


V Marsz Patriotyczny 
do Łagiewnik

Każdego roku pod koniec września, w okolicy rocz- 
nicy „zbrodni łagiewnickiej”, odbywa się Marsz Pa-
triotyczny z Kruszwicy do Łagiewnik. Jest to wspólny 
przemarsz mieszkańców miasta do miejsca pamięci, 
oddalonego o kilka kilometrów od Kruszwicy.

W dniu 24 września 1939 r. zamordowano 36 miesz-
kańców Kruszwicy i okolic. Tego dnia od rana niemieccy 
żołnierze zatrzymywali młodych mężczyzn na ulicach 
miasteczka. Pobitych i maltretowanych mieszkańców po- 
prowadzono na pole w Łagiewnikach, gdzie okupanci 
dokonali egzekucji.

„Spotykamy się co roku, aby uczcić pamięć osób, 
które zginęły. Przypominać o ich niewinności. Każdy, kto 
uczestniczy w wydarzeniu, jest ambasadorem dążenia do 
prawdy o tamtych wydarzeniach” – mówił do zgroma-
dzonych Przemysław Bohonos, prezes Nadgoplańskie-
go Towarzystwa Historycznego.

Co roku w organizację marszu włącza się parafia  
św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy. W tym 
roku mszę świętą celebrował ksiądz proboszcz Wojciech 
Danecki, natomiast uczestnikom marszu towarzyszył wi-
kariusz Mateusz Rosiński.

„Marsz zatrzymujemy co roku także przy stadionie 
piłkarskim. Droga do Łagiewnik to także pamięć o oso-
bach wszystkich narodowości, w tym Niemców, którzy 
zmarli przetrzymywani w fatalnych warunkach już po 
II Wojnie Światowej. Pamięć należy się bowiem wszyst-
kim ofiarom bez względu na pochodzenie – dodał prezes 
NTH.

W Marszu Patriotycznym Kruszwica–Łagiewniki 
uczestniczyli uczniowie ZSO SP nr 1w Kruszwicy oraz 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Od po-
czątku pamięć o Łagiewnikach kultywują także kibice 
KP Gopło Kruszwica, którzy towarzyszą uczestnikom 
wydarzenia.

„Droga nie jest łatwa, zwłaszcza teraz po deszczach 
dojście do miejsca pamięci jest utrudnione. Mamy jed-
nak z tyłu głowy, że my do swoich domów powrócimy, 
a ofiary tamtych wydarzeń tej możliwości nigdy nie 
otrzymały – mówiła Magdalena Jagiełłowicz, członek 
zarządu Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego.

Na miejscu pamięci złożono kwiaty i zapalono 
znicze.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli 
udział w V Marszu Patriotycznym Kruszwica–Łagiewni-
ki, m.in. placówkom edukacyjnym, parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, środowisku kibiców 

KP Gopło i osobom, które odwiedziły miejsce pamięci 
mieszkańców Kruszwicy i okolic zamordowanych we 
wrześniu 1939 roku

Tekst NTH,  
fot. J. Waszak

Pamiętamy o Pomordowanych w rożniatach…
W dniu 4 października 2020 r. w Rożniatach 

odbyły się uroczystości upamiętniające zbrodnię 
hitlerowską, do jakiej doszło tutaj w 1939 roku.

„W tym lesie w październiku  
i listopadzie 1939 r.  

zostało rozstrzelanych 41 Polaków  
przez niemieckie władze  

okupacyjne”.

Przybyli na miejsce okoliczni mieszkańcy oraz 
delegacje, w tym Zastępca Burmistrza Kruszwicy 
Bartosz Krajniak oraz Przewodniczący Rady Miej- 
skiej w Kruszwicy Aleksander Budner złożyli 
kwiaty, oddając hołd zamordowanym podczas II 
wojny światowej w lesie w Rożniatach.

Rada Sołecka Sołectwa Kobylniki zorganizowa-
ła ponadto rajd rowerowy „NIE ZAPOMINAJMY” 
upamiętniający pomordowanych w 1939 roku  
polskich obywateli w rożniackim lesie.

Tekst nadesłany,  
fot. J. Waszak

2

NASZA GMINA



Adres redakcji:
ul. Rybacka 22,  

88-150 Kruszwica
tel. 52 35 15 386

e-mail:  
panoramabiblioteka 

@gmail.com

Materiały do następnego numeru należy przesłać do 5 grudnia 2020 r.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo  

do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru 
tytułów i zdjęć, a także niepublikowania nadesłanych materiałów.

Materiałów zamieszczonych w “Panoramie Kruszwickiej” nie wolno 
kopiować ani rozpowszechniać bez pisemnej zgody wydawcy.

WydAWcA: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

im. Stanisława  Przybyszewskiego w Kruszwicy
Redaktor naczelna:

Agnieszka Kułacz
Redaktor:

Izabela Sieradzka
Jarosław Waszak

druk:
Dekortino

fo
t. 

Ja
ro

sł
aw

 W
A

SZ
A

K

Stalowe Serca  
w kruSzwicy!

We wrześniu zamontowano w Kruszwicy 
dwa serca na plastikowe nakrętki: przy Burszty-
nowym Skwerze (ul. Zamkowa) oraz na osiedlu 
Zagople w pobliżu targowiska.

Obecnie nakrętki z dwóch serc przekazywane 
są Zuzi Twardowskiej z Polanowic, która choruje 
na niedowład połowiczy prawostronny (skutek 
wylewu), wodogłowie pokrwotoczne, epilepsję, 
hipoplazję nerki lewej, astmę. Pomimo tego jest 
wesołą i ciekawą świata dziewczyną. Od pierwszych 
dni życia walczy o sprawność i lepsze jutro. Dzięki 
intensywnej rehabilitacji robi ogromne postępy. 
Wykorzystuje każdą daną jej szansę, aby przybliżyć 
się do samodzielności.

Zachęcamy do zapełniania serc nakrętkami! 
Można tam wrzucać wszystkie plastikowe nakrętki 
bez względu na kształt czy kolor (np. po napojach, 
kawie, mleku, płynach do zmywania, szamponach 
itp.). Ważne, by nie dorzucać do nakrętek innych 
przedmiotów.

Serca wykonała firma Oczyszczanie strumie-
niowo-ścierne Kacper Juskowiak z Kruszwicy przy 
udziale firmy TECHTOM ze Strzelna.

Jeśli posiadają Państwo informacje na temat 
osób zamieszkałych na terenie Gminy Kruszwica, 
które potrzebują pomocy w postaci zebranych 
nakrętek – prosimy zgłaszać propozycje do Urzędu 
Miejskiego w Kruszwicy za pomocą facebooka lub 
mailowo (kultura@kruszwica.um.gov.pl).

Tekst dorota Wróblewska
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We wrześniu br. miał miejsce odbiór kolejnych dróg gmin-
nych, które zostały poddane modernizacji. do użytku oddana 
została droga w chełmiczkach, która na odcinku blisko 0,8 km 
zyskała nawierzchnię bitumiczną, odtworzone zostały rowy 
odwadniające, utwardzono pobocza oraz zjazdy do posesji. 

Nową nawierzchnię zyskały również ul. Mieszka I i ul. Fol-
warczna w Kruszwicy. Wykonana została także sieć kanalizacji 
deszczowej, opaski z kostki brukowej, zjazdy indywidulane do 
posesji oraz korekta skrzyżowań. Łącznie przebudowano blisko 
kilometr dróg.

Wykonawcą robót budowlanych obu inwestycji była firma 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS – POM Piotr 
Pomagier z Marcinkowa.

Powyższe zadania są dwoma z czterech, które otrzymały do-
finansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 
podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim 
Mikołajem Bogdanowiczem. Łącznie nasza Gmina pozyskała 
blisko 4 mln złotych.

Rok 2020 jest niewątpliwie bardzo intensywny pod względem 
inwestycji w infrastrukturę drogową. W wyniku ich realizacji zde-
cydowanie poprawił się  poziom bezpieczeństwa i stan nawierz- 
chni infrastruktury drogowej na terenie gminy Kruszwica. Kolej-
nym ważnym dla naszej gminy krokiem będzie budowa mostu 
w Kobylnikach, który przyszłościowo będzie dowiązywać się do 
planowanej obwodnicy Kruszwicy – mówi Burmistrz Kruszwicy 
dariusz Witczak.

kolejne drogi gminne 
oddane do użytku

Przedmiotem realizacji zadania była 
budowa chodnika w miejscowości Głębokie 
na działce nr 75. 

Wykonano chodnik o nawierzchni z kostki  
brukowej betonowej łącznej długości 241,10 
mb. Chodnik obramowano obrzeżami betono- 
wymi. Dla wskazanej inwestycji w ramach  
funduszu sołeckiego opracowano dokumen-
tację techniczną. Inwestycja była wyczekiwa- 
na od lat przez mieszkańców budynków 
wielorodzinnych, do których przylega wybu-
dowany chodnik. Wykonawcą prac była fir-
ma P.H.U. TRANS – POM Piotr Pomagier  
z Marcinkowa. Całkowita wartość zadania  
(z dokumentacją) wyniosła  110.394,37 zł.

wybudowano chodnik  
w miejScowości gŁębokie

ul. Mieszka I  
przed przebudową

ul. Mieszka I  
po przebudowie

ul. Folwarczna  
przed przebudową

ul. Folwarczna  
po przebudowie

droga gminna w chełmiczkach  
po przebudowie
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Od momentu podjęcia decyzji o wyłą- 
czeniu z ruchu mostu w Kobylnikach  
czyniliśmy wszelkie starania, aby  przy-
wrócić ruch w tej części naszej gminy. 
Droga ta jest ważna nie tylko dla lokal-
nych mieszkańców, ale też stanowi 
alternatywną trasę w przypadku czaso-
wego zamknięcia drogi krajowej nr 62. 
W ubiegłym roku zakończone zostały 
prace nad dokumentacją techniczną, na 
której opracowanie Gmina Kruszwica 
otrzymała dofinansowanie.  Cieszę się 
bardzo, że udało się pozyskać również  
finanse na realizację prac budowla-
nych. W tym miejscu chciałbym bar-
dzo serdecznie podziękować Wojewo-
dzie Kujawsko-Pomorskiemu Panu 
Mikołajowi Bogdanowiczowi oraz Mini-
strowi Panu Łukaszowi Schreiberowi za 
wszelką pomoc i osobiste zaangażowanie 
w pozyskaniu środków na realizację 
tak ważnej dla Kruszwicy i regionu in-
westycji – mówi Burmistrz Kruszwicy  
dariusz Witczak

trwają Prace 
Przy budowie 

wodociągu
Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy rozpo-

częło prace nad inwestycją polegającą na wybudowa-
niu ponad 3 km nowej sieci wodociągowej na trasie 
Tarnówko – Kicko – Ostrowo, która wykonana zostanie 
z rur PEHd SdR 17 PN10 o przekroju dN 160 mm. 

Dzięki realizacji zadania mieszkańcy tej części gminy 
zyskają stabilny dostęp do dobrej jakości wody pitnej. Zakoń-
czenie inwestycji zaplanowano na kwiecień 2021 r.

dofinanSowanie  
dla moStu w kobylnikach

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujaw-
sko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mos-
tu w miejscowości Kobylniki w ramach programu „Mosty 
dla regionów”. Planowany całkowity koszt zadania wynosi 
ponad 16 mln złotych, a 80% tej kwoty pochodzić będzie  
z budżetu państwa.

Nowy most i droga zostały zaprojektowane w tak zwanej 
klasie „G”, czyli będą spełniały parametry, jakie stosuje się 
przy budowie dróg krajowych oraz wszelkie wymagania tech-
niczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami specjal-
nymi, zgodnie ze standardami NATO–STANAG 2021. Będzie 
więc to konstrukcja większa od dotychczasowej.

Most 
w Kobylnikach  

w obecnym stanie  
technicznym
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trwają Prace  
mające na celu utworzenie 

żŁobka w kruSzwicy
dnia 11 września została zawarta 

umowa z panem Stanisławem Żakiem 
– wykonawcą robót budowlanych 
związanych z utworzeniem żłobka  
w Kruszwicy. Zadanie jest częściowo 
finansowane w ramach programu 
„MALUcH +” 2020.

W ramach inwestycji część pomiesz-
czeń parteru Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 11  
w Kruszwicy zostanie zaadaptowana 
na żłobek dla dzieci w wieku do 3 roku 
życia. 

Do żłobka będzie prowadziło osob-
ne wejście z szerokimi schodami oraz 
windą. Utworzone zostaną dwie sale dla 

dzieci – sala zabaw i sala leżakowania – 
ze wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. 
W żłobku znajdować się będzie również 
szatnia wyposażona w szafki, ławeczki 
oraz przewijak, a także pomieszczenie 
biurowe. Zakończenia robót budowla-
nych zaplanowano na grudzień br. 

Na terenie Gminy Kruszwica obec-
nie nie funkcjonuje żaden żłobek, a jego  

utworzenie jest odpowiedzią na zgłasza-
ne potrzeby mieszkańców. Na ten cel 
pozyskaliśmy dofinansowanie w wyso-
kości 528.000,00 zł. Uruchomienie 
żłobka przewidywane jest na pierwszy 
kwartał 2021 roku – mówi Zastępca 
Burmistrza Kruszwicy Bartosz Kraj-
niak.

Prace rozbiórkowe w części budynku SP2 w Kruszwicy przeznaczonej na żłobek
6

SAMORZĄd



W dniu 05.10.2020 r. odebrano samo-
chód marki Volkswagen caravelle, który 
został specjalnie przystosowany do przewo-
zu osób niepełnosprawnych. Nowy pojazd 
zakupiono na potrzeby Środowiskowego 
domu Samopomocy w Kruszwicy ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ra-
mach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III” obszar d, projektu 
o nazwie „Likwidacja barier transpor-
towych (zakup samochodu przystosowa- 
nego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym na wózkach inwalidzkich)”. 

Wartość przyznanej dotacji wynosi 
90.000,00 zł, co stanowi blisko 60% wartości 
samochodu.

Nowy samochód jest w pełni dostosowany 
do przewozu osób niepełnosprawnych. Mam 
nadzieję, że będzie długo służył podopiecz-
nym i pracownikom Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Kruszwicy – mówi Zastępca 
Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak.

nowy Samochód  
dla środowiSkowego 

domu SamoPomocy

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Kruszwica na bezpłatne bada-
nia w zakresie wykrywania zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B i c 
realizowane w ramach „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i c w Woje-
wództwie Kujawsko-Pomorskim”.

Badania można wykonać w Kruszwicy w Punkcie Pobrań VITALABO Labora- 
toria Medyczne Sp. z o.o., ul. Zamkowa 4a, Kruszwica, tel. 532 759 335, od ponie-
działku do piątku w godzinach 7.30–10.30.

Ryzyko zakażenia wirusowym zakażeniem wątroby wzrasta w trakcie nie-
prawidłowo wykonanych procedur medycznych i niemedycznych, np. szycie skóry, 
wyrywanie zęba, manicure, pedicure, tatuaż, piercing, strzyżenie, golenie; narażenie 
zawodowe, np. pracownicy służb mundurowych. Następstwem wieloletniego za-
każenia może być marskość i rak wątroby.

Ilość miejsc ograniczona! Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne 
na stronie www.program.wsoz.pl

Tekst dorota Wróblewska

bezPŁatne badania  
w kierunku wiruSowego  

zaPalenia wątroby tyPu b i c
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druhowie z 23 jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych funkcjonujących na tere-
nie trzech powiatów: inowrocławskiego, 
mogileńskiego i żnińskiego otrzymali w po- 
niedziałek 7 września 2020 r. vouchery na 
zakup sprzętu oraz termomodernizację re-
miz strażackich.

W uroczystym przekazaniu voucherów 
uczestniczyli: Wojewoda Kujawsko-Pomor-
ski Mikołaj Bogdanowicz, Prezes WFOŚiGW 
w Toruniu Ireneusz Stachowiak oraz Ko-
mendant Wojewódzki PSP w Toruniu Jacek 
Kaczmarek.

Uroczystość odbyła się w siedzibie Pań-
stwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ino- 
wrocławiu. Jednostki OSP otrzymały dofi-
nansowanie w ramach: Ogólnopolskiego Pro- 
gramu Finansowania Służb Ratowniczych 
oraz Priorytetowego Programu Dotacyjnego 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu EKO-
Strażak 2020.

Jednostki z terenu gminy Kruszwica, 
które otrzymały vouchery:
• Ochotnicza Straż Pożarna  

w Rusinowie,
• Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna  

w Cukrowni „Kruszwica”,
• OSP HZiNR w Polanowicach  

(Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin),
• Ochotnicza Straż Pożarna  

w Kruszwicy.
Podczas uroczystości Wojewoda Kujaw-

sko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył 
wyróżnionym druhom, pracownikom cywil-
nym PSP odznaki „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”.

Tekst i fot. WFOŚiGW w Toruniu

Pieniądze z wfośigw 
w toruniu Przekazane dla oSP

W dniu 11 września 2020 r. w Gronowie odbyły się obchody 42. rocznicy 
powstania niezależnego ruchu chłopskiego. W uroczystościach uczestniczyli  
m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wojewo-
da Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, samorządowcy, przedstawiciele 
NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność oraz innych organizacji rolni-
czych.

Podczas tego wydarzenia zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia 
państwowe i pamiątkowy medal marszałka województwa. Wśród odznaczonych był 
mieszkaniec Gminy Kruszwica Zdzisław Wijaszka, który otrzymał Medal Stulecia 
Odzyskanej Niepodległości.

Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

zdziSŁaw wijaSzka  
odznaczony medalem 
Stulecia odzySkanej 

niePodlegŁości 
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dożynki gminne 
2020

W tym wyjątkowym roku dożynki 
w gminie Kruszwica miały inną formę 
– ze względu na obecną sytuację epide-
miologiczną obchody zostały ograniczone 
do uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej 
za zbiory w 2020 roku, która odbyła się 23 
sierpnia w Kolegiacie p.w. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Kruszwicy. 

Uczestniczyli w niej m.in. Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak, Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander 
Budner, sołtysi z terenu Gminy Kruszwica 
oraz rolnicy, którzy podziękowali za zebrane 
plony.

Tekst Gmina Kruszwica
Fot. Filip Pawlak

odPuSt Parafialny w PiaSkach
W dniu 30 sierpnia 2020 r. w parafii 

pod wezwaniem Ścięcia Świętego Jana 
chrzciciela w Piaskach odbył się odpust 

parafialny. O godz. 12.00 uroczystą sumę 
odpustową sprawował i słowo Boże wygło-
sił ks. prof. UAM dr hab. Mirosław Gogo-

lik, dyrektor Prymasowskiego Instytutu 
Kultury chrześcijańskiej w Bydgoszczy.

Tekst i fot. Stanisław Starosta
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W sołectwie Janowice dba się o pamięć o cza- 
sach minionych.

Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa 
zorganizowało spotkanie, podczas którego zostały 
zaprezentowane tablice z rysem historycznym 
Janowic, Przedbojewic i Żernik. Zapisane na nich 
zostały najważniejsze elementy z historii tych 
wsi, ozdobione zdjęciami i charakterystyczną gra-
fiką. Tworząc niekończący się most pomiędzy 
przeszłością, teraźniejszością a przyszłością staną 
się częścią lokalnej architektury.

Podczas uroczystości prezentacji tablic 
mieszkańcy wysłuchali wykładu Michała Maty-
jasika, a także włączyli się do dyskusji opartej 
na własnych wspomnieniach i zasłyszanych opo-
wieściach. Zainteresowaniem cieszyła się wysta-
wa zdjęć ilustrująca dzieje sołectwa. 

Tablice zostały sfinansowane z funduszu so-
łeckiego, teksty pisał Michał Matyjasik. a w ich 
wykonanie zaangażowana była Fundacja Mo-
drak. W lokalnej społeczności takie wydarzenia są 
wspaniałą okazją do wymieniania się poglądami  
i wspomnieniami.

Tekst Anna Wekwejt,  
fot. Wojtek danielewski 

zbiórka  
żywności  

dla 
najubożSzych

W dniach 25 i 26 września 2020 r.  
na prośbę caritas Archidiecezji Gnieź-
nieńskiej – oddział w Inowrocławiu, ucz- 
niowie m.in. Zespołu Szkół im. Kazimie-
rza Wielkiego w Kruszwicy, pod opieką 
ks. Michała Bubacza, wzięli udział w ogól- 
nopolskiej zbiórce żywności dla osób 
najuboższych, która miała miejsce w skle-
pach Lidla i Biedronki. Łącznie w Krusz-
wicy i Inowrocławiu zebrano 1600 kilo-
gramów żywności.

Wolontariusze dziękują wszystkim, któ- 
rzy włączyli się w to dzieło i wsparli potrze-
bujących.

Tekst i fot. nadesłane

konkurS „ekolider”

tablice  
hiStoryczne  
w SoŁectwie janowice

dnia 4 września 2020 r. w Przysieku odby-
ła się uroczysta gala podsumowująca trzecią 
edycję Konkursu „Ekolider” – Ekologiczny 
edukator szkolny – Edycja 2020, realizowanego 
w ramach projektu „Edukacja społeczności 
zamieszkujących obszary chronione wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… 
na zielonym!”. Organizatorem wydarzenia był 
Urząd Marszałkowski w Toruniu.

Na konkurs „Ekologiczny edukator szkolny” 
wpłynęło kilkadziesiąt prac uczniów ze szkół  
województwa kujawsko-pomorskiego. W tym roku 
uczestnicy konkursu musieli zmierzyć się z dodat-
kowym utrudnieniem, jakim było odwołanie zajęć 
w szkołach z powodu pandemii. Uczestnicy reali-
zowali swoje zadania konkursowe w sposób zdal-
ny, była też możliwość zmiany formy podjętego 
działania. Tym bardziej laureatom konkursu należą 
się brawa, a koordynatorom podziękowania za po-
moc w realizacji zadań.

Uczennica z Zespołu Szkół Samorządowych 
nr 1 w Kruszwicy Patrycja Ćwiklińska, której ko-

ordynatorem była Małgorzata Trejtowicz, zajęła 
III miejsce pracą pt. „Gra miejska 4 pory roku”.

Laureaci otrzymali nagrody w postaci rowe-
rów i upominków, które wręczyły Członek Zarzą-
du Województwa Aneta Jędrzejewska oraz Dyrek-
tor Departamentu Środowiska Małgorzata Walter.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów!

Tekst i fot. FB Nadgoplański Park Tysiąclecia
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W sobotę 19 września 2020 r. na muzeal- 
nym dziedzińcu, pod kolorowym kujawskim 
pająkiem, zebrali się artyści z Kujaw oraz 
miłośnicy kujawskiego dziedzictwa i folkloru. 
Na wielobarwnej wystawie prezentowano ko-
ronki, hafty, słomiane plecionki, papierowe 
kwiaty, rzeźby, żelazne krzyże... 

Obok artystów wernisaż wystawy zaszczy-
cili mili Goście, Senator RP Krzysztof Brejza, 
Przewodnicząca Sejmiku Kujawsko-Pomorskie-
go Elżbieta Piniewska, Wiceprzewodnicząca Rady 
Powiatu Inowrocławskiego Alicja Przybylińska, 
etnografowie z Torunia i Włocławka oraz liczni 
miłośnicy kujawskich tradycji. Spotkanie uświetnił 
występ zespołu Radojewiczanie.

Dzięki wsparciu Starosty Inowrocławskiego 
Wiesławy Pawłowskiej, Wójta Gminy Inowrocław 
Tadeusza Kacprzaka i Prezes Banku Spółdzielcze-
go Beaty Wierzbickiej-Skroś uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni. Wśród wyróżnionych artystów 
były mieszkanki Kruszwicy.

W kategorii „haft” pierwsze miejsce zajęła 

Elżbieta Pastuch z Kruszwicy, natomiast w kate-
gorii „zdobienie wnętrz” wyróżnienie otrzymała 
Jadwiga Gralak, także z Kruszwicy.

Tekst Muzeum im. Jana Kasprowicza w 
Inowrocławiu 

Fot. Sebastian Jarecki 

moja droga – kujawSkie dziedzictwo
euroPejSkie dni dziedzictwa w inowrocŁawSkim muzeum

radoSŁaw dybaŁa  
z rzePowa najlePSzym oraczem 

na kujawach i Pomorzu!
W niedziele 20 września 2020 r., 

na polach między Podgórzynem  
a Wenecją, odbył się VII Woje-
wódzki Konkurs Orki zorganizo-
wany przez firmę Inter-Vax da-
nuty i Wacława Górnych ze Żnina 
oraz Kujawsko-Pomorską Izbę 
Rolniczą. Konkurs orki połączony 
był z polowymi pokazami maszyn 
rolniczych.

Najlepszym oraczem Kujaw 
i Pomorza i zwycięzcą konkursu 
został reprezentant powiatu inowro-
cławskiego, pochodzący z Rzepowa 
Radosław Dybała. Rolnik z krusz-
wickiej gminy otrzymał voucher  

o wartości 10 tysięcy złotych na za-
kupy w firmie Inter-Vax.
Na początku naszego spotkania 
chciałbym Panu pogratulować suk-
cesu. Proszę nam powiedzieć kilka 
słów o sobie. Gdzie Pan mieszka  
i jak wygląda Pana gospodarstwo?

Nazywam się Radosław Dybała, 
mam 27 lat i mieszkam w Rzepowie. 
Prowadzę gospodarstwo – produkcję 
rośliną z produkcją zwierzęcą. Mam 
w posiadaniu dość nowoczesny park 
maszyn. Prace w polu sprawiają mi 
wielką przyjemność i robię to z wiel-
kim oddaniem.

czy to był pierwszy udział w kon-
kursie orki? Na czym poległo za-
danie?

To był mój debiut w takim kon-
kursie.Wzięło w nim udział 19 za-
wodników – po jednym z każdego 
powiatu województwa kujawsko-po- 
morskiego. Konkurs orki polegał 
tym, że każdy zawodnik dostał taki 
sam ciągnik, z takim samym pługiem 
i miał zaorać określoną działkę.
co sprawiło Panu największą trud- 
ność?

Największą trudnością była pra-
ca na sprzęcie, który był inny niż ja 

mam na gospodarstwie.
Kto wspierał Pana w zawodach  
i na co przeznaczy Pan nagrodę?

Wspierała mnie pani sołtys 
Rzepowa i rodzina, którym pragnę 
podziękować. Nagrodę przeznaczę 
na zakup nowej maszyny.
dziękuję za rozmowę i życzę dal-
szych sukcesów.
Z Radosławem dybałą rozmawiał 

Jarosław Waszak

Fot. Magdalena Wrzesień-ciba,
P.W. “INTER-VAX”
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żegnaj lato na rok...

zakończenie 
wakacji  

w PiaSkach
W dniu 11 września 2020 r. w Piaskach 

odbyła się impreza pn. Zakończenie wakacji. 
Organizatorami wydarzenia byli pani sołtys 
Elżbieta czynsz i rada sołecka.

Organizacja tego spotkania, odbywającego 
się w tym trudnym, pandemicznym czasie, 
było świetnym pomysłem. Dzieci i dorośli 
chociaż przez chwilę przypomnieli sobie nor-
malny świat zabawy i radości.

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą zaba-
wę, a firmie p. Bernarda Czyżewskiego za 
obsługę imprezy.

Tekst nadesłany,  
fot. Stanisław Starosta 

Tańcem i zabawą pożegnano w świe-
tlicy w Kobylnikach tegoroczne lato.

Było kolorowo i kreatywnie. Młodsze 
dzieci mogły korzystać z dmuchanej zjeż-
dżalni oraz kilku punktów z grami anima-
cyjnymi zapewnionymi przez LGD Czar-
noziem na Soli. Było również malowanie 
kamyków, rysowanie kredą na placu oraz 
dmuchanie baniek. Podczas pikniku dzieci 
miały zapewnione różne konkursy i zabawy 
prowadzone przez głównych organizato-
rów.

Na wszystkich uczestników imprezy 
czekały kiełbaski oraz chleb z lokalnym 
smalcem i pasztetem. Jednak największym 
powodzeniem cieszyła się świetlicowa foto-
budka, z której można było korzystać przez 
całą imprezę.

„To było super integracyjne spotkanie 
wielu pokoleń. Radości było co niemiara, 
zresztą uśmiechnięte buzie dzieci i ich rodzi-
ców, widoczne na zdjęciach, mówią same 
za siebie – mówi Marzena Stróżyk, opie-
kunka świetlicy w Kobylnikach – dlatego 
chciałabym serdecznie podziękować orga-
nizatorom spotkania: Lokalnej Grupie Dzia-
łania Czarnoziem na Soli, Radzie Sołeckiej 
Sołectwa Kobylniki–Rożniaty, a także wszyst- 
kim rodzicom i sympatykom świetlicy oraz 
moim świetliczkom za to, że jesteście. 
Zapraszam do świetlicy od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 15.30 do 19.30”.

Tekst Marzena Stróżyk
Fot. Stanisław Starosta
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mariachi loS amigoS
w kruSzwicy 

W niedzielne popołudnie 23 sierpnia 2020 r. na półwyspie 
Rzępowskim można było posłuchać i potańczyć przy utworach 
„La cucaracha”, „La bamba”, „El sinaloense”, „Te quierodijiste” 
czy „Besame mucho” wykonywanych przez zespół Mariachi Los 
Amigos.

Mariachi Los Amigos to zespół muzyczny pochodzący z Meksy-
ku, którego skład tworzą Jesus Estrada Guzman, Carlos Martinez 
Anaya i Gabriel Hernandez Rizo. Grupa powstała w 1998 r. w Polsce 
i gra głównie muzykę meksykańską, choć w jej repertuarze znajdują 
się także inne utwory latynoamerykańskie. Zespół uczestniczył przy 
realizacji albumu „K.a.s.a i Los Amigos”, który zaowocował m.in. 
takimi przebojami jak „Macho”, „Telenovelas” czy „Reklama 2000”. 
Mariachi mają również za sobą występy w programie „Kawa czy 
herbata” oraz w różnych przedsięwzięciach artystycznych u boku  
takich gwiazd estrady jak zespół Perfect czy Natalia Kukulska.

Tekst cKiS„Ziemowit”, fot. J. Waszak

SPotkanie z mimami francuSkimi
W sobotę 29 sierpnia 2020 r. w Krusz-

wicy odbyła się ostatnia impreza z cyklu 
„Wakacyjny spacer z uliczną sztuką”. 
Tym razem podczas spaceru po Półwyspie 

Rzępowskim można było oglądać mimów 
francuskich, ubranych w charakterysty-
czne czarno-białe stroje w paski i czerwone 
apaszki.

Organizatorem całego wakacyjnego cyklu 
spotkań z uliczną sztuką było Centrum Kul-
tury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy.

Tekst nadesłany, fot. J. Waszak
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W przedostatni weekend września (19–
20.09.2020 r.) na Wzgórzu Zamkowym  
w Kruszwicy odbyła się trzecia edycja tur-
nieju łuczniczego „Polowanie Na Myszy 
–Zmagania Łucznicze z Historią w Tle”. 
Wydarzenie to z roku na rok przyciąga 
coraz więcej mieszkańców Kruszwicy oraz 
turystów, którzy chcą zgłębić temat łucz-
nictwa.

Uczestnicy ubrani byli w historyczne 
stroje, a Wzgórze Zamkowe na ten weekend  
zamieniło się w malowniczą łuczniczą wios-
kę. W sobotę odbył się turniej łuczniczy, 
natomiast w niedzielę warsztaty łucznicze dla 
osób chcących nauczyć się strzelać z łuku.

Paula Wawrzyniak z Kujawskiej Drużyny 
Łuczniczej „Goplanie”zdobyła trzecie miej-
sce w kategorii dzieci.

Organizatorami imprezy byli Stowarzy-
szenie Łuczników Toruńskich „Fort” oraz 
Kujawska Drużyna Łucznicza „Goplanie”. 
Zadanie dofinansowane zostało z budżetu 
Gminy Kruszwica, a patronat nad imprezą 
objęło Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa 
Tradycyjnego.

Tekst dorota Wróblewska
Fot. Filip Pawlak

Polowanie na mySzy
już za nami ! 

„Pożegnanie lata” - koncert artyści dla kruSzwicy
W dniu 19 września 2020 r. odbył się 

koncert „Pożegnanie lata”. 
Wystąpili: Acoustic Berry, Ayohe, Irene-

usz Springer i Maciej Ugorski. Koncert miał 

miejsce w ogródku przy restauracji „Zajazd  
u Piasta Kołodzieja”.

Koncert był społeczną inicjatywą arty- 
stów, którzy za darmo wystąpili dla miesz-

kańców Kruszwicy i turystów.
Tekst Krzysztof Kosiński,  

fot. J. Waszak
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dnia 22 września 2020 r. w ZSO 
Przedszkolu Samorządowym nr 3 odby- 
ło się doroczne Święto Pieczonego 
Ziemniaka. Ze względu na sytuację epi-
demiczną uroczystość przebiegała nie- 
co inaczej niż w latach poprzednich 
– bez udziału gości z zewnątrz. 

Dzieci grupowo uczestniczyły w kon- 

kurencjach, w których główną rolę odgry-
wał ziemniak. Było to m.in. szukanie 
ziemniaków, rzuty do celu i slalom. Po-
tem tradycyjne ognisko i kosztowanie 
smacznych, pieczonych ziemniaków. Nie 
zabrakło też zabaw i zajęć, w których 
królował ziemniak.

Tekst i fot. nadesłane

W dniach 28–29 sierpnia 2020 r. w Kruszwicy, w centrum 
Kultury i Sportu „Ziemowit”, odbył się V Międzynarodowy Festi-
wal Piosenki Polskiej „Kruszwicka Nuta 2020”.

Patronat nad wydarzeniem objęli: Łukasz Schreiber – Poseł na 
Sejm RP, Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
oraz Dariusz Witczak – Burmistrz Kruszwicy.

Festiwal poprzedziły pięciodniowe Warsztaty Wokalno-Aktor-
skie dla młodych artystów, które odbyły się w Pałacu w Kobylnikach. 
Zajęcia te były prowadzone przez Ludmiłę Małecką (wokal i taniec), 
Artura Grudzińskiego (umuzykalnienie i akompaniament) oraz Maury- 
cego Polaskiego (zajęcia aktorskie). Organizatorem warsztatów była 
Fundacja Estradowej Twórczości Dzieci i Młodzieży „EDA Art.”.

Festiwal zwieńczyło nagranie teledysku do piosenki „Kruszwica, 
Kruszwica” w wykonaniu dzieci i młodzieży biorących udział w kon-
kursie wokalnym. Kompozytorem i autorem tekstu piosenki jest Ed-
ward Chonchera, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu.

Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

kruSzwicka nuta 2020  

święto Pieczonego ziemniaka
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czytaMy „balladynę”!

W kruszwickiej bibliotece nagrano dwa 
filmy, na których bibliotekarki przeczytały 
dwa fragmenty dramatu, dziejące się nad 
jeziorem Gopło. Pierwszy to rozmowa Kir- 
kora z Pustelnikiem, który jest wygna- 
nym królem Popielem III, natomiast w dru-
gim Skierka i chochlik opisują wiosenne 
przebudzenie nimfy Goplany – królowej 
Gopła. Oba filmy ukazują także zdjęcia 
przedstawiające Mysią Wieżę, tak niero-
zerwalnie związaną z legendą o Popielu 
oraz widoki jeziora Gopło.

Tegoroczne Narodowe Czytanie w ZSS 
Szkole Podstawowej nr 1 było realizowa-
ne w reżimie sanitarnym, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności. Odbywało 
się nie na forum szkoły, lecz w salach lekcyj- 
nych. Dzięki uprzejmości absolwentki szko-
ły – Marysi Mikołajczak, najstarsze klasy 
obejrzały interpretację aktorską fragmentów 
„Balladyny”. Uczniowie zapoznali się z te-
matyką i fragmentami dzieła.

W Szkole Podstawowej w Rusinowie te-
goroczna odsłona akcji Narodowe Czytanie  
z uwagi na panującą sytuację epidemiolo-
giczną miała nieco skromniejszy wymiar niż 
zazwyczaj. Ze względów bezpieczeństwa 
ograniczono też liczbę uczestników. W dniu 
7 września w tekst „Balladyny” zagłębiali się 
uczniowie klas VII i VIII wraz z polonistką 
M. Adamczyk. Lektura dramatu poprzedzo-
na została słowem wstępnym. Młodzież naj- 
starszych klas doskonale poradziła sobie  
z interpretacją romantycznego dramatu.

Również Centrum Kultury i Sportu „Zie-
mowit” włączyło się w Narodowe Czytanie 
2020. Na fb został zamieszczony film, na 
którym fragmenty „Balladyny” czytał Paweł 
Lewartowski – reżyser, aktor, instruktor sekcji 
teatralnej CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy.

Dramat Juliusza Słowackiego czytali także 
uczestnicy i wychowawcy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Kruszwicy.

Tekst MGBP; Anna Talaska (ZSS SP 1); 
Anna Wiśniewska (SP Rusinowo)

Fot. J. Waszak, nadesłane

W sobotę 5 września 2020 r. odbyła się dziewiąta edycja akcji Narodowe czytanie.  
Książką, którą czytali wszyscy w całej Polsce, była „Balladyna” Juliusza Słowackiego.  

Jest to dramat z epoki romantyzmu, którego akcja dzieje się nad jeziorem Gopło.  
W tym roku, z powodu reżimu sanitarnego, wydarzenie to odbyło się online  

lub w zamkniętych grupach.

iii edycja Projektu
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maŁa kSiążka wielki czŁowiek 
iii edycja Projektu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kru- 
szwicy, wraz ze swoimi filiami, bierze udział  
w kolejnej odsłonie projektu Mała Książka Wiel-
ki człowiek, który tym razem adresowany jest do 
dzieci z roczników 2014–2017. Jego celem jest 
zachęcenie dzieci do spędzania czasu z książką, do 
wyrobienia nawyku czytania już od najmłodszych 
lat oraz pokazanie biblioteki jako miejsca, w któ- 
rym można miło i aktywnie spędzić czas.

Dlatego zapraszamy dzieci do odwiedzenia  
biblioteki i wzięcia udziału w projekcie. Każde 
dziecko z roczników 2014–2017, które zosta-
nie zapisane do biblioteki, otrzyma w prezencie 
wyprawkę małego czytelnika (książkę „Pierwsze 
Czytanki dla…” i broszurę informacyjną dla 
dorosłych „Książką połączeni, czyli przedszko- 
lak idzie do biblioteki”) oraz kartę Małego 

Czytelnika, na którą zbiera naklejki. Po wkleje- 
niu 10 sztuk otrzymuje dyplom i odznakę.
dzieci, które przystąpiły do projektu w zeszłej 

edycji nadal zbierają naklejki!
Aby rozpropagować informacje o projekcie 

i zachęcić dzieci do przyjścia do biblioteki, bi-
bliotekarki odwiedziły dzieci w przedszkolach. 
Zajęcia, przeprowadzone w reżimie epidemiolo-
gicznym, składały się z pogadanki o projekcie, 
czytania bajek i opowiadań oraz rozmów na tema-
ty związane z przeczytanymi książkami. Na za- 
kończenie dzieci otrzymały ulotki z informacją dla 
rodziców i zaproszenia do odwiedzenia biblioteki.

W spotkaniach brały udział przedszkolaki  
z roczników 2014–2017.

Tekst i fot. MGBP

akcja „SPrzątanie świata” 
Jak co roku uczniowie wraz z wychowaw-

cami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata 
– Polska”. To wspólna lekcja poszanowania 
środowiska, a jej celem jest promowanie nie-
śmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie 
działań, dzięki którym zmniejszy się negatywny 
wpływ człowieka na środowisko.

W trzeci weekend września uczniowie szkoły  
w Chełmcach wyruszyli w teren, aby przeprowa-
dzić selektywną zbiórkę odpadów.

W dniu 18 września 2020 r. do akcji włączyła 
się szkoła w Polanowicach – pod hasłem ,,Plas-
tik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Koordyna-

torkami akcji były M. Ferensztajn i J. Kaliska.
Dnia 20 września 2020 r. świat sprzątali ucznio- 

wie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Raci-
cach.

Do akcji włączyła się także młodzież z Zespo- 
łu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy. 
Uczniowie, zaopatrzeni w worki i rękawice zbie- 
rali śmieci nie tylko na Osiedlu Zagople, ale  
i wzdłuż drogi prowadzącej do Bródzek. Koordy-
natorkami akcji były Jolanta Semrau-Fac i Małgo- 
rzata Żbikowska.

Wzorem lat ubiegłych także wychowanki Mło- 

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Krusz-
wicy wzięły udział w akcji „Sprzątanie Świata 
– Polska”, która została przeprowadzona w MOW  
dzięki wsparciu Urzędu Miejskiego w Krusz-
wicy (zaopatrzenie w worki i rękawice oraz 
zorganizowanie odbioru zebranych odpadów). 
Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Plas-
tik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Dnia 18 
września 2020 r. wychowanki wraz z opiekunami 
wyruszyły w teren. Zadaniem każdej grupy było 
sprzątanie otoczenia ośrodka i Osiedla Zagople  
w Kruszwicy.

Tekst i fot. nadesłane
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recenzja kSiążki światu nie 
mamy czego zazdrościć.  

zwyczajne loSy mieSzkańców 
korei PóŁnocnej b. demick

Ojcze nasz, nie mamy czego  
zazdrościć światu.

Nad naszym domem czuwa  
Partia Pracy.

Wszyscy jesteśmy sobie  
braćmi i siostrami.

Nawet gdy uderzy na nas  
morze ognia, drogie dzieci,  

niczego się nie bójmy,
Nasz ojciec jest z nami.  

Nie mamy czego zazdrościć 
światu.

Powyższy tekst nie jest pieśnią 
religijną sławiącą Boga, lecz dykta-
tora i twórcę Koreańskiej Repu-
bliki Ludowo-Demokratycznej Kim  
Ir Sena. Chociaż właściwie nie bę- 
dzie dużym nadużyciem stwierdze- 
nie, iż panująca w Korei Północnej 
dynastia Kimów jest niemal dei-
fikowana. Tym krótkim fragmen- 
tem piosenki, śpiewanym w szko-
łach przez dzieci, chciałbym Pań-
stwa wprowadzić do recenzji książ- 
ki autorstwa Barbary Demick Świa-
tu nie mamy czego zazdrościć. 
Zwyczajne losy mieszkańców Korei 
Północnej.

Powód, dla którego sięgnąłem 
po tę publikację, jest prozaiczny – 
polecił mi ją mój kolega. Światu nie 
mamy czego zazdrościć to reportaż, 
który na polskim rynku pojawił się 
w 2011 roku dzięki Wydawnictwu 

Czarnemu. Jak na ten gatunek lite- 
racki przystało, czytelnik ma do 
czynienia z opisem prawdziwych 
wydarzeń, których przebieg pozna 
dzięki bohaterom książki. Są nimi 
Koreańczycy z Północy, którzy 
na emigracji opowiedzieli o swo-
jej młodości, nauce, pracy, życiu 
codziennym w KRL-D. Opowieści 
te poruszają, wzruszają i niejedno- 
krotnie przerażają. Dla mnie, Euro- 
pejczyka, który nie pamięta okresu 
dyktatury w Polsce, życie codzien-
ne w północnej części Półwyspu 
Koreańskiego jest totalną aberra-
cją. 

Autorka reportażu Barbara 
Demick kilkukrotnie odwiedziła 
państwo Kimów. Pracowała rów-
nież jako szefowa oddziału Los 
Angeles Times w Pekinie oraz ko-
respondentka w Seulu – jest więc 
doskonale zorientowana w tematy-
ce koreańskiej. To właśnie w Seulu 
spotkała uchodźców z Północy. 
Kolejnym reportażem autorki, któ- 
rego nie sposób pominąć, jest  
W oblężeniu. Życie pod ostrzałem 
na sarajewskiej ulicy. Jedna i dru-
ga książka przyniosła Barbarze 
Demick wiele prestiżowych na-
gród i wyróżnień.

Głównymi bohaterami Światu 
nie mamy czego zazdrościć są prze-

bywający w Korei Południowej 
uciekinierzy z Północy. W barwny 
sposób przedstawili oni swoje 
życie w najbardziej zmilitaryzowa-
nym państwie świata. Ich relacje 
wprawią czytelnika w osłupienie 
i wbiją w fotel. Całość reportażu 
obejmuje lata od wojny koreańskiej 
do przełomu wieków, jednak zde-
cydowana większość akcji osadzo-
na jest w latach 90. XX wieku. 
Jaki wpływ na sytuację polityczno-
gospodarczą KRL-D miał upadek 
ZSRR? Czy w Korei Północnej ist-
nieje prywatna inicjatywa gospo-
darcza? Jak przeżyć w państwie, 
gdzie jest obowiązek pracy, lecz 
nie ma obowiązku zapłaty za nią? 
Zdecydowanie najciekawsza jest 
ta część reportażu dotycząca walki  
z klęską głodu. Także opisy in-
doktrynacji społeczeństwa koreań-
skiego przypominają o najciem-
niejszych demonach stalinizmu.

„Trzej żołnierze Koreańskiej 
Armii Ludowej zabili trzydziestu 
żołnierzy amerykańskich.  Jeśli  każ- 
dy z nich zabił tylu samo żołnie-
rzy, ilu Amerykanów zabił jeden  
żołnierz koreański?” – oto przy-
kład zadania z matematyki z podrę- 
cznika dla pierwszoklasistów. 
Niemożliwe? A jednak! Taka jest 
Korea Północna i jeśli czytelnik 
chce zdobyć wiedzę na temat tego 

państwa, koniecznie powinien 
przeczytać recenzowany reportaż.

Mogę szczerze polecić tę 
publikację. Odpowiednio popro-
wadzona narracja, która trzyma  
w napięciu oraz barwne opisy rea-
liów życia w KRL-D powodują, iż 
czytelnik myślami przeniesie się 
na północ Półwyspu Koreańskiego.
Grupa docelowa powyższej książ-
ki jest szeroka. Zadowoli ona 
zarówno miłośników reportaży, jak 
i osoby, które dotychczas nie miały 
do czynienia z tą formą gatunku 
literackiego. W skali szkolnej re-
portaż Barbary Demick zasłużył na 
niepodważalną piątkę.

Maciej Wasielewski

W 2022 roku, z okazji obcho-
dów 600-lecia nadania praw miej- 
skich Kruszwicy, powstanie książ-
ka prezentująca stare zdjęcia Kru-
szwicy i okolic.

Jeśli posiadają Państwo stare 
zdjęcia sprzed 1989 roku, ukazujące 
Kruszwicę, jej mieszkańców podczas 
wypoczynku, pracy czy uroczystości 
rodzinnych, krajobraz Nadgopla, hi- 
storyczne zabytki itp. fotografie  
i mogą je udostępnić na potrzeby pla-
nowanej książki, to zapraszamy do 
kruszwickiej biblioteki.

Zdjęcia zostaną zeskanowane  
i w nienaruszonym stanie zwróco-
ne właścicielom.

Miejsko-Gminna Biblioteka  
Publiczna im. St. Przybyszewskiego

ul. Rybacka 22
88-150 Kruszwica

tel. 52 35 15 386
e-mail biblioteka@kruszwica.

um.gov.pl

Fot. Archiwum  
„cukrowni Kruszwica” / cATL 

MBGP w Kruszwicy

czekamy na Stare 
 zdjęcia  

kruSzwicy !
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kruSzwica miaŁa Swoich bohaterów   
bitwy o anglię

Losy wielu kruszwiczan są 
niezwykłe. Wśród licznych opo-
wieści natrafić można na sylwetki 
braci Romana i Mariana Strę-
ków, którzy uczestniczyli w Bitwie 
o Anglię. Przez lata, zwłaszcza  
w okresie PRL, nie mówiło się  
o tym wcale lub bardzo mało. Jed-
nak dzięki dokumentom zebranym 
przez Marię Stręk, możliwie jest 
dziś przypomnienie ich historii.

Bogactwo zgromadzonej przez 
Marię Stręk dokumentacji pozwala 
na ustalenie wielu ciekawych faktów 
z życia obu bohaterów. Szczególnie 
ważny jest duży album pełen zdjęć, 
niekoniecznie przedstawiający obu 
braci, ale miejsca, gdzie mieli okazję 
przebywać.

Obaj bracia szkolenie wojskowe 
uzyskali m.in. w Dęblinie. Zarówno 
Roman, jak i Marian wzięli udział  
w Bitwie o Anglię, choć ich później-
sze losy potoczyły się zupełnie ina-

czej. Roman po wojnie powrócił do 
Polski i osiadł w Kruszwicy. Jego 
brat Marian pozostał do końca życia 
w Anglii.

Roman Stręk był synem Stani-
sława Stręka oraz Marty z domu 
Chmielewskiej. Urodził się w 1912 
r. w Mogilnie. Jego brat Marian był  
o dwa lata młodszy.

W pierwszym zachowanym do 
dziś dokumencie dotyczącym Roma-
na Stręka, przeczytać można o kwa-
lifikacjach czeladniczych, które bo-
hater uzyskał w 1923 roku. Zdał on 
wówczas egzamin czeladniczy jako 
czeladnik ślusarski, co potwierdziła 
Izba Rzemieślnicza w Bydgoszczy.

Dokumentem dotyczącym karie- 
ry zawodowej Romana Stręka, jest 
zaświadczenie z 21.11.1932 r. wy- 
stawione przez zakład Wapienno 
Michael Lewy&Co. Notatka po-
świadczała, że urodzony w 1912 r. 
Roman od 1 kwietnia 1929 r. do 18 
listopada 1932 r. pracował w tym 
zakładzie. W przedsiębiorstwie roz- 
począł naukę ślusarstwa, którą rów-
nież ukończył, a po niej podjął pracę 
jako czeladnik.

„Nadane mu prace wykonywał 
sumiennie i gorliwie. Pan Stręk opu-
szcza nasze przedsiębiorstwo z po-
wodu redukcji”– czytamy w piśmie 
zakładowym.

Roman Stręk, aby uzyskać specjal- 
ność wojskową elektryka, ukończył 
IV kurs elektrotechniczny lotników 
przy Batalionie Elektrotechnicznym. 

Egzamin zdał z wynikiem po-
myślnym. Szkolenie w tym zakre-
sie odebrał jeszcze przed II Wojną 
Światową w Modlinie w 1935 roku.

Marian Stręk wybrał funkcję 
nawigatora. W tym celu uzyskał odpo- 
wiednie wykształcenie w dęblińskiej 
szkole. W czasie II Wojny Światowej 
przebywał na terenie Wielkiej Bry-
tanii. Tam zresztą po wojnie osiadł 
i założył rodzinę. Zmarł dopiero  
w 1992 roku. Kilka lat temu na ła-
mach Gazety Pomorskiej ukazał się 
wywiad z Danutą Stręk, żoną Maria-
na (od 1947 r.), która w czasie II Woj- 
ny Światowej również była nawiga-
torem.

„Z Marianem związaliśmy się na 
całe życie. Po śmierci męża odwie-
dzam jego krewnych w Kruszwicy. 
Ślubowaliśmy w 1947 roku, ale choć 
wojna się skończyła, to nie były dla 
nas lekkie czasy. Czasami jeszcze wy-
pominam angielskim przyjaciołom, 
że wówczas w Wielkiej Brytanii Po-
lacy, zasłużeni w obronie tego kraju, 
byli traktowani jak obywatele drugiej 
kategorii” – wspominała 15 lat temu 
Danuta Stręk, która zmarła kilka lat 
temu.

Roman Stręk w czasie wojny 
uczestniczył w walkach na Zacho- 
dzie od kwietnia 1940 roku. W służ-
bie wojskowej pozostał do września 
1946 roku. Wśród najwyższych 
zasług odnotować można m.in. 
jego udział w Bitwie o Anglię. Stop-
nie wojskowe uzyskał zarówno po 
stronie polskiej (ostatni awans 1 marca 
1946 r.), jak i brytyjskiej (5 lutego 
1943 r.). W okresie wojennym został 
trzykrotnie odznaczony medalem lot-
niczym. Wśród odznaczeń zagranicz-
nych wyróżnić można medal obron-
ny oraz medal wojenny 1939/45.  
W polskich siłach powietrznych 
działał od 21 sierpnia 1939 r. do 9 sty- 
cznia 1947 roku.

Jeden z uzyskanych przez krusz-
wiczanina medali to tzw. Defence 
Medal. To szczególne wyróżnienie 
ustanowione przez Zjednoczone 
Królestwo w maju 1945 r., które 
przyznawano obywatelom Wspólno-

ty Brytyjskiej za udział w II Wojnie 
Światowej.

Powrót  Romana do Kruszwicy 
zakończył się ślubem z Gertrudą  
z domu Frenzel, której rodzina ku- 
piła wcześniej dom przy ulicy Po-
wstańców Wielkopolskich. Obiekt 
ten został zburzony kilka tygodni te-
mu. Roman wraz z żoną i jej rodziną 
mieszkali w nim od 1954 roku.

Bohater Bitwy o Anglię podjął 
pracę w Inowrocławskich Zakładach 
Sodowych jako brakarz. Szkolenie 
na to stanowisko odebrał w latach 
1954–1955.

Zasługi Romana Stręka potwier- 
dzono w latach 70. XX wieku.  
W 1971 r. został przyjęty w poczet 
członków Związku Bojowników  
o Wolność i Demokrację na pod-
stawie regulaminu weryfikacyjnego 
z dnia 15 grudnia 1959 roku.

Dokładnie dwa lata później 
otrzymał on Medal Zwycięstwa  
i Wolności 1945 roku. Stosowny do-
kument z medalem został wydany  
w maju 1973 roku.

Do końca swojego życia Roman 
Stręk mieszkał w domu przy ulicy 
Powstańców Wielkopolskich. Zmarł 
w 1973 roku. Został pochowany na 
cmentarzu parafialnym przy kolegia-
cie w Kruszwicy.

Tekst i fot. Nadgoplańskie 
Towarzystwo Historyczne
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W sobotę 5 września 2020 r. odbył się kolejny rajd rowe-
rowy z cyklu „cała Kruszwica na rowery”, organizowa- 
ny dla uczczenia rocznicy nadania praw miejskich Krusz-
wicy.

W tym roku, z powodu pandemii, został zorganizowany 
dopiero we wrześniu, a mogła wziąć w nim udział ograniczona 
liczba rowerzystów (75 osób).

Cykliści przejechali trasę liczącą 18 km – spod siedziby 
Oddziału Nadgoplańskiego PTTK w Kruszwicy do pałacu  
w Kobylnikach. Wszyscy uczestnicy otrzymali posiłek i oko-
licznościowe upominki.

Organizatorem rajdu był Oddział Nadgoplański PTTK  
w Kruszwicy. 

Tekst KGR,  
fot. nadesłane

rajd rowerowy  
„caŁa kruSzwica na rowery”

PromieniSty rajd rowerowy gęSi gęgawy
W sobotę 3 października 2020 r. odbył 

się „Promienisty Rajd Rowerowy Gęsi 
Gęgawy na Potrzymiech”, po raz kolejny 
organizowany przez Nadgoplański Park 
Tysiąclecia we współpracy z Kruszwicką 
Grupą Rowerową.

W rajdzie uczestniczyło około 70 cyklis-
tów – z Kruszwicy, Inowrocławia, Strzelna, 
Radziejowa i Konina. Rowerzyści przeje-
chali około 55 km (tzw. mała pętla Gopła) 
przekraczając jezioro promem w Ostrówku.

W Ośrodku Edukacji Ekologicznej NPT 

„Rysiówka” na Potrzymiechu uczestnicy 
wzięli udział w konkursach i testach wiedzy, 
otrzymali rajdowe pamiątki oraz zostali 
poczęstowani grochówką i kiełbasą z ogni-
ska.

Tekst i fot. nadesłane
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Grupa Rozbiegana Kruszwica powsta-
ła kilka lat temu, a jej założycielem był da-
mian Majer – najlepszy kruszwicki mara- 
tończyk i ultramaratończyk. Praca poza 
granicami kraju uniemożliwiła damia-
nowi dalszy rozwój grupy. Wtedy do pomo- 
cy włączyli się Piotr Fabiański, Krzysz-
tof Zboralski, Szymon Kanarek i damian  
Szymański. Tak powstał nieformalny „za-
rząd”, który wziął na siebie rozwój grupy.
Jej celem jest zrzeszenie mieszkańców  
miasta i gminy Kruszwica, których pasją 
jest bieganie.

„Traktujemy bieganie jako wspólną pasję, 
która nie tylko poprawia naszą kondycję, ale 
dobrze wpływa na nasze samopoczucie. To 
nie jest ważne czy biegasz 2, 5 czy 10 km  
w tempie 4, 5, 6 czy 7 minut. Zapraszamy 
wszystkich. Każdy na treningu znajdzie coś 
dla siebie. Pamiętajcie to tylko zabawa!” 
– mówią członkowie grupy.

Do „Rozbieganej Kruszwicy” mogą na-
leżeć wszyscy amatorzy biegania: od dzieci 
do seniorów. Dzieci biorą udział w treningach 
pod opieką rodziców.

Grupa ma swoje logo i koszulki dla bie-
gaczy, dzięki którym reklamują swoją grupę 
podczas treningów i imprez biegowych. Plany 
na przyszłość obejmują dalsze pozyskiwanie 
członków Rozbieganej Kruszwicy, wspólne 

treningi (które od września odbywają się 
regularnie dwa dni w tygodniu) oraz rozwój 
cyklu biegów „Zwiedzanie przez bieganie” 
czy organizacja Biegu Sylwestrowego.  
W każdy czwartek są organizowane marszo-
biegi – dla wszystkich, którzy chcą zacząć 
swoją przygodę z bieganiem, a nie mają 
kondycji. W przyszłości jest planowane za-
łożenie stowarzyszenia.

Członkowie Rozbieganej Kruszwicy 
reprezentują nasze miasto podczas różnych 
imprez biegowych. W Radziejowie podczas 
biegu IV Cross – Pod Napięciem 2020 Doro-
ta Trzeciak zajęła pierwsze miejsce wśród ko-
biet, a drużyna – miejsce piąte. W III edycji 
biegu Rozbiegane Mogilno trzecie miejsce 
wśród kobiet zajęła Bożena Chmielecka. 
Zawodnicy brali także udział w Terenowej 
Masakrze 2020 w Bydgoszczy oraz w biegu 
ulicznym Biegnij Warszawo.

Rozbiegana Kruszwica zapoczątkowała 
serię biegów z cyklu „Zwiedzanie przez bie- 
ganie”. Pierwszy bieg odbył się na trasie 
Kruszwica–Złotowo na dystansie 25 km,  
a wzięło w nim udział kilka osób. Drugi bieg 
(10 km) łączył się ze zwiedzaniem okolic 
Kruszwicy. Trzecia edycja cyklu to bieg 
Złotowo–Kruszwica na dystansie 18 km, 
który był dużym wyzwaniem dla organiza-
torów: trzeba było zorganizować transport 
do Złotowa dla uczestników oraz zapewnić 
bezpieczeństwo. Nad biegaczami czuwali  
Wojciech Mikołajczak z Kruszwickiej Gru-
py Rowerowej, który bardzo profesjonal-
nie zabezpieczał całą trasę oraz kruszwicki 
WOPR. Wymagający dystans przebiegło 
kilkanaście osób w różnym przedziale wieko-
wym. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale 
oraz gadżety i poczęstunek. W planach jest 
jeszcze organizacja dwóch biegów z cyklu 
„Zwiedzanie przez bieganie” do końca roku.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na- 
szej gminy na wspólne treningi. W trakcie 
biegów i treningów dbamy o bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników.

Zapraszamy również sponsorów do 
współpracy z nami.

Tekst i fot. Rozbiegana Kruszwica

rozbiegana kruSzwica
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iV turniej Streeball
Za nami kolejna edycja turnie-

ju streetball w Kruszwicy, organi-
zowanego corocznie przez Stowa-
rzyszenie KRUSZA i UKS Basket 
2010.

Do turnieju przystąpiło łącznie 
10 drużyn z Kruszwicy, Janikowa, 
Pakości, Inowrocławia i Torunia. Do 
kategorii open zgłosiło się 6 drużyn, 
w tym jedna kobieca z Janikowa. 
Otwarcia turnieju dokonała prezes 
Stowarzyszenia Krusza p. Ilona Dy-
bicz oraz prezes UKS Basket 2010  
p. Krzysztof Matyjasik. Ze wzglę-
dów bezpieczeństwa (po opadach 
deszczu) turniej był rozgrywany na 
hali sportowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki ufundowane przez Staro-
stę Inowrocławskiego p. Wiesławę 
Pawłowską. Nagrody w jej imieniu 
wręczał członek Zarządu Powiatu 
Inowrocławskiego p. Jacek Zale-
siak, który uroczyście zamknął tur- 
niej. Wszyscy uczestnicy otrzyma-
li medale, a zwycięskie drużyny 

puchary i bony podarunkowe.  
W każdej kategorii przyznano MVP. 
Dodatkowe nagrody ufundowali  
p. Jacek Zalesiak i p. Alicja Cieślak. 
Opiekę medyczną zabezpieczyła OSP  
Sławsk Wielki. Patronat medialny 
objął portal moja kruszwica.pl, a na- 
głośnienie zapewniło CKiS „Ziemo-
wit”. Zadanie zostało sfinansowane 
z dotacji otrzymanej ze Starostwa 
Powiatowego w Inowrocławiu.

Stowarzyszenie Krusza dziękuje 
wszystkim osobom, dzięki którym 
mógł odbyć się IV Turniej Streetball 
i już dziś zaprasza do Kruszwicy na 
V edycję koszykówki ulicznej.

WyNIKI IV TURNIEJU 
STREETBALL:

Kategoria open:
I miejsce Ignotum Preludium 

(skład: Filip Dybicz – kapitan, Filip 
Krokos, Michał Lisiecki, Krystian 
Maćkiewicz), II miejsce Bad Boys, 
III miejsce Tikamasala, IV miejsce 
Old School, V miejsce Przyjemnia-

czki, VI miejsce Bez Formy.

MVP – Filip Krokos
Kategoria U-16:

I miejsce NNK (skład: Jakub Grzy-
bowski – kapitan, Marcel Stankie-
wicz, Kamil Adolski), II miejsce  

FC Korniszony
MVP – Jakub Grzybowski

Kategoria U-14:
I miejsce Gobliny (skład: Kacper 

Matyjasik – kapitan, Wiktor 
Urbański, Kasjan Szatkowski, Mi-
chał Janeczek), II miejsce Skrzaty

MVP – Michał Janeczek
Tekst Ilona dybicz, fot. J. Waszak

PiŁkarze „dwójki”  
na Podium

W dniu 5 października 2020 r. w Złotnikach Kujawskich 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu w „6” piłkarskich chłopców.

W zawodach wystartowała również reprezentacja ZSO SP 2 
Kruszwica, która zdobyła brązowy medal.

Skład drużyny: Dominik Bester, Norbert Dzwoniarski, Jakub 
Kuźba, Filip Lewandowski, Mateusz Rzepka, Mikołaj Stanecki, 
Aleksander Wojtów, Mikołaj Worek.

W trakcie turnieju zespół z Kruszwicy pokonał ekipy z Ino- 
wrocławia 4:0 i z Wierzchosławic 2:0, a uległ drużynie z Gniew-
kowa 2:1.

W czwórce najlepszych zawodników rozgrywek znalazł się 
Aleksander Wojtów – zdobywca 4 bramek.Pozostałe bramki 
strzelili Dominik Bester – 2 i Mikołaj Stanecki – 1.

Tekst i fot. nadesłane
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W dniach 19–20 września 2020 r. odbył się 
Ogólnopolski Turniej Koszykówki – XIII Memoriał  
im. Pawła cieślaka. W tym roku ze względu na 
trudną sytuacją związaną z pandemią w turnieju 
wzięły udział cztery zespoły.

W sobotę wyrzutem piłki turniej zainaugurowała 
p. Elżbieta Piniewska przewodnicząca sejmiku woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego, a oficjalnego otwar-
cia dokonała p. Alicja Cieślak z Burmistrzem Krusz-
wicy p. Dariuszem Witczakiem.

Rywalizacja zakończyła się w niedzielę i wtedy na-
stąpiło podsumowanie turnieju. Na zakończeniu roz-
grywek swoją obecnością zaszczycili nas p. Wiesława 
Pawłowska Starosta Powiatu Inowrocławskiego,  
p. Jacek Zalesiak radny Powiatu Inowrocławskiego,  
p. Aleksander Budner Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Kruszwicy, p. Bartosz Krajniak zastępca Burmistrza 
Kruszwicy, p. Ilona Dybicz radna Rady Miejskiej  
w Kruszwicy. Goście wręczyli nagrody, puchary i sta-
tuetki zespołom oraz wyróżniającym się zawodnikom.
WyNIKI MEcZóW:
Basket 2010 Kruszwica 
– MKS Dąbrowa Górnicza 51:72
MKKS Żak Koszalin – TKM Włocławek 108:37
Basket 2010 Kruszwica – TKM Włocławek 98:52
MKS Dąbrowa Górnicza 
– MKKS Żak Koszalin 66:94
Basket 2010 Kruszwica – MKKS Żak Koszalin 67:77
TKM Włocławek – MKS Dąbrowa Górnicza 101:63
TABELA:
1. MKKS Żak Koszalin
2. MKS Dąbrowa Górnicza
3. UKS Basket 2010 Kruszwica
4. TKM Włocławek
MVP – Ernest Borowski (MKKS Żak Koszalin)
Najlepszy Strzelec –Stanisław Pelz  
(MKS Dąbrowa Górnicza)
Najskuteczniejszy za 3 pkt. – Bartosz Cichocki  
(Basket 2010 Kruszwica)
Piątka Turnieju: Michał Krupa (MKKS Żak Koszalin), 
Wiktor Mataczyński (MKKS Żak Koszalin), Maksy-
milian Buszka (MKS Dąbrowa Górnicza), Bartosz 
Łazarski (TKM Włocławek), Nikodem Dziwnik (Bas-
ket 2010 Kruszwica).

Wyróżniający się zawodnik w zespole: MKKS 
Żak Koszalin – Michał Litwin, MKS Dąbrowa Górni-
cza – Brajan Płatek, TKM Włocławek – Jakub Sołtys, 
Basket 2010 Kruszwica – Aleksander Burak.

Wyróżniający się obrońca zespołu: MKKS Żak 
Koszalin – Szymon Osipik, MKS Dąbrowa Górnicza 
– Igor Łuczkiewicz, TKM Włocławek – Maciej Pan-
kiewicz, Basket 2010 Kruszwica – Igor Klamecki.
Nagroda specjalna im. Pawła Cieślaka – Jarosław  
Ruczkowski.
Trenerem drużyny UKS Basket 2010 Kruszwica, która 
wystąpiła na turnieju, jest Jacek Stajszczak.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Ino-
wrocławiu oraz Gminie Kruszwica za wsparcie finan-
sowe turnieju.

Tekst UKS Basket 2010 Kruszwica
Fot. J. Waszak

Xiii memoriaŁ 
im. PawŁa cieślaka
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W dniach 28–29 sierpnia 2020 r. w Ciechano-
wie odbyły się Mistrzostwa Krajowego Zrzesze-
nia LZS w Lekkiej Atletyce – o medale wal- 
czyli zawodnicy w kategoriach U-18, U-20 i U-23.

Wyniki zawodników KS LZS Kruszwica:
Złoty medal: Krystian Zubel 100 m U-20 (rekord 
życiowy 10,61); Zuzanna Kaczmarek skok w dal 
U-23 oraz trójskok U-23; Sebastian Kubiak 400 m 

ppł U-20 (rekord życiowy).
Srebrny medal: Aleksandra Chmielewska  

rzut dyskiem U-20 37.29.
Damian Michalak 9 miejsce  

w pchnięciu kulą U-20.
Bartłomiej Sobczak 400 m i 200 m  

(rekord życiowy).
KS LZS zajął 5 miejsce w klasyfikacji 

medalowej.
W Białej Podlaskiej na odbywających się tam 

Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-23  
(4–5.09.2020 r.) zadebiutowała Zuzanna Kaczma- 
rek – VIII m. w trójskoku oraz X m. w skoku  
w dal.

W Łodzi w XXVI Ogólnopolskim Finale 
czwartków Lekkoatletycznych (5–6.09.2020 r.) 
rywalizowali najmłodsi lekkoatleci osiągając wiele 
wartościowych wyników: V m. Oliwier Paluszak 
(300 m – PB); VI m. Jakub Żurawski (60 m – PB); 

VIII m. Zuzia Skowron (300 m – PB); IX m. Da-
wid Wekwejt (skok w dal); X m. Alicja Zaremba 
(skok w dal); Marta Sieradzka (60 m – PB); Ania 
Przybylska (skok w dal); Kornelia Wojciechowska 
(600 m – PB); Szymon Rychczyński (60 m).

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach U-16  
(12.09.2020 r.) na włocławskim stadionie krusz-
wiccy zawodnicy odnieśli kolejne sukcesy. Na 
podium stanął Maciej Szymczak – brązowy medal 
w debiutanckim starcie na 200 m p/pł oraz 8 m.  
w skoku w dal.

Pozostałe wyniki: 4 m. Kinga Warmuz (chód 
3000 m); 9 m. Kasia Kuczkowska (chód 3000); 
6 m. sztafeta 4 x 100 dziewcząt (Marta Wylan-
dowska, Ola Kukuczka, Daria Dzierżawska i Ka-
sia Kuczkowska); Aleksandra Kukuczka (80 m  
p/pł – PB); Marta Wylandowska (200 m p/pł – PB); 
Laura Tomaszewska (dysk).

W dniach 11–13 września 2020 r. w Radomiu 
odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów: V m. 
Aleksandra Chmielewska (rzut dyskiem; w elimi-
nacjach rekord życiowy 40,42); II m. w finale B 
100 m Krystian Zubel – 10,76.

Grand Prix Pomorza, Kujaw i Pałuk  
(19.09.2020 r.) – w Szubinie odbyła się druga 
randa zawodów w kategoriach U-10, U-12, U-14. 
Najmłodsi zawodnicy pokazali, że wakacje spę-
dzili aktywnie, a czas spędzony na treningach 
zaowocował medalami i nowymi rekordami 
życiowymi.

Złote medale: Alicja Zaremba – 60 m p/pł, 
skok w dal (doskonały wynik – 4,90 – jest nowym 
rekordem klubu w kategorii U-14); Zuzia Skowron 
– 300 m; Janek Olejnik – 200 m; Kornelia Woj-
ciechowska – 600 m; Szymon Szutarski – piłka 
palantowa; Lena Siedlecka – 200 m.

Srebrne medale: Dawid Wekwejt – 200 m, 
skok w dal; Szymon Rychczyński – 60 m; Mar-
ta Sieradzka – 60 m p/pł; Zuzia Skowron – skok  
w dal; Oliwier Paluszak – 300 m, piłka palantowa; 
Lena Siedlecka – skok w dal; Madzia Szczupak 
– 200 m.

Brązowe medale: Wojtek Bieganowski – skok 
w dal; Kasper Kornacki – 60 m; Asia Łączna – 
piłka palantowa; Kornelia Wojciechowska – piłka 
palantowa; Marta Sieradzka – skok w dal; Szymon 
Szutarski – 60 m; Marysia Lipińska – 300 m; Szy-
mon Rychczyński – skok w dal.

W dniu 21 września 2020 r. w Białych Błotach 
odbyły się III zawody z cyklu Grand Prix Po-
morza, Kujaw i Pałuk będące jednocześnie 
zakończeniem sezonu letniego. 

Złoci medaliści:Alicja Zaremba – skok w dal, 
60 m p/pł; Zuzia Skowron – 300 m; Oliwier Palu-
szak – 60 mp/pł.

Srebrni medaliści: Kuba Żurawski – 60 m, 
skok w dal; Dawid Wekwejt – 200 m; Marta Sie-
radzka – skok wzwyż; Janek Olejnik – 200 m; Oli-
wier Paluszak – piłka palantowa; Lena Siedlecka 
– 200 m; sztafeta 4 x 100 m chłopców:J. Żurawski, 
O. Paluszak, D. Wekwejt, S. Szutarski.

Brązowe medale zdobyli:Madzia Szczupak 
– 200 m; Olga Kamela – skok wzwyż; Marta Sie-
radzka – 60 m p/pł; Natalia Szkudlarek – skok  
w dal; Szymon Szutarski – 60 m, piłka palan-
towa; sztafeta 4 x 100 m dziewcząt: M. Sieradzka,  
Z. Skowron, A. Przybylska, A. Zaremba.

Tekst i fot. KS LZS Kruszwica

jeSień
kruSzwickich lekkoatletów
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kruSzwickich lekkoatletów

dnia 6 września 2020 r. odbył 
się finałowy turniej pierwszego  
w historii Grand Prix Kruszwi-
cy. Było to szczególne wydarzenie 
– postrzegane jako odrodzenie 
tenisa stołowego w Kruszwicy, 
otwarcie sali dla przyjezdnych, 
chętnych do rywalizowania. Tym  
bardziej cieszyła obecność na sa- 
li przedstawicieli władz gminy: 
Aleksandra Budnera i Andrzeja  
Michalaka, którym bardzo dzię-
kujemy za przyjęcie zaproszenia.
Pierwsze 5/6 miejsc turnieju:
Kategoria do lat 45: 1. Wojciech 
Szymczak; 2. Kamil Mańkowski;  
3. Mikołaj Łukaszewski; 4. Szymon 
Dąbrowski; 5. Marcin Kulipiński.
Kategoria powyżej 45 lat: 1. Zbig- 
niew Koczorowski; 2. Grzegorz  
Dzioba; 3. Arkadiusz Goździk;  

4. Józef Wojciechowski; 5. Piotr 
Wojciechowski; 6. Robert Szym-
czak.

Jako że był to końcowy turniej 
prezentujemy końcową klasyfikację 
po 7 odbytych zawodach (5/6 pierw-
szych miejsc).
Kategoria do lat 45: 1. Wojciech 
Szymczak; 2. Mikołaj Łukaszewski; 
3. Kamil Mańkowski; 4. Szymon 
Dąbrowski; 5. Marcin Kulpiński.
Kategoria powyżej 45 lat: 1. Zbig-
niew Koczorowski; 2. Józef Wojcie-
chowski; 3. Piotr Wojciechowski;  
4. Robert Szymczak; 5. Marek Os-
palski; 6. Henryk Mróz.

Wszyscy zawodnicy z pierwszej 
szóstki dostali nagrody w postaci 
książek lub okładzin, a pierwsza  
trójka w obu kategoriach otrzymała 
dodatkowo puchary.

Nagrodę dla najstarszego zawo-
dnika otrzymał Henryk Mróz, a sta-
tuetki okolicznościowe trafiły do 
rąk Józefa Sałkiewicza, Waldemara 
Jarońskiego i Sławomira Wesołka.

Dziękujemy Zbigniewowi Le-
wandowskimu za prowadzenie tur-
nieju, prezesowi Robertowi Szym-
czakowi za pomysł i wszystkim, 
którzy tworzyli z nami to wido-
wisko sportowe, bo bez was, zawod-
ników, nie odbyłyby się wszystkie 
nasze wspólne spotkania, a spor-
towa rywalizacja przy tenisowym 
stole nie miałaby miejsca.

Mamy nadzieję, że na 2 Grand 
Prix zobaczymy się ponownie.

Tekst i fot.  
MLKS Piast Kruszwica

turniej Siatkówki 
Plażowej

W sobotę 29 sierpnia 2020 r. na osiedlu Zagople w Kruszwicy 
odbył się turniej siatkówki plażowej. Wzięło w nim udział osiem dwu-
osobowych drużyn.

Organizatorami tego wydarzenia była Gmina Kruszwica oraz Szymon 
Karpiński i Patryk Superczyński.
Na podium stanęły trzy najlepsze zespoły: 
I miejsce – Zbawicki/Budziński (Bytoń), 
II miejsce – Lisiecki/Stanisławski (Kruszwica), 
III miejsce – Mielcarek/Ferensztain (Radziejów). 
Zwycięskie drużyny otrzymały nagrody, a wszyscy zawodnicy turnieju 
pamiątkowe medale za uczestnictwo.

Szczególne podziękowania należą się p. Sławomirowi Winiarczykowi 
za sędziowanie wszystkich meczów oraz p. Radosławowi Doligalskie- 
mu (Terminal Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe & Catering) za udo-
stępnienie grilla w celu przygotowania ciepłego posiłku.

dziękujemy za udział i gratulujemy wszystkim uczestnikom! 
Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

mlkS PiaSt – grandPriX kruSzwicy
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zŁoty medal Szymona grzelaka  
w trójboju SiŁowym klaSycznym

„Jestem Szymon Grzelak.  
Mam 21 lat. Mieszkam w Tarnów-
ku, małej wsi położonej niedaleko 
Kruszwicy. Studiuję w Toruniu na  
WSB. Siłownię pierwszy raz 
odwiedziłem 6 lat temu. Na po- 
czątku interesował mnie rozwój  
sylwetki, lecz po 2 latach stwier- 
dziłem, że ciekawszy będzie trój-
bój siłowy. Przez 5 i pół roku sam 
rozpisywałem sobie treningi, ale 
od 6 miesięcy współpracuję z tre-
nerem Karolem Wójcikiem.

Na X Mistrzostwach Polski w 
Trójboju Siłowym Klasycznym 
zrobiłem swoje życiowe rekordy: 
265 kg przysiad, 155 kg wyciska- 
nie i 305 kg martwy ciąg, czyli 
łącznie 725 kg w trójboju. Te 
wyniki dały mi pierwsze miej-
sce w kategorii do 105 kg U-23 

oraz trzecie miejsce w kategorii 
OPEN.

Warto wspomnieć, że tydzień 
wcześniej miałem swój debiut  
w trójboju na Akademickich 
Mistrzostwach Polski, gdzie zdo-
byłem drugie miejsce. Było to dla 
mnie duże zaskoczenie. Zrobiłem 
wtedy wynik 695 kg. Tydzień 
później poprawiłemten wynik  
o 30 kg.

Chciałbym podziękować mo-
jej narzeczonej Agacie, rodzinie 
oraz trenerowi za wsparcie i po-
moc w przygotowaniach”.

Tekst Szymon Grzelak,  
fot. nadesłane

regaty żeglarSkie na jeziorze goPŁo
W niedzielę 20 września 2020 r. w Krusz- 

wicy odbyły się Indywidualne Otwarte Re-
gaty o Mistrzostwo Klubu Żeglarskiego 
LOK „Popiel”. Brało w nich udział 15 jed-
nostek.

Mistrzami klubu zostali: Grzegorz Fre-
lich na jachcie Romans (klasa jachtów o dł. 
do 6,5 m) i Karol Gralik na jachcie Alka IV 
(klasa jachtów o dł. powyżej 6,5 m). Ponadto 
na podium stanęli: Zofia Pietrzak na Lase-
rze i Piotr Pawlak na Pelikanie oraz Zbig-
niew Balcerzak na jachcie Justi i Magdalena 
Łepkowska na jachcie Queen.

Tekst i fot. KŻ LOK „Popiel”
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enea mŁodzieżowe miStrzoStwa PolSki
enea miStrzoStwa PolSki mŁodzików

kruSzwica 2020

uroczySte Przekazanie  
flagi miStrzoStw euroPy w wioślarStwie 

do kruSzwicy
W dniach 5–6 września 2020 r. Bur-

mistrz Kruszwicy dariusz Witczak wraz 
z Prezesem Klubu Wioślarskiego „Gopło” 
Kruszwica Stefanem Janeczkiem uczestni- 
czyli w Młodzieżowych Mistrzostwach Eu-
ropy w wioślarstwie 2020, które odbyły się 
w duisburgu.

Gmina Kruszwica we wrześniu 2021 r.  

będzie gospodarzem Mistrzostw Europy w 
wioślarstwie U-23. Podczas wizyty w Dui-
sburgu miało miejsce uroczyste przekaza-
nie flagi Mistrzostw Europy Burmistrzowi 
Kruszwicy. Uczestnictwo w regatach było 
również okazją, aby zapoznać się z zasadami 
organizacji mistrzostw w trakcie pandemii.

Tekst i fot. Gmina Kruszwica

W dniu 27 września 2020 roku w Płocku 
odbyły się XII Mistrzostwa Polski w Sprincie 
Wioślarskim. Bardzo dobrze spisała się Patry-
cja domalska z KW Gopło Kruszwica, która 
zajęła drugie miejsce w kategorii seniorek na 
dystansie 500 m uzyskując czas 1:30,6.

Tekst i fot. KW Gopło Kruszwica

ii miejSce  
w SPrincie  

dla Patrycji  
domalSkiej

W dniach 12–13 września 2020 r. na 
torze regatowym w Kruszwicy odbyły się 
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski  oraz Mis-
trzostwa Polski Młodzików w wioślarstwie. 
Wioślarze startowali na sześciopasmowym 
torze na dystansach: 2000 m – kategoria  
młodzieżowa oraz 1500 m – kategoria mło-
dzika.

Organizatorem regat był Klub Wioślarski 
Gopło Kruszwica pod nadzorem organizacyj-
nym i merytorycznym Polskiego Związku To-
warzystw Wioślarskich.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjne-
go zawodów był Stefan Janeczek – prezes klubu 
KW Gopło Kruszwica.

Wyniki zawodników KWGopło  
Kruszwica:

Mistrzostwa Polski Młodzieżowe Kruszwica 
2020 – Patrycja Domalska w jedynce 1xKB III 

miejsce finał B;
Mistrzostwa Polski Młodzików Kruszwica 

2020 – Dagmara Godlewska z Martyną Chwa-
lisz w dwójce 2xdz V miejsce finał A; Kacper 
Dereziński w jedynce 1xch VI miejsce finał B.

Trenerem kruszwickich zawodników jest  
Robert Janeczek.

Wychowanka KW Gopło Kruszwica Joanna 

Janeczek w Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski w barwach AZS UMK Toruń zdobyła II 
miejsce w czwórce pojedynczej.

Do dekoracji medalowej zawodników wy-

prowadzał Lech Jarząbek –wiceprezes ds. orga-
nizacji.

Tekst KW Gopło Kruszwica
Fot. J. Waszak 
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1. Zbudowana ze strzępek.
2. Jednokomórkowe grzyby.
3. Lepszy niż nic.
4. Niezbędny dla grzybiarza.

9. Książka grzybiarza.
10. Nadziemna część grzyba.
11. Szlachetny czyli prawdziwek.
12. Pod spodem ma blaszki lub rurki.

5. Las iglasty.
6. Ulubiony grzyb Wojskiego.
7. Autor wiersza „Grzyby”.
8. Pieprznik jadalny.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank 
Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 grudnia 2020 r. wyciąć wypełnioną 
krzyżówkę i wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu) 
dostarczyć do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego 
w Kruszwicy, ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem 
Spółdzielczym. Jedna osoba może dostarczyć tylko jedną krzyżówkę. W konkursie mogą 
brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
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 Krusz-
wicy, ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 
biblioteki (w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia). Regulamin konkursu „Krzyżówka  
z BS” dostępny w siedzibie Organizatora.
Zwycięzcą konkursu z poprzedniego numeru został Jerzy Palacz. Gratulujemy! 
HASŁO: PLAŻA NA CYPLU 
Odpowiedzi: 1. WOPR; 2. LATO; 3. BOJA; 4. LEŻAK; 5. PIASEK; 6. RATOWNIK; 
7. WIADERKO; 8. SŁOŃCE; 9. PÓŁWYSEP; 10. POMOST; 11. KĄPIEL; 12. MUŁ;


