Występ miał miesce 
w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Pola-
nowicach w dniu 8 stycznia 2023 roku. Około 
200 osób uczestniczyło w koncercie chóru.

Historia powstania tego chóru rozpoczyna się  
w 1973 roku. Wtedy ówczesny ks. proboszcz Hen-
ryk Młotkowski szuka następcy zmarłego organis-
ty. W tym celu udaje się do kierownika szkoły  
w Polanowicach, Zdzisława Tylkowskiego. Kie-
rownik szkoły wskazuje uzdolnioną uczennicę 
Bernadetę Szalę, obecnie Dłoniak. Po trzech 
miesiącach do Bernadety dołącza jej sios-
tra Bogumiła, obecnie Barczak. W ten sposób 
parafia zyskuje, wprawdzie początkujące, ale 
pełne chęci organistki. Następnie cztery wnucz- 
ki zasłużonego byłego organisty Leona Wacho-
wicza tworzą podwaliny chóru, który rozrasta się 
do 14 dziewcząt. Celem nabrania doświadczenia 
muzycznego wspólnota ta udaje się na warsztaty 
muzyczne połączone z rekolekcjami do klasztoru 
w Pobiedziskach. Po formacji duchowej, litur-
gicznej i muzycznej, chór rozrasta się bardzo 
szybko. Przygotowuje niedzielną liturgię, urządza 
koncerty i przyjmuje nazwę Jubilate Deo (Raduj-
cie się Bogiem). Zapraszany jest do okolicznych 
parafii i zyskuje coraz większy rozgłos. W 1978 r. 
Polanowice nawiedza Matka Boża w kopii Cudo- 
wnego Obrazu. Wspomnianą uroczystość uświe-
tnia nie tylko chór, lecz także wyrosła przy nim 
30-osobowa schola dziecięca. Oba zespoły 
podążają za Nawiedzającym Obrazem do Ostro-
wa nad Gopłem. Jubilate Deo w 1981 r. staje się 
chórem mieszanym, liczy 36 osób i śpiewa na trzy 
głosy muzykę sakralną i świecką. Chór zaczy-
na występować coraz dalej od rodzinnej parafii, 
między innymi w Katedrze Gnieźnieńskiej, gdzie 
na przeglądzie Muzycznych Zespołów Parafial-
nych zdobywa pierwsze miejsce oraz w przyle-
głym Seminarium Duchownym. Dwukrotnie bie- 
rze udział w oprawie muzycznej na Ogólnopol- 
skich Dożynkach na Jasnej Górze i tam też 
śpiewa przed Cudownym Obrazem. Ks. Henryk 
Młotkowski dba o śpiewaków jak tylko może  
i przygotowuje szereg niespodzianek np. wspólne 
ogniska, obozy nad jeziorem w Powidzu oraz 
przelot samolotem z Warszawy do Krakowa.  
W 1984 r. ks. proboszcz odchodzi z parafii, 
a niedługo po nim opuszcza rodzinne strony, 
zamężna z Władysławem, dyrygentka chóru, Ber-
nadeta.

Reaktywacja chóru następuje w dniu 30 czerw- 
ca 2022 roku. Parafia w Polanowicach przygoto-
wuje się do drugiego Nawiedzenia Matki Bożej  
w kopii Cudownego Obrazu. Jednym z pomysłów 

obecnego ks. proboszcza Janusza Popowskiego 
jest ponowne zebranie chórzystów po 38 latach 
przerwy w działalności chóru. Na pierwsze spot-
kanie przybyło 19 osób. Była obecna z rodziną 
p. Bernadeta z Wrześni, która dyrygowała i nadal 
dyryguje chórem Jubilate Deo. Na spotkaniu byli 
obecni parafianie oraz osoby, które mają swoje 
rodzinne korzenie w tutejszej parafii, a obecnie 
mieszkają w Kruszwicy, Inowrocławiu i Solcu 
Kujawskim. Prawie wszyscy tworzyli 40 lat temu 
dwa wspomniane zespoły. Chór z wielką radością  
i wzruszeniem przygotowywał się do drugiego 
Nawiedzenia Matki Bożej w kopii Cudownego 
Obrazu w Polanowicach (15–16.09.2022 r.). 
Śpiewał w czasie Mszy św., a po niej odbył się 
koncert w jego wykonaniu. Po prawie 40 latach, 
26 października śpiewał ponownie przed Cudo-
wnym Obrazem w Częstochowie. Od listopado-
wego świętowania św. Cecylii, patronki śpiewu, 
przygotowywał się do koncertu kolęd na 8 stycz-
nia 2023 roku.

Koncert został zatytułowany: „Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi”. Chór wykonał kolędy, pasto-
rałki i piosenki: Anielskie chóry, Zjawiło się nam, 
Jezusa Narodzonego, Triumfy Króla Niebie-
skiego, Przybądźcie, o wierni, Gdy śliczna Panna, 
Dziękuję Ci, Matko, Cicha noc, Zaśpiewajmy 
kolędę Jezusowi, Dzień jeden w roku, Maleńka 
Miłość, Lulaj Go, Matko, lulaj, Dzwonki sań. 
Pod koniec koncertu przy wspólnym śpiewie 
kolęd zostały rozdane wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe cukierki z napisem: Z najlepszymi 
życzenia - Jubilate Deo. Następnie chór spotkał  

się przy wspólnym stole. Chórzyści także zrobili 
sobie wzajemnie prezenty, losując wyznaczoną 
osobę ze swojej wspólnoty. Czynili to tak, jak 
w latach swojej młodości, gdy spotykali się po 
rodzinnej wigilii, a przed pasterką, dzieląc się 
opłatkiem i symbolicznymi prezentami. Każdy 
chórzysta otrzymał pamiątkowe Tablo chóru 
(zdjęcia i nazwiska) wszystkich śpiewających  
osób w dniu 8.01.2023 roku. Na wspomnianej 
pamiątce byli także dwaj kapłani, opiekunowie 
chóru. Na zdjęciu są ubrani w taką samą liturgicz- 
ną szatę, kapę, w czasie Nawiedzenia Obrazu  
w 1978 i 2022 roku.

Dzięki uprzejmości p. Alojzego Bukowskiego 
można odsłuchać koncert chóru na TvK Polanowi-
ce – YouTube. Następnym spotkaniem był udział 
we Mszy św. w dniu 19 stycznia, kiedy to, po re-
moncie generalnym organów parafialnych, zosta-
ło im nadane imię ks. Henryka Młotkowskiego  
(w dniu imienin). Na organach parafialnych zosta- 
ła umieszczona pamiątkowa tabliczka wraz z obra-
zem św. Cecylii, patronki śpiewu kościelnego. 

Dziękuję chórzystom za wielkie zaangażowanie 
i wspieram ich w modlitwie, aby zawsze jak 
najpiękniej radowali się Panem Bogiem – JUBI-
LATE DEO. 

Tekst ks. proboszcz Janusz Popowski
 z informacjami od p. dyrygent Bernadety 

Dłoniak
Fot. Jarosław Waszak
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Wigilijne spotkanie Klubu Seniora „Popiel” 
W dniu 19 grudnia 2022 r. w „Restaura- 

cji Kołodziej” odbyło się spotkanie wigilijne 
Klubu Seniora „Popiel”.

Spotkanie otworzyła przewodnicząca klu-
bu Maria Wojciechowska. Następnie życze-
nia świąteczne złożył Burmistrz Kruszwicy 
Dariusz Witczak, który spotkał się z senio-
rami naszej gminy. Dzień ten był również 
okazją do złożenia życzeń burmistrzowi, 
gdyż tego dnia włodarz gminy obchodził 
imieniny. W imieniu całego klubu kwiaty so-
lenizantowi wręczyła Alicja Kwiatkowska. 
Zaproszenie na spotkanie przyjęły również 
Alfreda Jagodzińska oraz Krystyna Pietrzak 
– byłe członkinie klubu. 

Po części oficjalnej koledzy i koleżanki 
z klubu przełamali się opłatkiem. Spotkanie 
uświetnił występ „Kapeli Popiela” – zespołu 
muzycznego działającego przy CKiS „Zie-
mowit” pod kierunkiem Iwony Jasińskiej. 
Po części muzycznej, przy wigilijnych potra-
wach, odbyły się świąteczne rozmowy.

Klub Seniora „Popiel” w tym roku obcho-
dzi 27-lecie swojej działalności. Obecnie 
liczy 46 członków – 33 panie i 13 panów  
w przedziale wiekowym od 65 do 88 lat. 
Spotkania seniorów odbywają się w klu-
bie „Popiel” na Zagoplu, co drugi tydzień  
w poniedziałek.
„Spotykamy się, organizujemy wieczorki 
taneczne, wycieczki, wczasy nad morze do 

Dźwirzyna, Sarbinowa, świętujemy imieni-
ny, Dzień Babci i Dzień Dziadka, Dzień Ko-
biet, powitanie lata. Organizujemy spotkania  
z ciekawymi ludźmi (policjanci, pielęgniarki). 

Raz w roku śpiewają dla nas Ireneusz Koło-
dziej z Iwoną Jasińską” – dodaje Maria Woj-
ciechowska.

Tekst i fot. Jarosław Waszak

Międzypokoleniowy  
Bal  

Karnawałowy
W dniu 26 stycznia 2023 roku w świetlicy 

przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy odbył się 
Międzypokoleniowy Bal Karnawałowy.

Przy dobrze znanych wszystkim utworach  
bawili się wspólnie dzieci, rodzice i seniorzy. 
Zabawę rozkręcał DjSocho, a zumbę popro-
wadziła Malwina Łudzik. Organizatorem za-
bawy była Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza  
w Kruszwicy i Klub Senior+ Kruszwica. 

Tekst i fot. Jarosław Waszak
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Zarząd Miejsko-Gminny Polskiego Komi-
tetu Pomocy Społecznej w Kruszwicy również 
w 2022 roku w okresie przedświątecznym 
przygotowywał paczki świąteczne dla nie-
pełnosprawnych dzieci oraz wigilię dla osób 
samotnych z terenu gminy.

W związku z nadal obowiązującym stanem 
zagrożenia epidemicznego Zarząd Miejsko-
Gminny Polskiego Komitetu Pomocy Społecz-
nej w Kruszwicy we współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  
w Kruszwicy nie organizował tradycyjnej wigi-
lii dla osób starszych, samotnych z terenu miasta 
i gminy Kruszwica. Nie zapomnieliśmy jednak  
o osobach, które spędzają święta Bożego Naro-
dzenia samotnie, w zaciszu swoich domów. 
Dlatego w dniach 21 i 22 grudnia 2022 r. praco- 
wnicy MGOPS w Kruszwicy dostarczyli oso-
biście osobom starszym i samotnym 55 cate-
ringów wigilijnych wraz z paczkami świąte-

cznymi. Nie obyło się bez chwil wzruszeń, ale 
także radości na twarzach obdarowanych. 

Natomiast w dniu 20 grudnia 2022 r. w sie- 

dzibie MGOPS w Kruszwicy Zarząd prze-
kazał paczki świąteczne dla dziesięciorga 
niepełnosprawnych dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Kruszwicy.

Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w Krusz-
wicy pragnie serdecznie podziękować praco-
wnikom MGOPS w Kruszwicy za wszelką 
pomoc, Zajazdowi U Piasta Kołodzieja za  
przygotowanie cateringu wigilijnego, darczyń-
com za przekazane produkty spożywcze do  
paczek dla osób samotnych.

Catering i zakup paczek świątecznych finan-
sowany jest ze środków budżetu gminy w ra-
mach zadania pn. „Organizowanie różnorodnych 
form pomocy osobom i rodzinom wymaga- 
jącym wsparcia z Gminy Kruszwica”.

Zarząd M-G PKPS w Kruszwicy
M. Pastuch

W dniu 8 stycznia 2023 r. w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Ryża  
w Racicach odbył się koncert kolęd. Dla zgro-
madzonej w tym dniu publiczności wystąpiły 
trzy zespoły.

Koncert kolęd otworzyła Orkiestra Dęta OSP 
z Jezior Wielkich pod batutą Wojciecha Sko- 
wrona. Muzycy wykonali takie utwory jak „Feliz 
navidad”, „Teraz śpij dziecino mała”, „Lucky Lips 
& Blue Christmas”, „Longstreet Dixie”. Na finał 
publiczność wysłuchała składanki utworów legen-
darnej grupy Queen.

W drugiej części koncertu wystąpił kruszwicki 
zespół „Effetha” założony w październiku 2009 r. 
przez ks. Marcina Kwiatkowskiego, a obecnie 
prowadzony przez Janusza Jagodzińskiego. Artyś-
ci wystąpili w składzie – wokale: Małgorzata 
Jagodzińska, Natalia Jagodzińska, Dorota Wróble-
wska, Magdalena Luber, Zuzanna Luber – wokal 
i klarnet, Nadia Pyszna, Kinga Kwiatkowska, 
Zuzia Sobczak, Martyna Kulpa, Jesica Konewka; 
instrumenty: Zosia Degórska – saksofon, Dariusz 
Zdziarski – gitara, Krzysztof Kwiatkowski – bas, 
Piotr Luber – perkusja, Janusz Jagodziński – in-
strumenty klawiszowe, wokal, kierownik artysty-
czny zespołu. Zespołowi „Effatha” towarzyszyli 
młodzi artyści – zespół „Mała Effetha”, założony 
we wrześniu 2018 r. przez Janusza Jagodzińskie- 
go. Jest to druga edycja zespołu. Zespół tworzą: 
Zosia Dankowska, Kaja Burdzińska, Marika San-
tysiak, Marta Wiśniewska, Julka Zawicka, Iza 
Kowalska, Nina Jurkiewicz. Tego dnia gościnnie 
z zespołem „Effetha” zagrali Kamila Maniew-
ska – skrzypce oraz Wojciech Susłyk – saksofon. 
Muzycy pod kierunkiem Janusza Jagodzińskiego  
zaprezentowali takie utwory jak „Aniołowie biali”, 
„Zaśpiewajmy kolędę”, „Pastorałka od serca do 
ucha”, „Skrzypi wóz”, „W Dzień Bożego Naro-
dzenia”.

W trzeciej części koncertu publiczność 
zaczarowały wokalistki z NSP w Racicach wraz 
z towarzyszącym chórkiem „Niepubliczni”. Serca 
publiczności podbiły uczennice: Amelia Szczepu-
ła, Lena Nowak, Maria Łopacińska, Julia Lu-
ber, Barbara Charysz, Antonina Mytowska, oraz  
p. Magdalena Luber. Zespół na klarnetach wspo-
magali Zuzanna Luber i nauczyciel muzyki Woj- 
ciech Susłyk. Zgromadzona publiczność oklaski-

wała wykonania takich kolęd jak „Kolęda Maryi”, 
„W żłobie leży”, „Przybieżeli do Betlejem”, Jezus 
malusieńki”, „Anioł pasterzom mówił”, „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki”. Młode wokalistki do wystę-
pu przygotował Dariusz Lewandowski.

Konferansjerkami koncertu były uczennice 
Wiktoria Bisewska, Julia Kornacka i Jagoda Łopa-
cińska, a scenariusz wydarzenia przygotowała  
p. Irena Dolata. 

Inicjatorem i pomysłodawcą wydarzenia był 
Piotr Luber – prezes stowarzyszenia prowadzącego 
racicką szkołę.

Wśród zaproszonych gości obecny byli Dyrek-
tor Oddziału „Cukrownia Kruszwica” Marek 
Kościński, Starosta Mogileński Tomasz Krzesiński 
oraz sympatycy szkoły, rodzice i uczniowie 
placówki. Opiekę nad organizacją całości kon-
certu sprawowała Dyrektor miejscowej szkoły 
Donata Starościak, która na zakończenie kon-
certu dziękując wykonawcom i zgromadzonej 
publiczności złożyła serdeczne życzenia nowo-
roczne. O słodki poczęstunek zadbali rodzice ucz-
niów.

Tekst i fot. Jarosław Waszak

Świąteczna pomoc dla potrzebujących

Koncert kolęd w NSP Racice
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jasełka w Sławsku Wielkim
W dniu 21 grudnia 2022 r. w naszej szkole 

odbyła się wigilia. Do wspólnego świątecz-
nego stołu tradycyjnie już zasiadła cała lokal-
na społeczność: przedszkolacy, uczniowie, 
pracownicy szkoły, emeryci, lokalne władze, 
rodzice i przyjaciele szkoły.

Tegoroczna świąteczna uroczystość była 
prawdziwie anielska. Przedszkolacy oraz naj-
młodsi uczniowie, którzy wcielili się w role 
aniołów, opowiedzieli gościom o sile Bożej 
miłości. Przedstawienie przygotowane przez  
p. Annę Giszter oraz p. Natalię Dzierżawską 
pełne było magicznych momentów, a nastro-
jowa oprawa muzyczna połączona z sugestyw- 
ną choreografią oraz bożonarodzeniowa sceno- 
grafia stworzyły prawdziwie świąteczną atmo-
sferę.

Tekst SP Sławsk Wielki 
Fot. Jarosław Waszak

Świąteczne 
Kolędowanie  
w Przedszkolu  

nr 3
„...i rzekł Anioł: nie bój się Mario, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga, i oto poczniesz w łonie  

i urodzisz Syna i nadasz mu imię Jezus...”

Tymi słowami rozpoczął się montaż słowno-
muzyczny podczas Świątecznego Kolędowania 
w ZSO Przedszkolu Samorządowym nr 3 im 
Ewy Lewańskiej. Dzieci – w bieli jak anioły – 
prezentowały tańce, wiersze i wspólnie z zapros-
zonymi rodzicami śpiewały kolędy. Wszystkim 
obecnym udzieliła się świąteczna atmosfera. Po 
złożeniu życzeń pojawił się również Gwiazdor, 
który przyniósł przedszkolakom prezenty. 

Tekst i fot. PS3
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„Aktywny Senior – 
Karnawał z Ziemowitem”

W ramach akcji „Aktywny Senior – Karnawał z Ziemowitem” duet  
wokalistów: Iwona Jasińska i Ireneusz Kołodziej odwiedzili z repertu-
arem muzyki rozrywkowej członków Klubów Seniora i zaproszonych 
gości. 

Koncertowali w klubach: „Popiel”, Chełmce, Brześć, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Kobylniki, Polanowice, „Oświata”, Ostrowo/Ostrówko i Jano-
wice.

Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”

Studniówka  
w Liceum Ogólnokształcącym  

im. juliusza Słowackiego w Kruszwicy
W piątkową noc 20 stycznia 2023 r. matu-

rzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliu-
sza Słowackiego w Kruszwicy bawili się na swo-
jej studniówce.

W części oficjalnej studniówki uczniowie 
podziękowali dyrekcji szkoły „za możliwość 
kształcenia się w dogodnych warunkach, opie- 
kę i troskę okazaną w czasie edukacji”, a także 
wychowawcy za „lata edukacji, w trakcie których 
pokazywała im właściwe rozwiązania, otwierając 
umysły, przygotowując do dorosłości”. Ciepłe 
słowa skierowali także do nauczycieli, dziękując  
za przekazaną wiedzę, wyrozumiałość i cierpli-
wość, a także przeprosili za kłopoty, jakich niekie- 
dy przysparzali. Podziękowali również rodzicom 
za pomoc w organizacji balu.

Następnie okolicznościowe przemówienie 
wygłosił dyrektor szkoły Paweł Śmiłowski – 
życzył uczniom zarówno dobrej zabawy podczas 
studniówki, jak i powodzenia na maturze i w dal-
szym dorosłym życiu. Oficjalna część studniówki 
zakończyła się przepięknie zatańczonym polo-
nezem.

Następnie wszyscy zasiedli do kolacji,  
a po posiłku ruszyli na parkiet. Szalona zabawa 
trwała niemal do rana. Maturzyści z Liceum 
Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego na 

pewno długo będą wspominać swoją studniówko-
wą zabawę.

Tekst i fot. ZSO Kruszwica

NASZA GMINA

1�



Pokłon trzech Króli w „teresce”
W dniu 6 stycznia 2023 r. w Kościele Kato-

lickim obchodzimy Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, tzw. Święto Trzech Króli.

Z tej okazji w parafii pw. św. Teresy od Dziecią- 
tka Jezus w Kruszwicy dzieci i młodzież przedsta- 
wiły na Mszy św. o godz. 12.15 pokłon mędrców  
ze wschodu. Ci przybyli do świątyni elegancką 
bryczką z Kobylnik. W rolę mędrców wcielili się 
Kamil Basa, Szymon Łuczak i Krzysztof Zuchnia- 
rek; Maryją była Julia Gust, a św. Józefem Paweł  
Belt. Pod postaciami aniołów skryły się Natalia Wal- 
czak, Ola Jędrzejczak i Justyna Talaska. Za pastusz-
ków przebrali się Kamil Grześkowiak, Miłosz Belt, 
Wojtek Łuczak. Narratorami byli Michał Bujak  
i Bartek Talaska. Całe wydarzenie przygotowała  
p. Agnieszka Walczak, której pomagała p. Anna Tala-
ska oraz rodzice występujących dzieci i młodzieży.

Mszę św. koncelebrowali ks. kan. proboszcz 
Wojciech Danecki i ks. Paweł Balicki, który przewo- 
dniczył Eucharystii i wygłosił homilię. Na koniec 
rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą koronę, 
które miały wykonać dzieci wraz z najbliższymi. 
Przyznano cztery nagrody główne.

Tekst ks. Paweł Balicki, Fot. Agnieszka Ryż

“Wszyscy bawią się wspaniale jak co roku w karnawale”.
W piątek 27 stycznia 2023 r. w żłobku odbył się Bal karnawałowy. Dzie-

ci wcieliły się w role swoich ulubionych bohaterów –  podczas balu bawiły się  
i tańczyły urocze jednorożce i pszczółki, wróżki, Indianka, a także strażak Sam, 
Batman i Chase.

Bal karnawałowy dostarczył uczestnikom wiele radości i wywołał uśmiech 
na niejednej buzi.

Tekst i fot. nadesłane

Bal karnawałowy w kruszwickim żłobku

Walentynkowe spotkanie w karnawale
Dnia 14 lutego 2023 r. w świetlicy w Kobylnikach odbyło się „Walentynkowe 

spotkanie w karnawale” dla członków Kluba Seniora w Kobylnikach.
Do wspólnych zabawy uczestników zaprosiła i całą imprezę poprowadziła 

Marzena Stróżyk (opiekun świetlicy). Tego wieczoru seniorzy bawili się w „gorące 

krzesła”, był taniec z balonami, tradycyjna „Makarena”, „Kaczuchy” oraz „Jedzie 
pociąg z daleka”.Organizatorem spotkania był Klub Seniora w Kobylnikach.

Tekst nadesłany,  
Fot. Mar-S
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„Mała Książka Wielki Człowiek”  
– V edycja projektu

Kruszwicka biblioteka wraz z filiami 
bierze udział w kolejnej, już piątej, odsłonie 
projektu „Mała Książka Wielki Człowiek”, 
który adresowany jest do dzieci z roczników 
2016–2019. Celem akcji jest zachęcenie dzieci 
do spędzania czasu z książką, do wyrobienia 
nawyku czytania już od najmłodszych lat oraz 
pokazanie biblioteki jako ciekawego miejsca,  
w którym można miło i aktywnie spędzić wol-
ny czas.

Na potrzeby projektu została napisana przez 

Rafała Widłaka książka dla najmłodszych czytel-
ników „Krasnal w krzywej czapce”.

Zachęcamy wszystkie dzieci do odwiedzenia 
biblioteki wraz z opiekunami i wzięcia udziału  
w nowej odsłonie projektu. Do zabawy zaprasza-
my także dzieci z Ukrainy. Dla nich również mamy 
te same wyprawki, ale w języku ukraińskim.

Każde dziecko z rocznika 2016–2019, które 
odwiedzi bibliotekę i stanie się czytelnikiem, 
otrzyma w prezencie wyprawkę małego czytelnika 
(książkę „Krasnal w krzywej czapce” i broszurę 

informacyjną dla dorosłych „Książką połączeni, 
czyli przedszkolak idzie do biblioteki”) oraz 
kartę Małego Czytelnika, na którą będzie zbierać 
kolorowe naklejki. Po wklejeniu 10 naklejek 
czytelnik otrzyma dyplom, odznakę i upominek-
niespodziankę.

Projekt skierowany jest także dla dzieci, które 
brały udział w poprzednich edycjach.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica

„AKtYWNIe–KReAtYWNIe–BeZPIeCZNIe”   
z Przeżeją

W dniu 4 lutego 2023 r. w świetlicy w Sław- 
sku Wielkim odbyło się spotkanie pn. „AKTYW- 
NIE–KREATYWNIE–BEZPIECZNIE” zorga- 
nizowane przez Stowarzyszenie Przeżeja w part- 
nerstwie z Gminą Kruszwica i Nadgoplańskim 
WOPR.

Dzieci razem z rodzicami poznały zasady 
bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania  
z zamarzniętych zbiorników wodnych. Dowie-
działy się także, w jaki sposób należy udzielać 
pierwszej pomocy. Nie zabrakło zabaw kreatyw-
nych, tańców i konkursów z nagrodami.

Wydarzenie odbyło się w ramach projektu 
„Kujawiacy nie gęsi! Inicjatywy na rzecz rozwoju 
przedsiębiorczości społecznej”. Projekt współfi-
nansowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

Tekst i fot. Stowarzyszenie Przeżeja
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Spotkanie z PODRóżNIKIeM 
W sobotę 28 stycznia 2023 r. w siedzibie 

Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Krusz-
wicy odbyło się wydarzenie „Spotkanie z podróż-  
nikiem” – drugie z cyklu spotkań, zorgani-
zowane przez Klub Turystyki Rowerowej 
„Goplanie”, Oddział Nadgoplański PTTK, 
Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Miejsko-
Gminną Bibliotekę Publiczną w Kruszwicy. 
Tym razem gościliśmy pasjonatów sportów 
wodnych.

O oglądaniu świata z kajaka opowiedzieli  
Bartosz Boliński i Marek Nowakowski (na FB 
„Kajakami przez życie. Barcin”). W 2022 r. kaja- 
karze płynęli po zimnych wodach Bałtyku  
z Kołobrzegu na wyspę Bornholm. Podróżnicy 
opowiedzieli o planowaniu i przebiegu swojej 
wyprawy – przepłynęli 100 km w ciągu 17 godzin. 
W tym samym roku pływali także rekreacyjnie 
po jeziorze Como. Obecnie kajakarze z Barcina 
przygotowują wyprawę do Norwegii.

Po przerwie wystąpili żeglarze z „Mare Polo-
norum” (marepolonorum.pl) – stowarzyszenia 
działającego w Kruszwicy, nastawionego na nie-
komercyjny wymiar żeglarstwa i kameralne rej-
sy. Prelegent Piotr Zieliński przedstawił historię 

towarzystwa, jego członków, działalność i plany 
na przyszłość. Opowiedział także o rejsach po ak-
wenach polskich i za granicą.

Miłym akcentem spotkania były szanty śpie-
wane wspólnie z p. Adamem Białkowskim.

Tekst MGBP; fot. J. Waszak

W styczniu 2023 r. w kruszwickiej biblio-
tece został wdrożony elektroniczny system 
wypożyczeń. Co zmieniło się dla czytelni-
ków?

Każdy czytelnik, który zapisze się do biblio- 
teki przy ulicy Rybackiej, otrzyma kartę 
biblioteczną – jedna karta działa w Dziale dla 
Dorosłych i w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży, 
a docelowo będzie aktywna we wszystkich fi- 
liach. Czytelnik może wypożyczyć jednorazo- 
wo 5 książek, 5 audiobooków oraz 5 czaso-
pism na okres 30 dni. Dokładny regulamin 
wypożyczeń jest dostępny w bibliotece i na stro-
nie http://bibliotekakruszwica.blogspot.com/.

Czytelnik na podstawie swojej karty biblio- 
tecznej może założyć konto na stronie 
szukamksiążki.pl (instrukcja na blogu biblio-
teki). Korzyści wynikające z posiadania konta:
• przeglądanie katalogu biblioteki,
• lista książek wypożyczonych i termin ich 
zwrotu,
• rezerwowanie książek i termin ich odbioru,
• historia wypożyczeń,

• samodzielne przedłużenie terminu zwrotu 
wypożyczonych książek (o ile nie są przetrzy-
mane lub zarezerwowane przez innego 
czytelnika).

Jeśli czytelnik poda w bibliotece swój 
adres mail, będzie otrzymywał powiadomienia  
o zbliżającym się terminie zwrotu wypoży-
czonych książek (5 dni przed), o zaakcepto-
wanej przez bibliotekarza zmianie terminu 
zwrotu oraz o zarezerwowanych książkach 
gotowych do odbioru (7 dni – po tym czasie 
książki wracają na półkę).

Nową usługą dostępną dla czytelników jest 
wypożyczanie książek z czytelni na weekend. 
Materiały biblioteczne znajdujące się w czytel- 
ni można wypożyczyć poza jej obręb tylko na 
weekend z zastrzeżeniem, że wypożyczenie 
następuje w sobotę w godz. 9.00–13.00,  
a zwrot materiałów bibliotecznych następuje  
w poniedziałek do godz. 11.00. Za wypożyczo-
ne książki jest pobierana kaucja (min. 100 zł 
za wolumin). Z tytułu niedotrzymania terminu 
zwrotu materiałów bibliotecznych pobiera się 
opłaty (20 zł za wol. za każdą dobę przetrzy-
mania. Książki wypożyczone na weekend nie 
podlegają prolongacie.

Bibliotekarz może odmówić wypożyczenia 
na weekend konkretnej pozycji bez podania 
przyczyny. Z czytelni na weekend nie można 
wypożyczyć materiałów w złym stanie zacho-
wania, książek wydanych przed 1945 r., dzieł 
rzadkich i cennych, czasopism oprawnych  
i nieoprawnych oraz książek dotyczących 
Kruszwicy i regionu.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Nowe usługi 
w kruszwickiej bibliotece
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Zimowe spotkania  
w bibliotece

Jak co roku podczas zimowych ferii w krusz-
wickiej bibliotece i jej filiach były organizowa-
ne zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

W bibliotece głównej przy ul. Rybackiej każ-
dy dzień był pełen niespodzianek. Ferie rozpoczęły 
się od zajęć „Dobry sen – to dobry dzień” – ucze-
stnicy własnoręcznie wykonali łapacze snów.  
Kolejny dzień dzieci spędziły z zagadkami, re-
busami i szyframi w grze online – zmierzyły 
się z grą West Game Challenge Dr. Westa, która 
została stworzona przez bibliotekarzy z regionu 
na potrzeby bibliotek. Następnego dnia uczestnicy  
eksperymentowali – poznali ciecz nienewtono-
wską, wywołali wulkan w bibliotece, napompowa- 
li balony sodą oczyszczoną, wprawili w ruch 
poduszkowce, a nawet wykonywali slime’y. Ostat-
niego dnia dzieci przygotowywały walentynkowe 
serca. 

Na Zagoplu odbyły się zajęcia, podczas któ-
rych dzieci wykonały własne brokatowe śnieżynki 
w oparciu o wysłuchane fragmenty opowiadań 
Dwie takie same śnieżynki i Co to jest ten śnieg? 
Nadchodzące Walentynki były okazją, aby każdy 
uczestnik wykonał serce z papieru techniką quil-
lingu. Odbył się także konkurs „Z jakiej jestem 
bajki?” Każdy uczestnik przygotował swoją ramkę 
na zdjęcie z ferii. Dzieci wykonywały zimo-
we makiety, a następnie zaprojektowały własną 
grę planszową opartą na zimowych zabawach.  
W ostatnim dniu ferii dzieci przygotowały korony 
i maski karnawałowe na bal, który odbył się w tym 
samym dniu.

W pierwszym tygodniu zimowych ferii ucz-
estnicy spotkań w Chełmcach poznali wyjątkowe- 
go bohatera książki „Zaczarowana zagroda” – zro-
bili ilustracje do książki, omówili plan wydarzeń  

i wykonali pracę plastyczną przedstawiającą zacza- 
rowaną zagrodę. Kolejny dzień był wypełniony  
zagadkami i łamigłówkami. W drugim tygod-
niu ferii czekały na dzieci zimowe przygody  
z Nelą Małą Reporterką. Ostatni dzień zajęć był 
wypełniony grami planszowymi (m.in. szachy  
i domino).

Podczas ferii zimowych w bibliotece w Pola-
nowicach odbyły się spotkania, wyjazdy, warsz-
taty i inne atrakcje dla najmłodszych czytelni-
ków. Uczestnicy byli w kinie, przygotowywali 
maski karnawałowe dla seniorów z Klubu Senio- 
ra w Polanowicach, grali w gry planszowe, robili 
korony i szarfy na Bal Przebierańców dla dzieci. 
W drugim tygodniu ferii najmłodsi czytelnicy 
wspólnie dziećmi z Woli Wapowskiej pojechali  
na kręgle do Radziejowa. W kolejnym dniu odby-
ły się zajęcia „Kartki walentynkowe” z p. Alicją 
Walicką. Cykl spotkań zakończył wyczekiwany 
Bal Przebierańców – były tance i konkursy,  
nagrody i słodycze.

W pierwszym dniu ferii w filii w Woli 
Wapowskiej odbyły się zajęcia, na których dzieci 
mogły wykazać się pomysłowością wykonując 
łapacze snów z obręczy, sznurka oraz piórek; dru-
giego dnia uczestnicy zajęć świetnie się bawili 
przy grach planszowych. Odbył się także wspólny 
wyjazd z czytelnikami z filii w Polanowicach do 
Kręgielni K2 w Radziejowie. Uczestnicy mieli 
świetną okazję do aktywnego spędzenia wolnego 
czasu; dużą frajdą było zbijanie kręgli i zdoby-
wanie punktów. Podczas ostatnich zajęć uczest-
nicy własnoręcznie wykonali oryginalne zakładki 
do książek.

Tekst i fot. MGBP

Zimowe ferie  
w Brześciu

Podczas ferii w naszej świetlicy odbywały się zajęcia dla 
dzieci i młodzieży. Zorganizowano bal karnawałowy oraz cze-
koladowe warsztaty z udziałem animatorki p. Moniki Róg.

W trakcie balu dzieci bawiły się w rytm muzyki, uczestniczyły w 
różnych konkursach oraz malowały koszulki neonowymi pisakami, 
a następnie prezentowały je w świetle UV. Podczas czekoladowych 
warsztatów własnoręcznie wykonały i ozdobiły tabliczkę czekolady, 
którą później włożyły w ozdobne pudełko i zabrały do domu.

W pozostałe dni dzieci uczestniczyły w zabawach ruchowych przy 
muzyce, grały w gry planszowe, rysowały, a młodzież doskonaliła 
swoje umiejętności gry w tenisa stołowego i piłkarzyki. Podczas 
ferii w naszej świetlicy było bardzo wesoło, głośno i słodko.

Tekst Magdalena Luzinska, fot. nadesłane
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Ferie w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
W trakcie tegorocznych zimowych ferii w Świetlicy Opiekuńczo- 

Wychowawczej w Kruszwicy przez dwa tygodnie odbywały się zajęcia 
dla dzieci.

Podczas spotkań dzieci brały udział w wycieczce, warsztatach eduka-

cyjnych, grach i zabawach oraz wysłuchały profilaktycznych pogadanek.
Wszystko co dobre szybko się kończy. Kolejne takie zajęcia już latem. 

Zapraszamy chętne dzieci.
Tekst i fot. nadesłane 

Zimowe ferie z „Ziemowitem”
Jak co roku najmłodsi mieszkańcy Krusz-

wicy mogli aktywnie spędzić czas podczas  
zimowych ferii w CKiS „Ziemowit”. Atrak-
cyjna oferta zajęć obejmowała warsztaty wo-
kalne, taneczne i plastyczne; dzieci malowały 
piaskiem, a na zakończenie ferii odbył się Bal 
Przebierańców.

Podczas warsztatów wokalnych oprócz ćwi-
czeń oddechowych, artykulacyjnych i dykcyjnych 
uczestnicy trenowali umiejętność improwizacji 

wokalnej. Po zajęciach grupa potrafiła też zaś-
piewać piosenki takie jak: „Pada śnieg”, „Zima”, 
„Z kopyta kulig rwie”, „Ale jazz” i „Łowcy 
gwiazd”.

Podczas Karnawałowego Balu Przebierańców 
26. dzieci przejechało tanecznym pociągiem nie-
mal cały świat. Pociąg zatrzymywał się na sta- 
cjach, a dzieci poznały rytmy czeskiej polki, 
austriackiego walca wiedeńskiego, francuskiego 
kankana, brazylijskiej samby, argentyńskiego 

tanga, greckiej zorby i odtańczyły poloneza. 
Tanecznymi krokami przedstawiono konkuren- 
cje sportowe: boks, jazdę konną, karate, koszy-
kówkę, łyżwiarstwo figurowe, skoki przez płotki 
oraz taniec towarzyski. Nie zabrakło ulubionych 
dziecięcych przebojów.

Chłopakom z Pomysłowego Dobromira dzię-
kujemy za pyszną watę cukrową i cudeńka wycza-
rowane z baloników.

Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”
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Zimowe wycieczki uczniów ZSO Kruszwica
Podczas tegorocznych ferii zimowych  

w Zespole Szkół Ogólnokształcących  
w Kruszwicy zorganizowane zostały wyjaz-
dy dla uczniów. Dzieci i młodzież szkolna 
odwiedzili Inowrocław, Toruń oraz Poznań.

Dzieci z klas I–III uczestniczyły w seansie 
filmowym w kinie Kinomax w Inowrocławiu, 
gdzie obejrzały film animowany „Mumie”.

Uczniowie z klas od III do V wybrali się do 
Torunia, aby odwiedzić Centrum Nowoczesno-
ści „Młyn Wiedzy” – uczestnicy wzięli udział  
w warsztatach „Nieproszeni Goście” oraz  
zwiedzili wystawę stałą w CN „Młyn Wiedzy”. 
Natomiast uczniowie z klas IV–VIII odwiedzili 
Park Trampolin „Jump-Arena” w Toruniu.

Podsumowaniem zimowych ferii był 
wyjazd na Termy Maltańskie w Poznaniu,  
w którym uczestniczyli uczniowie od klas 
piątych do klas licealnych.

Tekst i fot. ZSO Kruszwica

Ferie w świetlicy w Kobylnikach
Przez cały okres zimowych ferii dzieci  

z Kobylnik miały okazję uczestniczyć w za-
jęciach organizowanych w miejscowej świetli-
cy. Czas wolny od zajęć szkolnych rozpoczął się 
balem.

W dniu 27 stycznia 2023 roku, zgodnie z tra-
dycją „W karnawale wielkie bale”, w świetlicy 
w Kobylnikach odbył się bal karnawałowy. 
„Różnorodność propozycji tańców i zabaw spra- 
wiła, że udało nam się stworzyć wspaniałą 
karnawałową atmosferę” –  dodaje Marzena 

Stróżyk (opiekun świetlicy). Dzieci i rodzice  
przebrani w kolorowe stroje wcielili się w boha-
terów znanych filmów i bajek. Wspólnie przy 
dźwiękach muzyki wszyscy bawili się znako-
micie! Był również czas na słodki poczęstunek. 
Spotkanie przyniosło wiele radości, możliwość 
integracji i czas spędzony w miłej atmosferze.

W kolejnych dniach ferii dzieci brały udział  
w różnych warsztatach. Na jednych z nich nau-
czyły się robić bańki mydlane. Były zajęcia pla-
styczne, zagadki, kalambury oraz pogadanki pro- 

filaktyczne. Na zajęciach z p. Dorotą Sajbor  
(pracownikiem NPT w Kruszwicy) uczestni-
cy dowiedzieli się, jak dbać zimą o zwierzęta  
i wykonali karmniki dla ptaków.

Zgodnie z hasłem „W zdrowym ciele zdrowy 
duch” grupa spędziła również czas na inowro-
cławskim basenie.

Tekst nadesłany;  
Fot. Stanisław Starosta, Mar-S
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29 stycznia GRAMY!
31. Finał WOŚP

Od rana w miasto ruszyli cudowni, 
uśmiechnięci wolontariusze z puszkami,  
a koncerty i licytacje odbywały się w Cen-
trum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

Mamy rekordową kwotę 33.982,69 zł ze-
braną przez kruszwicki sztab WOŚP na walkę  
z sepsą – dla małych i dużych!!! (doliczona 
będzie jeszcze kwota z e-skarbonki i waluta 
obca).

Z kruszwickim sztabem w najpiękniejszej 
orkiestrze świata grali: Miejsko-Gminna Bi-
blioteka Publiczna (2.426,83 zł), Kruszwicki 
Klub Morsów (3.529,52 zł), Wiktor Majchrzak  
i Damian Szymański – Turnieje o Puchar WOŚP 
(4.279,04 zł), NWOPR „Pierwszy oddech pod 
wodą” (543,71 zł), Gabinet Kosmetologiczny 
Nina Hoffman (550 zł), Chełmce (821,43 zł). 
Spośród wolontariuszy najwięcej do swojej 
puszki zebrała Agata Kopeć (2.550,94 zł).

Oddział Nadgoplański PTTK i Klub Tury-
styki Rowerowej „Goplanie” zorganizowali 
rajd rowerowy „Sercem z WOŚP”.

Podczas koncertu przeplatanego aukcjami 
wystąpili: Rockers Kids (młodzieżowy rocko-
wy zespół ze Strzelna), ClaptXn (inowrocław-
ski raper), Acoustic Berry (kruszwicki skład 
grający największe hity muzyki rozrywkowej 
w akustycznych aranżacjach) i Kapela Popiela 
(grupa wokalna działająca przy CKiS „Zie-
mowit”). 

Darczyńcy wspaniałych fantów na licy-
tację: siłownia Dragons, Zajazd u Piasta Koło-
dzieja, rodzina rzeźbiarza Piotra „Pelikana” 
Pawlaka, księgarnia Veritas, Patrycja Nojek  
Fotografia, MOW w Kruszwicy, cukiernia Ma-
rina, Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, 
WOPR w Kruszwicy, Zakład Krawiecki Mario-
la Burzyńska, salon kosmetyczny Kyness Beau- 
ty Dominika Gugała-Klonowska, Pizzeria 
Brasco, KGW Skotniczanki, ŚDS w Kruszwi-
cy, sołtys sołectwa Papros Skotniki Dariusz 
Augustyniak, Ilona Gawrońska i Akademia 
Młodego Artysty, Karolina Pankowska.

Dziękujemy Piotrowi Chojnackiemu  
z „Gościńca nad Gopłem” za przygotowanie 
poczęstunku dla wolontariuszy, Dariuszowi 
Grossowi za prowadzenie licytacji, Laurze  
Kozubowskiej za pomoc przy licytacjach,  
Policji w Kruszwicy za patrole podczas kwes-
ty i pomoc przy transportowaniu zebranych 
pieniędzy do banku, mieszkańcom Kruszwicy  
i okolic za hojne datki do puszek i podczas licy-
tacji.

Światełko do nieba miało charakter sym-
boliczny. Odbyło się bez hucznych petard. 
Publiczność zgromadzona w sali „Ziemowita” 
oglądała pokaz sztucznych ogni przy muzycz-
nym dżinglu wośpowym.

Dziękujemy wszystkim  
zaangażowanym  

w tę cudowną akcję!

Tekst CKiS „Ziemowit”
Fot. Jarosław Waszak
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W dniu 29 stycznia 2023 r. Kruszwicki Klub 
Morsów obchodził swoje 4. urodziny. Jak co roku 
obchody połączyliśmy z Finałem Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy.

Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli grosik 
do 31. Finału WOŚP, oraz wszystkim, którzy przeka-
zali przedmioty na licytację. Udało nam się zebrać 
3529,52 złotych!

Podziękowania dla ratowników z naszego nieza-
wodnego Nadgoplańskiego WOPR Kruszwica, którzy 

są z nami od samego początku i wspierają nas z wo-
dy, lądu i powietrza. Dziękujemy Kołu Gospodyń 
Wiejskich Grodztwo oraz p. Dorocie za nakarmienie 
nas i naszych Gości!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego 
hartowania ciała i ducha w każdą niedzielę o godz. 
14.00 na Dziką Plażę w Kruszwicy!

Tekst i fot. KKM

Kruszwicka biblioteka grała dla  
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W styczniu 2023 roku kruszwicka  
biblioteka już po raz siódmy zorganizowa-
ła kiermasz książek pod hasłem „Kupując 
książkę pomagasz”, z którego całkowity 
dochód został przekazany na cele Wiel- 
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym 
razem były to trzy kiermasze książek – online 
na FB oraz stacjonarnie w bibliotekach: 
przy ul. Rybackiej i w filii Zagople.

Każda książka kosztowała co najmniej 
2 zł, ale kupujący wrzucali do puszki dużo 
większe kwoty – w sumie dzięki wszystkim 
osobom, które wsparły WOŚP, w naszej 
puszce znalazło się 2426,83 zł (biblioteka 
główna – 2023,63 zł; biblioteka na Zagoplu 
– 403,20 zł).

W tym roku za co najmniej 10 zł można  
było także kupić książkę „Kruszwica na daw-
nej fotografii” wydaną przez naszą bibliotekę  
z okazji obchodów 600. rocznicy nadania 
praw miejskich Kruszwicy.

Dziękujemy wszystkim  
uczestnikom akcji  

i zapraszamy za rok!
Tekst i fot. MGBP

4. URODZINY  
Kruszwickiego Klubu Morsów
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W dniu 22 stycznia 2023 r. w hali widowi- 
skowo-sportowej przy ul. Kujawskiej w Krusz-
wicy odbyła się pierwsza edycja WOŚP CUP 
– jest to turniej piłki halowej dla dzieci z rocz- 
ników 2013 i młodszych. Organizatorem wyda- 
rzenia był W&D Tournaments Damian Szymań-
ski i Wiktor Majchrzak.

W sportowych rozgrywkach wzięło udział sie-
dem drużyn z całego regionu: KP Gopło Krusz-
wica, Akademia Piłkarska Cuiavia Inowrocław, 
Akademia Piłkarska Reissa Inowrocław, Pogoń 
Mogilno, Mały Piłkarz Inowrocław, Juventus 
Academy Bydgoszcz Akademia Piłkarska i Aka-
demia Piłkarska Soccer.

Podczas turnieju rozegrano 21 spotkań. Naj- 
lepszym strzelcem został Alan Markiewicz z dru-
żyny Pogoń Mogilno, a najlepszym bramkarzem 
– Aleksander Budzyński z zespołu Juventus Aca-
demy Bydgoszcz.

Sponsorzy i partnerzy turnieju: INDEPRO  
Kujawy, Zajazd u Piasta Kołodzieja, Prywatna 
Szkoła Jazdy Tomasz Szymański, KRUSZ-LAN.pl, 
Ewelina Juskowiak Fotografia, 3Style haft folia 
flex sublimacja, Unilever, CKiS „Ziemowit”, Sa-
lon Fryzjerski „O Włos”, DJ Perlik, Trener Per-
sonalny Malwina Szymańska, Myjnia Bezdoty- 
kowa TURBO PIANA Kruszwica, Pizzeria Para-
diso, Twoja Kruszwica Video, Polski Tenis Portal, 
Sklep Ogrodniczo-Nasienny Kruszwica, Piękno 
bielactwa.

Dziękujemy Paniom ze słodkiego bufetu.
Dziękujemy również zawodnikom  

i trenerom wszystkich drużyn.
Tekst i fot. nadesłane

turniej piłki halowej WOŚP CUP

V Noworoczny turniej o Puchar WOŚP
W niedzielę 29 stycznia 2023 r. w hali wido-

wiskowo-sportowej w Kruszwicy odbył się V 
Noworoczny Turniej o Puchar WOŚP. Organi-
zatorem wydarzenia był „W&D Tournaments” 
Damian Szymański i Wiktor Majchrzak.

W zawodach wzięło udział 15 zespołów. Kla-
syfikacja końcowa: I miejsce Zmarnowane Talen-
ty; II miejsce Blue Japan; III miejsce Koneserzy.

Najlepszy bramkarz – Jakub Ciesielski z druży 
-ny Zmarnowanych Talentów; najlepszy strzelec 
Bartłomiej Czaplewski z drużyny Blue Japan 
(8 bramek); 8 bramek zdobył również Mateusz 
Kurtysiak z drużyny Koneserów, który został 
wybrany MVP Turnieju.

Podczas obu turniejów – WOŚP CUP i V 
Noworocznego Turnieju o Puchar WOŚP –  
w naszej W&D Tournaments-owej puszce 
uzbierała się kwota 4279,04 zł.

Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez któ- 
rych turniej by się nie odbył. Są to: WIMA 
Wytwórnia Pasz i Koncentratów, Fabryka Wag 
Kalisto, Zakłady Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskie- 
go, Trans Kruszwica, Terminal Centrum Konferen-
cyjno-Szkoleniowe & Catering, Maltrans Paweł 
Malewicz, Centrum Zoologiczne WIMA Krusz-

wica, Firma Usług Transportowych „Master”,  
KRUSZ-LAN.pl, CKiS „Ziemowit”.

Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy za rok!.
Tekst i fot. nadesłane
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 LIPIEC   

22. 01.07.2023 Międzygminna Mijanka Rowerowa pomiędzy gminą Strzelno i 
Kruszwicą i gminą Inowrocław 

Askaukalis Krusza 
Zamkowa–Łojewo 

23. 05–08.07.2023 Ogólnopolska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę Częstochowa 

24. 15.07.2023 Sobota na rowerze – Puszcza Bydgoska Chrośna koło Solca 
Kujawskiego 

25. 22.07.2023 Rajd Szlakiem Dobrzyńsko-Kujawskim św. Jakuba do Włocławka Siniarzewo–Włocławek 

26. 29.07.2023 Z przyroda za pan brat – Duża Pętla wokół j. Gopło Przewóz–Lubstówek 

 SIERPIEŃ   

27. 05–06.08.2023 Sztafeta Jakubowa 15 lat Camino Polaco (organizator: Urząd 
Marszałkowski) 

Toruń–Kruszwica–
Mogilno 

28. 13.08.2023 Tropem pomidora Jeziora Wielkie 

29. 15.08.2023 Rajd „Ósemką wokół j. Gopło” Rzeszynek–Chrosno 

30. 16–21.08.2023 Wycieczka rowerowa na Mazury Giżycko-Mikołajki 

31. 26.08.2023 Kruszwicjada – Rowerowe zakończenie wakacji Kobylniki 

 WRZESIEŃ   

32. 02.09.2023 Promienisty Rajd Gęsi Gęgawy Potrzymiech NPT – 
Kruszwica 

33. 09.09.2023 Wycieczka rowerowa – Grudziądz i okolice Grudziądz 

34. 16.09.2023 XVI Ogólnopolski Zlot Rowerowy w Przyjezierzu Przyjezierze–Janikowo 

35. 23.09.2023 X edycja – Międzypokoleniowa Sztafeta Turystyczna PTTK ZG – 
rajd rodzinny Kruszwica–Racice 

36. 30.09.2023 Rajd rowerowy „Goplanie” z pieczonym ziemniakiem Popowo 

 PAŹDZIERNIK   

37. 07.10.2023 Rowerem na 105. rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę Konin–Licheń 

38. 14.10.2023 Podziwiamy Polską Złotą Jesień Miradz–Przyjezierze–
Rzeszynek 

39. 21.10.2023 Zakończenie sezonu rowerowego Kobylniki 

 LISTOPAD   

40. 11.11.2023 Rowerem na Święto Niepodległości Kruszwica–Łagiewniki–
Rożniaty–Kobylniki 

 

turniej Piłkarski im. Zbigniewa Ryża
W dniu 12 lutego 2023 roku w hali wido-

wiskowo-sportowej w Kruszwicy odbył się 
IX Memoriał im. Zbigniewa Ryża. 

W turnieju wzięły udział cztery drużyny.
Nasz Dom Racice obronił tytuł i ponownie 
wygrał memoriał. Drugie miejsce zajęło Staro-
stwo Powiatowe w Inowrocławiu, trzecie miej- 
sce Agroprodukt z Rzepowa, a czwarte Old- 
boje Gopło. Królem strzelców został Piotr  
Karczmarzewski, a najlepszym bramkarzem 
Patryk Tomczak. Zawody sędziowała Agniesz-
ka Ryż.

Na turnieju obecni byli: Elżbieta Ryż 
– wdowa po Zbigniewie Ryżu, Radna Ilona 

Dybicz, Wiceprzewodnicząca Powiatu Inowro- 
cławskiego Alicja Przybylińska, Członek 
Zarządu Powiatu Jacek Zalesiak oraz zapro-
szeni goście i sympatycy piłki nożnej.

Patronat nad imprezą sprawowała Starosta 
Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Zbigniew Ryż był radnym Rady Miej-
skiej w Kruszwicy, przedsiębiorcą, działaczem 
społecznym oraz członkiem zarządu i działa-
czem Klubu Piłkarskiego Gopło Kruszwica.

Test nadesłany;  
fot. Aleksandra Ryż

Kalendarz rajdów rowerowych i imprez Klubu turystyki  
Rowerowej „Goplanie”, Oddział Nadgoplański PttK w roku 2023 

Lp. Termin Nazwa imprezy, trasa Miejsce realizacji 

 STYCZEŃ   

1. 01.01.2023 Rowerem w 2023 rok Szostka 

 LUTY   

2. 11.02.2023 Walentynkowy spacer Kobylniki 

3. 25.02.2023 Rozpoczęcie sezonu rowerowego Sukowy–Rechta 

 MARZEC   

4. 04.03.2023 Sobota na rowerze Chełmce 

5. 11.03.2023 Świętowanie DNIA KOBIET na rowerze Wola Wapowska 

6. 18.03.2023 15-lecie Camino Polaco Toruń–Trzemeszno. Spotkanie z 
podróżnikiem Kruszwica NPT 

7. 25.03.2023 Chrzest rowerów - Licheń Konin–Licheń 

 KWIECIEŃ   

8. 01.04.2023 Rajd primaaprilisowy Okolice Kruszwicy 

9. 15.04.2023 Wiosna w lesie Nadleśnictwo Gniewkowo 

10. 29.04.2023 Rowerem po Szlaku Piastowskim (organizator: Urząd 
Marszałkowski) 

Kruszwica–Strzelno–
Mogilno–Chabsko 

 MAJ   

11. 01.05.2023 Mała Pętla wokół j. Gopło Ostrówek n. Gopłem 

12. 03.05.2023 Razem ale osobno – do Lubostronia Lubostroń 

13. 13.05.2023 Rajd Gwiaździsty szlakiem św. Jakuba – Camino Polaco – 
Kruszwica–Strzelno–Trzemeszno 

Kamieniec koło 
Trzemeszna 

14. 19–21.05.2023 Ogólnopolski Zlot Aktywu Turystyki Kolarskiej PTTK Bachotek koło Brodnicy 

15. 27.05.2023 Atrakcje Koła i okolicy Paprotnia–Koło 

16. 28.05.2023 Rowerem na Targi Wierzby i Wikliny w Wierzbinku Wierzbinek 

 CZERWIEC   

17. 03.06.2023 Dzień Jakubowy w Mogilnie. Rajd w Światowym Dniu Roweru Kruszwica–Strzelno–
Mogilno 

18. 04–08.06.2023 63. Ogólnopolski Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK w 
Andrychowie Rzyki 

19. 10.06.2023 Cała Kruszwica na rowery Chrosno 

20. 17.06.2023 Odjazdowy Bibliotekarz Kruszwica–Popowo 

21. 24–27.06.2023 Wycieczka rowerowa po Pojezierzu Drawskim Połczyn–Złocieniec, 
Drawsko–Drawno 

UWAGA: Ewentualne zmiany terminów z przyczyn niezależnych  
od PTTK Kruszwica podawane będą na stronie Oddziału.
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Udział kruszwickich wioślarzy  
w zawodach na ergometrach

W dniu 3 grudnia 2022 r. w Chełmży odby-
ły się MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA ERGO-
METRZE. W zawodach udział wzięło 12 za-
wodników KW Gopło Kruszwica. W kategorii 
„mężczyźni junior” drugie miejsce z wynikiem 
6:21,8 zdobył Kamil Sieradzki, a w kategorii 
młodzieżowej kobiet trzecie miejsce wywalczy-
ła Patrycja Domalska z czasem 7:32,3.

Natomiast w dniu 28 stycznia 2023 r. w hali 
sportowej Akademii Wychowania Fizycznego we 
Wrocław odbyły się MISTRZOSTWA POLSKI 
NA ERGOMETRZE WIOŚLARSKIM. Na starcie 
pojawili się zawodnicy z 37 klubów w różnych 
kategoriach wiekowych. Klub Wioślarski Gopło 
Kruszwica reprezentowali Patrycja Domalska oraz 
Kamil Sieradzki. Wioślarze startowali na dystan-
sie 2 km. W kategorii juniorów Kamil z czasem 
6:18 zajął II miejsce, natomiast Patrycja z czasem 
7:36 w kategorii seniorek miejsce XXX.

W klasyfikacji klubowej KW Gopło zajęło 
XVIII miejsce.

Zawodników do zawodów przygotowali trene-
rzy Robert Januszek oraz Kazimierz Naskręcki.

Tekst i fot. KW Gopło Kruszwica

Sukcesy kruszwickich lekkoatletów
Pierwsze medale w 2023 roku dla kruszwic- 

kiego klubu zdobyli nasi najmłodsi zawodnicy 
startujący w Bydgoszczy (14.01.2023 r.) w Halo-
wych Mistrzostwach Województwa Kujawsko 
-Pomorskiego U10 (dzieci poniżej 10 roku życia). 
Dla większości młodych lekkoatletów był to 
pierwszy start w życiu.

Reprezentowali nas: Wiktoria Kawka – II m. 60 m 
PB, III m. skok w dal PB; Laura Szczepaniak – III m. 
60 m PB; Oliwier Urbaniak – III m. 60 m PB; Nadia 
Krawczak – III m. 300 m.

Natomiast w Toruniu w dniu 21.01.2023 r. pod-
czas Halowych Mistrzostw Województwa Kujawsko-
Pomorskiego Oliwier Paluszak uzyskał najlepszy 
wynik w historii (nieoficjalny rekord Polski!). Oliwier 
startujący w Halowych Mistrzostwach U16 nie tylko 
zdobył złoty medal, ale dystans 60 m przez płotki 
przebiegł szybciej niż dotychczasowy lider tabel 
all-time – od dziś najlepszy wynik w historii startów 
młodzików należy do Oliwiera i wynosi 8,42.

Podczas 12-godzinnych zmagań mieliśmy jesz-
cze wiele powodów do radości. Mistrzami Wojewódz-
twa zostali również: Jakub Procek – 60 m U16 PB; 
Jakub Grzegorek – 3 tys. chód U16 PB; Natalia Szku-
dlarek – skok wzwyż U14 PB; Mikołaj Dutkowski 
– skok wzwyż U14; Julia Ślizanowska – trójskok U20 
PB. Wicemistrzostwo województwa zdobyli: Zuzanna 
Kornacka – 60 m p/pł U16 PB; Alicja Zaremba – 60 
m p/pł U18; Kinga Siedlecka – 60 m U18; Aleksandra 

Nowak – 200 m U20; Konrad Santysiak – pchnięcie 
kulą U20. Trzecie miejsca zajęli: Rafał Gwiżdż – 60 m 
 U12 PB i Aleksandra Nowak – 60 m U20.

W dniu 28.01.2023 r. odbył się V Ogólnopolski 
Mityng Lekkoatletyczny pamięci Ireny Szewińskiej 
w Toruniu. Najlepsi polscy zawodnicy w kategoriach 
U14 i U16 już po raz piaty spotkali się w Toruńskiej 
Arenie, by uczcić pamięć Ireny Szewińskiej. W tym 
roku reprezentowała nas trójka młodzików. Oliwier 
Paluszak zdecydowanie zwyciężył w biegu na 60 m 
p/pł z czasem 8,43 (tylko 0,01 s gorszym od swojego 
najlepszego wyniku). Zuzanna Kornacka zajęła II m. 
w wieloskoku z nowym rekordem życiowym – 10,58 
i IX m. w biegu 60 m p/pł – 9,91. Jakub Procek – 
najmłodszy, debiutujący w imprezie tej rangi – 60 m 
7,87.

Całej trójce serdecznie gratulujemy.
Tekst i fot. KS LZS Kruszwica
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józef Kołacki – kruszwicki szewc
Józef Kołacki urodził się 12 marca 1894 r. 

w Gnieźnie. Matka – Helena z domu Roszak 
– pochodziła z okolic Kutna. Ojciec Ludwik  
był pracownikiem cukrowni w Gnieźnie. Józef 
był ich drugim dzieckiem; miał rodzeństwo: 
cztery siostry i jednego brata, który zginął  
w czasie I wojny światowej (poległ w bitwie  
nad Marną).

Około 1900 r. rodzina Kołackich przepro-
wadziła się do Kruszwicy. Młody Józef pobierał 
naukę w kruszwickiej szkole mieszczącej się 
przy Rynku. Będąc uczniem klasy drugiej 
uczestniczył w strajku szkolnym. Wraz z rówieś-
nikami przeciwstawiał się germanizacji przez 
zaborcę. Strajk szkolny w Kruszwicy trwał od 15 
października 1906 roku do 14 czerwca 1907 roku.

Po ukończeniu szkoły Józef od 1 maja 1908 r. 
do 1 listopada 1911 r. przyuczał się u kruszwic-
kiego szewca Michała Lemańskiego. Egzamin 
czeladniczy Józef Kołacki obronił przed cechem 
w Bydgoszczy 7 listopada 1911 roku. W 1914 r. 
młody szewc wyjechał za chlebem do West-
falii. W dniu 25 lipca 1914 r. w Dortmundzie 
został wezwany do stawienia się na komisji  
wojskowej w celu zasilenia armii pruskiej – jed-
nak nie został wcielony do wojska. Po powrocie 
do Kruszwicy poznał swoją przyszłą żonę Joannę 
Chojnacką, z którą w styczniu 1916 r. wziął ślub. 
Państwo Kołaccy mieli dwoje dzieci: córkę Łucję 
(ur. 1916 r.) i syna Zygfryda (ur. 1918 r.). Dzie-
ci Kołackich w późniejszym czasie pracowały  
w Kruszwicy: Łucja prowadziła sklep kolonial- 
ny, a Zygfryd zatrudnił się w winiarni Henryka 
Makowskiego.

W dniu 28 lipca 1921 r. Józef Kołacki otrzy-
mał w Bydgoszczy tytuł majstra w zawodzie szew-
ca, uprawniający go do zatrudnienia własnych 
pracowników. Jego pierwszy zakład mieścił się 
przy ulicy Niepodległości 23 w podwórzu. Dzięki 
przynależności do cechu szewc Józef otrzymał 
niezbędne narzędzia i materiały do produkcji  
i naprawy butów. Z usług kruszwickiego szewca 
korzystali mieszkańcy, a także baron Wilamowitz 
z Kobylnik.

W połowie lat dwudziestych XX w. szewc 
przeniósł swój zakład pod obecny adres Zamko- 
wa 6, gdzie też zamieszkał. Około 1935 r. 
zakład został ponownie przeniesiony (dzisiaj  
adres ul. Rybacka 2). Rodzina Kołackich zamiesz- 
kiwała tam do roku 1967. W 1967 r. Józef prze-
prowadził się do córki Łucji Sobczak na ulicę 
Kasprowicza 1. W wieku 75 lat kruszwicki szewc 
przeszedł na emeryturę. 

Józef z Joanną doczekali się piątki wnuków 
(Róża, Maria, Marek, Waldemar, Bogumiła)  
– czworo z nich do dziś mieszka w gminie Krusz-
wica.

Józef Kołacki zmarł 22 lipca 1971 roku. Pocho- 
wany został na kruszwickim cmentarzu przy kole-
giacie. Żona Joanna zmarła 6 grudnia 1986 roku 
mając 89 lat.

Józefa Kołackiego wspomina jego wnuk Marek 
Sobczak.
Czy praca szewca pozwalała utrzymać 
rodzinę?

Do lat 60. XX w. była to profesja opłacalna. 
Dziadek mógł sobie pozwolić na zakup łódki 
z silnikiem, którą z rodziną pływali po Gople. 
Z chwilą wejścia na rynek masowej produk-
cji klientów zaczęło ubywać. Produkty dziad-
ka wyparły sztuczne tworzywa jako gotowe  
elementy do naprawy butów. Wcześniej szewc 
elementy obuwia wykonywał samodziel-
nie. Podeszwy były wykonane ze skóry. Do 
podeszw skóra była namaczana 24 godziny 
celem jej zmiękczenia, później klejona i pod-
bijana do wierzchniej warstwy drewnianymi 
szpilkami. Na korek szewc nabijał blaszki, dzięki 
którym obuwie służyło dłużej. Jeśli but był za 
ciasny, to wkładało się w niego tzw. prawidło.  
Uprzednio skórę moczyło się, a prawidło rozcią-
gało but pod stopę klienta. Tak wykonane ręcznie 
buty były bardzo wygodne i służyły kilka lat. 

Do wojny dziadek zatrudniał pracowni-
ków i czeladników. Po wojnie usługi świadczył 
samodzielnie. Buty wytwarzał do połowy lat 50. 
XX w. na indywidualne zamówienie. Później 
głównie świadczył usługi naprawcze. 

Czy zachowały się pamiątki po dziadku?

Po zakończeniu działalności dziadek przeka- 
zał narzędzia warsztatowe kolejnemu szewcowi, 
panu Zdybowi. W moim posiadaniu jest miedziana 
wanna służąca do zmiękczania skór na podeszwy. 
W swoich zbiorach posiadam zdjęcia rodzinne 
oraz dokumenty z życia dziadka Józefa. 
Jak wspomina Pan dziadka? 

Jako mały chłopiec dużo czasu spędzałem 
u dziadków. To był przełom lat 1950/1960. 
Święta spędzaliśmy rodzinie – wigilia odbywa-
ła się u dziadków. Na święta zakład przeobra-
żał się w spiżarnię. Pamiętam jeszcze ten za-
pach wyrobów wędliniarskich, które wisiały 
tam na kijach. To było przy obecnej ul. Rybacka 
2. Za domem dziadek hodował świnki, tak 
że mięso mieliśmy swoje. W sobotę po pracy 
przychodzili znajomi, z którymi dziadek grał  
w karty. Niedziela była dniem odpoczynku. Józef  
z żoną Joanną niedzielę rozpoczynali mszą świętą  
w kościele, a po nabożeństwie szli na spacer. 
Tradycją były niedzielne spotkania w ogrodach 
„U Berenta” przy ulicy Kościuszki. Dziadkowie 
spędzali również czas w restauracji „Letniskowa”.

Dziadek Józef był człowiekiem o wielkim 
sercu. Lubił dzieci i lubił pomagać ludziom. 
Nauczył mnie szacunku do innych. Zapamię-
tałem jego słowa: „Żyj tak, aby ludzie przez 
ciebie nie płakali”. Miał też charakter. Gdy jako 
dziecko psociłem się w zakładzie, pokazywał mi 
„pocięgiel”. Jest to skórzany pas szerokości około 
3 cm pomocny przy naprawie obuwia.

Mam 69 lat i obecnie sam jestem dziad-
kiem na pełnym etacie z przydzieloną opieką 
nad wnukami. Z przedszkola odbieram Ernesta  
i Wiktora, a ze szkoły wnuczkę Lenę. Mam jesz-
cze wnuka Marcela oraz za granicą wnuczkę Florę  
i wnuka Noa. 

Tekst Jarosław Waszak (na podstawie doku-
mentów oraz rozmowy z Markiem Sobczakiem  
w styczniu 2023 r.)

Fot. archiwum prywatne  
rodziny Sobczaków
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Józef i Joanna Kołaccy
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W niedzielę 5 marca 2023 r. 
odbędzie się XI edycja biegu 
„Tropem Wilczym Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”, którego 
celem jest oddanie hołdu 
żołnierzom polskiego podzie-
mia antykomunistycznego dzia-
łającego w latach 1944–1963 
w obrębie przedwojennych 
granic RP – tzw. Żołnierzom 
Wyklętym.

W Kruszwicy bieg organizo- 
wany jest po raz siódmy. O godzi- 
nie 12:00 wystartuje główny 
bieg na dystansie 1963 m będący 
symbolem daty schwytania  
i śmierci ostatniego spośród żoł-
nierzy wyklętych. Z myślą o naj-
młodszych (do 10 roku życia), 
którzy nie będą w stanie prze-
biec takiego dystansu – organi-

zujemy bieg na 196,3 m. Dzieci 
wystartują o godzinie 11:30.

Jak co roku dla wszystkich  

uczestników Fundacja Hodow-
ców Polskiej Białej Gęsi ufundu-
je ciepły posiłek.

ZAPRASZAMY!
Tekst UM Kruszwica

MISteRIUM MĘKI PAŃSKIej 2023
2 KWIetNIA | 19:30 | AMFIteAtR W KRUSZWICY

CZYM JEST KRUSZWICKIE MISTERIUM?
To wydarzenie organizowane w Kruszwicy od dziesięciu lat.  

Do 2019 roku spektakle odbywały się w formie widowisk plenero- 
wych, w latach 2021–2022 ze względu na ograniczenia spowodo- 
wane pandemią Misterium ukazywało się w formie pełnometra-
żowych filmów.

Tegoroczne 10. Misterium Męki Pańskiej ponownie będzie miało 
formę spektaklu. Tematem głównym wydarzenia są słowa Jezusa 
skierowane do św. Jana – „Oto Matka Twoja”. Bliska i nierozłączna 
relacja matki z synem stała się przewodnim motywem kruszwickiej 
Pasji.

BIeG tROPeM WILCZYM
NASZA GMINA
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1. Michał, były sekretarz.
2. Utwory literackie pisane wierszem.
3. Kolaże Szymborskiej.
4. Zabawny, absurdalny wiersz pochodzenia irlandzkiego.
5. Alfred, fundator nagrody.

6. Bohater wiersza o pustym mieszkaniu.
7. Miasto z zamkiem i arboretum.
8. Wiersz jak śledź (Rymowanki dla dużych dzieci).
9. Miasto z Wawelem.
10. Imię siostry.

WISŁAWA 
SZYMBORSKA 

PATRONKĄ 
2023 roku

Fot. Wojtek Danielewski

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

HASłO: GWIAZDOR
ODPOWIEDZI: 1. RóZGA; 2. GWIAZDA; 3. CHOINKA; 4. SANIE; 5. PREZENT; 
 6. GRUDZIEń; 7. MIKOŁAJ; 8. RENIFER.


