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SAMORZĄD

Zadbaj o swój
kawałek nieba

Gminny Punkt
konsultacyjno-informacyjny
Programu „Czyste Powietrze”

W Urzędzie Miejskim w Kruszwicy działa punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste
Powietrze”.
W ramach swojej działalności oferuje:
- udzielanie informacji o Programie przez przeszkolonego
pracownika,
- wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
- możliwość wsparcia w zakresie oceny obecnego źródła
ciepła i potrzeby jego wymiany oraz wstępną analizę stanu budynku pod kątem termomodernizacji,
- pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach
13:15-15:15 w pokoju nr 22 na parterze Urzędu Miejskiego.

Informacje o programie można uzyskać również pod numerem
telefonu 52 351 50 10 wew. 82 u pani Kingi Norberczak.

Rodzaje zadań, które
objęte są dofinansowaniem:

SKORZYSTAJ
Z BEZPŁATNEJ
POMOCY
W PRZYGOTOWANIU
WNIOSKU
O DOFINANSOWANIE

- wymiana źródła ciepła,
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
- montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- ocieplenie przegród budowlanych,
- wymiana stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wykonanie niezbędnej dokumentacji.


Czym jest Program „Czyste Powietrze”?
Jest to program dedykowany do osób fizycznych, które są
właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych
jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali
mieszkalnych.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Gmina Kruszwica

SAMORZĄD

z dofinansowaniem na aranżację
multimedialną Mysiej Wieży

W 2020 roku Gmina Kruszwica zleciła
opracowanie dokumentacji na wykonanie
projektu uatrakcyjnienia Mysiej Wieży
o nowoczesne elementy multimedialne
i oświetleniowe dla zadania inwestycyjnego pn. „Interaktywna ekspozycja stała
w Mysiej Wieży o charakterze edukacyjnym i historycznym”. Projekt miał posłużyć do ubiegania się o dofinansowanie
w przypadku pojawienia się programów
unijnych lub rządowych na tego typu inwestycje.

wodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi
Bogdanowiczowi. Od wielu lat Gmina Kruszwica stara się uatrakcyjnić ten najbardziej
rozpoznawalny zabytek w Kruszwicy, jakim
jest Mysia Wieża. Staramy się ją rewitalizować, na co otrzymujemy różnego rodzaju
pomoc ze środków unijnych oraz rządowych.
Staramy się, aby zabytki Kruszwicy, a szczególnie Mysia Wieża, były coraz bardziej
atrakcyjne, a tym samym, by Kruszwica stawała się coraz bardziej atrakcyjna nie tylko

dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają i chcą
wypoczywać w Kruszwicy” – powiedział Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
W ramach w/w zadania trzy górne kondygnacje Mysiej Wieży wykorzystane zostaną
na montaż aranżacji multimedialnej ekspozycji stałej.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Dnia 3 września br. Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie ze środków rządowych
na realizację zadania pn. „Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży poprzez wykonanie
ekspozycji prezentującej polskie tradycje
kulturowe oraz początku Państwa Polskiego
celem poprawy atrakcyjności dziedzictwa
Kazimierza Wielkiego wraz z iluminacją
ekspozycją obiektu w czasie świąt narodowych” w wysokości 689 430,00 zł. Jest to
swojego rodzaju prezent z okazji 600-lecia
nadania praw miejskich Kruszwicy na prawie magdeburskim, które obchodzić będziemy w przyszłym roku. Oprócz zaprojektowanej ekspozycji w Mysiej Wieży inwestycja
obejmie swoim zakresem jej iluminację.
„Bardzo cieszę się z tego prezentu, który
otrzymaliśmy jako Gmina Kruszwica od
Pana Premiera Mateusza Morawieckiego.
Dziękuję również za pomoc panu Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Woje-
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INWESTYCJE

Trwa
przebudowa
drogi gminnej
w miejscowości
Sukowy

W miejscowości Sukowy trwają prace budowlane przy przebudowie drogi gminnej nr 150808C. Zadanie obejmuje m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów
kolidujących z inwestycją, wykonanie warstw konstrukcyjnych
nawierzchni jezdni oraz zjazdów, wykonanie pobocza, wykonanie
zmian w stałej organizacji ruchu drogowego – oznakowania poziome
i pionowe.
Obecnie budowany jest kanał technologiczny dla infrastruktury teletechnicznej. Ponadto wykonywane są warstwy konstrukcyjne na zjazdach do posesji. Z początkiem października planowane jest rozpoczęcie
układania warstw bitumicznych nawierzchni jezdni.
Wykonawcą prac jest firma Michał Szewczyk PRDI UNIDROMEX.
Warto również wspomnieć, że inwestycja ta realizowana jest przy udziale
środków gminnych oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa drogi

w Przedbojewicach dobiega końca

W ramach prowadzonych prac nad przebudową drogi gminnej w Przedbojewicach wykonano już wszelkie rozbiórki i prace
ziemne, wybudowano kanalizację deszczową. Jezdnia zyskała już
nawierzchnię asfaltową.
Obecnie na przebudowywanej drodze wykonywane są rowy w celu
prawidłowego odwodnienia pasa drogowego. Budowane są także zjazdy
do posesji oraz na pola uprawne.
Droga po przebudowie zyska także nowe oznakowanie poziome
i pionowe. Zakończenie prac zaplanowano na koniec października br.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe
TRANSP-POM Piotr Pomagier. Nadzór inwestorski nad realizacją prac
pełni firma R-DROG Rafał Młynarczyk.
Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków gminnych, środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.



INWESTYCJE

Rewitalizacja wiatraka
w Chrośnie dobiega końca

Prace rewitalizacyjne nad zabytkowym wiatrakiem w Chrośnie dobiegają
końca.
Wewnątrz wiatraka zamontowany
został już cały mechanizm, a pod koniec września zamontowano iluminację
świetlną. Wykonano także prace związane z budową parkingów i alejek, zamontowana została instalacja elektryczna,
a także wykonano nasadzenia na terenie
obiektu. Do wykonania pozostały już
tylko prace porządkowe. Odbiór prac zaplanowano jeszcze w październiku br.
Przypomnijmy, że zadanie obejmuje
roboty związane z odrestaurowaniem
zabytkowego wiatraka, między innymi

odbudowę dachu, poprawę stanu technicznego obiektu, wzmocnienie fundamentów pod kozłem, wymianę wału skrzydłowego, rekonstrukcję „izbicy”, dyszla, schodów zewnętrznych i skrzydeł, a
także zagospodarowanie terenu wokół
wiatraka.
Przy wiatraku w Chrośnie powstały
sanitariaty, wiata wraz z piecem chlebowym, mała architektura (m.in. ławki, siedziska, stoły), strefa parkingowa.
Wykonawcą prac jest firma Modern
House Józef Stasiak z województwa
małopolskiego. Prace przy wiatraku
w Chrośnie rozpoczęły się na początku
lutego br.

Po zrealizowaniu inwestycji przygotowane zostaną tablice informacyjne, na
których znajdą się najistotniejsze ciekawostki na temat historii wiatraka, funkcji
jego poszczególnych elementów czy pierwotnej lokalizacji. Cały czas pracujemy
również nad zwiększeniem dofinansowania unijnego dla tej inwestycji, które
na dzień dzisiejszy wynosi niecałe 800
tys. zł. Jest duża szansa, że będzie ono
jeszcze większe – mówi Zastępca Burmistrza Bartosz Krajniak.
Projekt nr RPKP.07.01.00-04-0017/18
pn. „Rewitalizacja zabytkowego wiatraka
typu „Koźlak” w Chrośnie” jest współfinansowany ze środków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Czarnoziem
na Soli w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność, Działania
7.1. Rozwój lokalny kierowany przez
społeczność Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014–2020.



INWESTYCJE

Ruszył
remont ścieżek
rowerowych
w Kruszwicy
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż brzegu jeziora Gopło od ul.
Kolegiackiej do ul. Tadeusza Kościuszki w Kruszwicy doczekała
się remontu.
Obecnie trwa rozbiórka nawierzchni z kostki i obrzeży betonowych. W ramach prac zaplanowano wzmocnienie podbudowy i ułożenie nawierzchni z wykorzystaniem materiałów z wcześniejszej rozbiórki.
Wskutek przeprowadzonych prac zlikwidowany będzie zdeformowany przebieg ścieżki oraz wyłamane obramowania. Ścieżka zyska
nową podbudowę, dzięki której nie będzie dochodziło do wymywania kruszywa i powstania deformacji podczas prac utrzymaniowych.
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
TRANSP-POM Piotr Pomagier. Odbiór wykonanych robót zaplanowano na październik 2021 r.

Trwa przebudowa

skrzyżowania w Kobylnikach

Przebudowa skrzyżowania w miejscowości Kobylniki to jedna
z bardziej oczekiwanych inwestycji w Gminie Kruszwica, w ramach której powstanie rondo oraz chodniki wzdłuż drogi krajowej nr 62, oświetlenie drogowe oraz zatoki autobusowe. Zlikwidowane zostanie bardzo niebezpieczne skrzyżowanie, co poprawi
bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu połączenia wspomnianych wcześniej dróg.
Inwestorem zadania jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad, natomiast wykonawcą prac firma Transpol. Postęp prac
jest widoczny każdego dnia. Obecnie przebudowywany jest przejazd kolejowy, w związku z czym z ruchu wyłączony został odcinek
od Kobylnik do Strzelna. Efekty końcowe będzie można zobaczyć
jeszcze przed końcem 2021 roku, jednakże już teraz trasę z Inowrocławia do Kruszwicy można pokonać z wykorzystaniem nowej
infrastruktury.



INWESTYCJE

Nowy most
w Kobylnikach
jeszcze w tym roku

Prace budowlane nad budową mostu w Kobylnikach
rozpoczęły się z początkiem 2021 r.

Nowy most i droga zostały zaprojektowane w tak zwanej
klasie „G”. Oznacza to, iż będą spełniały parametry, jakie stosuje się przy budowie dróg krajowych oraz wszelkie wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia pojazdami
specjalnymi, zgodnie ze standardami NATO–STANAG 2021.
Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa
mieszkańców i znacznie poprawi komunikację w naszej Gminie.
Obecnie prace budowlane zmierzają ku końcowi. Wykonano warstwy bitumiczne na obu zaplanowanych odcinkach
jezdni, zamontowano barieroporęcze i balustrady ochronne
w obrębie mostu i dróg dojazdowych. Przeprowadzono także
próbę obciążeniową nowego mostu.
Ponadto umacniane są nasypy na przyczółkach obiektu,
wykonywana jest nawierzchnia na włączeniu w drogę powiatową, a także prowadzone są badania laboratoryjne potwierdzające jakość wykonywanej nawierzchni.
Planowany całkowity koszt realizacji zadania wyniesie
10 365 777,77 zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu
państwa.
Przypomnijmy, że Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie
w ramach programu „Mosty dla regionów”.



SAMORZĄD

Spotkania informacyjno-organizacyjne
z młodzieżą i seniorami
w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy

Po okresie silnych obostrzeń spowodowanych trwającą pandemią koronawirusa
powrócono do spotkań konsultacyjnych
z Senioralnym Zespołem Doradczym oraz
Młodzieżowym Zespołem Doradczym Burmistrza Kruszwicy. Przed rozpoczęciem
okresu pandemii COVID-19 zespoły te
spotykały się kilka razy w roku w celu omówienia ważnych dla samorządu spraw. Była
to okazja do zgłaszania swoich sugestii oraz
propozycji ze strony tych środowisk.
Spotkania mają charakter konsultacyjny,
doradczy oraz inicjatywny, a członkowie tych
zespołów pełnią funkcję społecznie. Uczestnictwo lokalnej społeczności w pracach samorządu
pozwoli na lepsze poznanie ich pomysłów
i potrzeb, co z pewnością będzie pomocne
w podejmowaniu przez samorząd wielu inicjatyw. W bieżącym roku odbyło się kilka spotkań

zarówno z Seniorami, jak i Młodzieżą, a ostatnie z nich miały miejsce we wrześniu.
Seniorzy powrócili do tematu utworzenia
Klubu Senior+ w budynku przy ul. Nadgoplańskiej 4C w Kruszwicy. Z uwagi na konieczność zorganizowania punktu szczepień
w tym obiekcie uruchomienie Klubu nastąpi
w styczniu 2022 r. Ponadto omówiono realizację polityki senioralnej w gminie oraz organizację Gminnego Dnia Seniora.
Podczas spotkania z Młodzieżą konsultowano koncepcję zagospodarowania terenu
w pobliżu miasteczka rowerowego na Zagoplu,
gdzie w przyszłości planowana jest rozbudowa
kompleksu rekreacyjnego.
W oparciu o konsultacje z młodzieżą powstał już gotowy projekt techniczny na rozbudowę
kompleksu rekreacyjnego na Osiedlu Zagople
w Kruszwicy. Zakres zadania obejmuje wzbo-

gacenie oferty rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. W ramach zadania ma powstać m.in. tor
do jazdy na hulajnodze, rolkach czy na rowerze
oraz szereg nowych urządzeń zaprojektowanych z myślą o różnych grupach wiekowych. Nie
zabraknie również nowych nasadzeń – wyjaśnia
Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy.
Ponadto powrócono do projektu budowy
zjeżdżalni wodnej wraz z zagospodarowaniem
terenu na Półwyspie Rzępowskim, który również poddano konsultacjom. Oprócz tematów inwestycyjnych rozmawiano również o wydarzeniach kulturalno-sportowych, zbliżającym się
600-leciu nadania praw miejskich Kruszwicy
oraz dyskutowano o bieżących sprawach i problemach, z którymi na co dzień borykają się
mieszkańcy Kruszwicy.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Konferencja pn. „Zmiany klimatyczne zagrożeniem
i szansą dla Kujaw i Pomorza” w Kruszwicy

W piątek (10.09.) w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
w Kruszwicy odbyła się konferencja zorganizowana przez Gminę
Kruszwica i Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Ks. K. Kujawskiego w Inowrocławiu pn. „Zmiany klimatyczne zagrożeniem
i szansą dla Kujaw i Pomorza”. Uczestników powitali Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości dr Wiesław Juchacz oraz Burmistrz
Kruszwicy Dariusz Witczak.
Podczas konferencji poruszono m.in. takie tematy jak wpływ zmiany
klimatu na zasoby wodne Polski, gospodarowanie zasobami wodnymi
w dobie kryzysu klimatycznego, problemy środowiskowe jeziora Gopło
oraz woda w dziejach Kujaw.
Cieszę się, że konferencja zgromadziła tyle chętnych i zainteresowanych osób. Wiemy, że rozwiązując problemy wynikające ze zmian klimatycznych, jakie powstały na skutek działalności człowieka, możemy
budować prężniejsze, zdrowsze oraz bardziej świadome społeczeństwo
– powiedział Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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Premier Mateusz Morawiecki
z wizytą w Kruszwicy

Dnia 19 sierpnia Premier Mateusz
Morawiecki odwiedzał Województwo Kujawsko-Pomorskie. W tym dniu wizytował
również Kruszwicę, a przede wszystkim
budowę mostu nad rzeką Noteć w Kobylnikach. Jest to pierwsza inwestycja realizowana w ramach programu „Mosty dla
regionów”. Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim
otrzymała dofinansowanie na realizację
tego zadania w wysokości 8 355 598,00 zł,
co stanowi 80% wartości zadania.
Pan Premier pozytywnie ocenił realizowaną inwestycję. W spotkaniu udział wzięli
również: Minister Łukasz Schreiber, Poseł
Tomasz Latos, Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Burmistrz
Kruszwicy Dariusz Witczak.

Miesiąc wcześniej (16 lipca) plac budowy
wizytował Minister Infrastruktury Andrzej
Adamczyk, który pogratulował determinacji
i odwagi Panu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi
i Panu Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi
Witczakowi w angażowanie środków publicznych w tego typu przedsięwzięcia i inwestycje
w szczególności na potrzeby mieszkańców
gminy Kruszwica.
Podczas wizyty w naszej Gminie pan Premier zadeklarował również wsparcie finansowe przy projekcie uatrakcyjnienia Mysiej
Wieży o elementy multimedialne i oświetleniowe.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Projekt EKO LGD

W dniu 10 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy miało
miejsce podpisanie umowy partnerskiej, na mocy której Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli wraz
z dwiema grupami z Wielkopolski: Stowarzyszeniem Lokalna
Grupa Działania Krajna nad Notecią oraz Stowarzyszeniem
„Dolina Wełny” zobowiązały się do współdziałania na rzecz projektu „EKO LGD”, planowanego do realizacji w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach projektu zostaną utworzone Eko-punkty składające
się z czujników pomiaru czystości powietrza i stacji meteorologicznych. Urządzenia zostaną zainstalowane w każdej gminie z obszaru działania partnerów realizujących projekt. Ponadto, zadaniem
własnym, przewidzianym do realizacji przez LGD Czarnoziem na
Soli będzie utworzenie sali ekologicznej.
Jednym z założeń projektu jest stworzenie przestrzeni do działalności edukacyjnej i szkoleniowej z zakresu szeroko rozumianej ekologii. Koncepcja sali ekologicznej zakłada aranżację, elementy wystroju i wyposażenie zgodne z filozofią zero waste czyli bazowanie na
przedmiotach stworzonych z materiałów pochodzących z recyklingu –
wyjaśnia Bartosz Krajniak Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania
Czarnoziem na Soli.

Łącznie projektem zostanie objętych 25 gmin, w tym Gmina Kruszwica. Zaplanowane zadania będą realizowane pomiędzy IV kwartałem 2021 a III kwartałem 2022 roku. Budżet projektu współpracy
wyniesie ogółem ok. 650 000 zł, natomiast kwota przeznaczona na
realizację zadań przez LGD Czarnoziem na Soli to ok. 280 000 zł.
Tekst i fot. UM Kruszwica
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PODSUMOWANIE IMPREZ
KULTURALNO-SPORTOWYCH
W GMINIE KRUSZWICA W 2021 ROKU

W tym roku Gmina Kruszwica pomimo pandemii miała do zaoferowania
bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnosportowych. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie: imprezy biegowe, rajdy rowerowe, turniej siatkówki, coś dla miłośników muzyki, a także jedzenia.
W sobotę 5 czerwca na osiedlu Zagople w Kruszwicy odbył się Gminny Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn.
Wzięło w nim udział siedem 2-osobowych drużyn. Spośród wszystkich nagrodzone zostały najlepsze trzy, a dodatkowo wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe medale za uczestnictwo.

dzo dużym zainteresowaniem. Wydarzenie uświetniły pokazy: 56. Bazy Lotniczej, 2. Pułku Inżynieryjnego, Nadgoplańskiego WOPR oraz Climbing System
Techniki Linowe.

10 lipca po raz drugi do Kruszwicy
zawitały Food Trucki! Najlepsze mobilne restauracje z całej Polski przyjechały
pod Mysią Wieżę i różnorodnością

18 czerwca w ramach wydarzeń zaplanowanych w Kruszwicy pod nazwą
„Lato w mieście” w kruszwickim amfiteatrze odbył się koncert Kasi Kowalskiej. Jedna z czołowych wokalistek
w Polsce zagrała dla nas największe przeboje ze swojego bogatego repertuaru.
Publiczność wspaniale się bawiła przy
muzyce w klimatach popowo-rockowych.

Dla miłośników biegania 3 lipca odbyła się I edycja Festiwalu biegowego
„Zwiedzanie przez bieganie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozbiegana Kruszwica, która cieszyła się bar10

serwowanych dań zabrały nas w kulinarną podróż do wielu zakątków świata.
Tego samego dnia odbył się rajd rowerowy z cyklu „Kujawsko-Pomorskie
na rowery”. W tym roku cykl po raz
pierwszy zagościł w Kruszwicy. Trasa
rajdu przebiegała zielonym szlakiem

małej pętli wokół jeziora Gopło, czyli
urokliwymi terenami Nadgoplańskiego
Parku Tysiąclecia i liczyła około 40
km. Następnie 23 lipca w kruszwickim

amfiteatrze odbył się kolejny koncert
zespołu Reggaeside, który rozkręcił całą
publiczność muzyką w klimatach reggae.

W dniach 11-14 sierpnia odbyły się
Dni Kobylnik, podczas których odbył się
m.in. koncert grupy muzycznej Dublerzy, rajd rowerowy z atrakcjami, piknik
przy świetlicy, badanie cukru, pokaz strażacki, malowanie twarzy i wiele innych
atrakcji dla dzieci.

W niedzielę 15 sierpnia po raz piąty
w Kruszwicy odbył się Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa standardowo liczyła 1963 m
i jest symbolem daty schwytania i śmierci
ostatniego spośród żołnierzy wyklętych.
Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz imprez kruszwickich i z roku na rok
cieszy się coraz większą popularnością.

W tegorocznej edycji udział wzięło
prawie 200 uczestników. Tego samego
dnia w Chełmcach świętowaliśmy Imieniny Marii, podczas których tradycyjnie
odbyła się Msza św. w kościele p.w. Św.
Katarzyny w Chełmcach. Następnie przy
okazji słodkiego poczęstunku złożono

życzenia wszystkim Mariom, a po nich
odbył się recital Joachima Perlika,
występ zespołu Albi Mix Art., a na zakończenie koncert gwiazdy wieczoru
– Skaner.

W tym roku ponownie można było
spróbować swoich sił w Polowaniu na
Myszy. Imprezę uświetniły m.in: warsz-

taty garncarskie, turniej wojów, pokazy
kuchni średniowiecznej i wiele innych

atrakcji. Uczestnicy odziani byli w historyczne stroje, a Wzgórze Zamkowe
ponownie zamieniło się w małą, łuczniczą
wioskę.
Następnego dnia, tj. w niedzielę 29
sierpnia świętowaliśmy razem z rolnikami z Gminy Kruszwica zakończenie żniw
i prac polowych podczas Dożynek
Gminnych, które w tym roku odbyły się
w Woli Wapowskiej. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem korowodu dożynkowego w asyście Zespołu Folklorystycznego Kłopocianie ze świetlicy
w Woli Wapowskiej na halę sportową.
Tam odbyła się Msza Święta odprawiona
przez ks. Janusza Popowskiego, podczas
której dziękowano za zbiory w 2021 r.
oraz wręczono nagrody i wyróżnienia dla
rolników. Po części oficjalnej wystąpiła
gwiazda tegorocznych dożynek - zespół
BAYER FULL, który przyciągnął mnóst-

wo widzów. Miłym wydarzeniem artystycznym był także występ Sompoleńskiej
Orkiestry Dętej z Mażoretkami, który
został bardzo ciepło i entuzjastycznie
przyjęty przez uczestników tegorocznych
dożynek. Zwieńczeniem imprezy był
koncert zespołu Karol & Roma.
Na początku września (4-5.09) w Kruszwicy odbyły się Młodzieżowe Mistrzostwa
Europy w wioślarstwie – największa impreza sportowa w województwie Kujawsko-Pomorskim. W zawodach wzięło
udział aż 769 uczestników z 32 państw.
Organizacją zajął się Klub Wioślarski
Gopło Kruszwica przy wsparciu PZTW
oraz FISA. Nad przygotowaniem oraz
organizacją mistrzostw czuwał sztab pod
kierownictwem prezesa Wioślarskiego
Klubu Gopło Stefana Janeczka.
Natomiast 11 września br. Kruszwica
stała się centrum dziedzictwa kulinarnego regionu. Tego dnia na Wzgórzu
Zamkowym w Kruszwicy odbyła się Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pod
hasłem „Smaki Dziedzictwa”. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja
Hodowców Polskiej Białej Gęsi. Podczas
imprezy odbyły się m.in. prezentacje kół
gospodyń wiejskich, prelekcje na temat
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historii i przyrody, warsztaty garncarskie,
łucznicze oraz wiklinowe, zwiedzanie
ekspozycji przyrodniczo-historycznej
„U źródeł polskości”, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem, animacje dla dzieci, a także pokazy kulinarne na żywo
u stóp Mysiej Wieży.
Sezon imprez kulturalno-sportowych
zakończyliśmy 19 września I edycją
Nadgoplańskiego Biegu Dwóch Jezior,
która zorganizowana została przez Gminę Kruszwica i Gminę Inowrocław. Bieg
rozpoczął się o godz. 11:00 w Łojewie
przy Centrum Dziedzictwa Kujaw Zachodnich, a zakończył na parkingu pod
Mysią Wieżą w Kruszwicy. Około stu
biegaczy miało do pokonania 10 km.
Tegoroczna edycja miała charakter
pilotażowy. Docelowo Nadgoplański
Bieg Dwóch Jezior będzie odbywał się
dwa razy w roku: wiosną z Kruszwicy do
Łojewa oraz pod koniec lata lub jesienią
z Łojewa do Kruszwicy.

Ponadto na początku czerwca Kruszwicę odwiedził także Ogólnopolski Klub
Mercedesa W126. Miłośnicy klasycznej
motoryzacji mogli podziwiać mercedesy
na parkingu pod Mysią Wieżą. W naszej
Gminie odbyło się też wiele rajdów rowerowych zorganizowanych przez PTTK
Oddział Nadgoplański w Kruszwicy oraz
Kruszwicką Grupę Rowerową m.in.:
„Cała Kruszwica na rowery”, „60 km na
60-lecie oddziału PTTK” czy wycieczka rowerowa „Tropem pomidora”. Na
początku września po raz dziewiąty już
odbył się Rajd Promienisty Gęsi Gęgawy zorganizowany przez Nadgoplański
Park Tysiąclecia.
Tekst UM Kruszwica
11
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Dożynki Gminne

w Woli Wapowskiej za nami!
W niedzielę 29 sierpnia podczas Dożynek Gminnych w Woli Wapowskiej
świętowaliśmy wspólnie z rolnikami zakończenie żniw i prac polowych
w Gminie Kruszwica.

Obchody rozpoczęły się uroczystym
przemarszem korowodu dożynkowego ze
świetlicy w Woli Wapowskiej na halę
sportową, gdzie odbyła się Msza Święta
odprawiona przez ks. Janusza Popowskiego, podczas której dziękowano za zbiory
w 2021 roku.
Po zakończeniu uroczystej Mszy Świętej
starostowie Dożynek Renata Łysiak ze wsi
Sukowy oraz Dariusz Kulpa – prezes Rolniczej Spółki Produkcyjnej Janocin – dokonali symbolicznego przekazania chleba
Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witczakowi. Następnie przy akompaniamencie Zespołu Folklorystycznego Kłopocianie odbyło
się dzielenie chlebem. Burmistrz Kruszwicy
złożył wszystkim rolnikom z naszej gminy
podziękowania za trud i pracę. Podziękował
także mieszkańcom Woli Wapowskiej i okolicznych miejscowości za przygotowanie wsi
do Dożynek Gminnych. Życzenia dla rolników z Gminy Kruszwica przekazali także
Pan Poseł Dariusz Kurzawa oraz doradca
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pan Jerzy Kowalik w imieniu Wojewody Mikołaja
Bogdanowicza.
Następnie nastąpiło wręczenie wyróżnień
i odznaczeń honorowych dla rolników z terenu Gminy Kruszwica.Odznaczenia honorowe
„Zasłużony dla Rolnictwa” przyjęli: Artur
Juskowiak z Kruszwicy, Piotr Straszewski
z Gocanowa, Lesław Rutkowski z Chełmiczek oraz Piotr Chwalisz z Kobylnicy.
Wyróżnienia Burmistrza Kruszwicy otrzymali: Ewa i Wojciech Chwalisz z Chełmiczek, Marzena i Adam Surmacewicz
z Chrosna, Ewa i Tomasz Wiśniewscy z Karska,
Marta i Maciej Skowron z Lachmirowic,
Arleta i Zbigniew Piwek ze Skotnik, Ewa
i Maciej Mazurczak z Racic, Beata i Jarosław Kozłowscy z Kraszyc, Renata i Paweł
Łysiak ze wsi Sukowy. Ponadto Święto Plonów stało się wspaniałą okazją do podziękowania Panu Radosławowi Dybale, który
okazał się najlepszy w VII Wojewódzkim
Konkursie Orki w Podgórzynie.
Po części oficjalnej wystąpiła gwiazda tegorocznych dożynek – zespół BAYER FULL.
Miłym wydarzeniem artystycznym był
także występ Sompoleńskiej Orkiestry Dętej
z Mażoretkami, który został bardzo ciepło
i entuzjastycznie przyjęty przez uczestników
tegorocznych dożynek. Zwieńczeniem impre12

zy był koncert zespołu Karol & Roma. Organizatorzy zapewnili także dmuchańce dla
najmłodszych oraz strefę z gastronomią,
w której m.in. można było zjeść specjały kulinarne przygotowane przez Koło Gospodyń
Wiejskich z Chrosna.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
tej imprezy dożynkowej.
Tekst UM Kruszwica,
fot. Filip Pawlak

Fotorelacja J. Waszak
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Fundacja spod Kruszwicy na Dożynkach
Prezydenckich i Dożynkach w Magdeburgu
dowego. Stoisko Fundacji odwiedzili m.in.
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką
Agatą Kornhauser-Duda. Fundację reprezentowały Halina Polaczyk, Renata Sobczak oraz
Prezes Zarządu Andrzej Klonecki.

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
po raz kolejny wzięła udział w Dożynkach
Prezydenckich, które odbyły się 19 września
2021 r. na terenie Pałacu Prezydenckiego.
Za ceremoniał uroczystości, której obchody
zapoczątkowane zostały przez Prezydenta RP
Ignacego Mościckiego w 1927 r. w Spale,
odpowiadał Państwowy Zespół Ludowy Pieśni
i Tańca „Mazowsze”. Dożynkom towarzyszyły
konkursy dla rolników i kół gospodyń z całej Polski, a ich uczestnicy mieli okazję skosztować wiejskich smakołyków w ogrodach pałacowych.
Uczestnicy Dożynek mogli spróbować dań
z naszej kujawskiej gęsiny z chowu przyzagro-

Jednocześnie w dniach 17–19 września
2021 r. Fundacja wzięła udział w krajowych
dożynkach w Saksonii-Anhalt w Magdeburgu, gdzie reprezentowała nasz region. Goście
odwiedzający stoisko mieli okazję zapoznać
się z ofertą kulturalną i turystyczną Kujaw
i Pomorza, a także skosztować tradycyjnych
specjałów naszej kuchni - przede wszystkim
dań z gęsiny oraz miodów czy lokalnych
powideł. Pojawił się także akcent kruszwicki,
ponieważ na stoisku naszego regionu dostępne
były materiały promocyjne Gminy Kruszwica.
Regionalne stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem nie tylko zwiedzających, ale
również gospodarzy uroczystości. Wśród zwiedzających znalazł się m.in. premier landu
dr Reiner Haseloff, a także nowo wybrany
wicepremier, Minister Gospodarki, Turystyki,
Rolnictwa i Leśnictwa Saksonii-Anhalt, Sven
Schulze.W Dożynkach w Magdeburgu wzięły
udział Anna Marek oraz Helena Polaczyk.
Tekst i fot. Fundacja Hodowców
Polskiej Białej Gęsi

Narodowe Czytanie 2021

Jak co roku, w pierwszy weekend września, w całej Polsce odbyła się kolejna edycja
akcji Narodowe Czytanie, organizowanej
przez Prezydenta RP. W tym roku wszyscy
uczestnicy czytali sztukę Gabrieli Zapolskiej
Moralność pani Dulskiej. „Głównym celem
akcji jest popularyzacja czytelnictwa oraz
wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości
poprzez kontakt z największymi dziełami
polskiej literatury”.
W piątek 3 września kruszwicka biblioteka
wraz ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kruszwicy przystąpiła do dziesiątej, jubileuszowej edycji Narodowego Czytania. Podczas spotkania czytano wybrane sceny dramatu, a w role postaci występujących w komedii
wcielili się uczestnicy ŚDS. Rozmawiano także
o pojęciu „dulszczyzna”. Ponadto uczestnicy
poznali życiorys Gabrieli Zapolskiej oraz obejrzeli fragment przedstawienia.

14

W filii w Woli Wapowskiej panie należące
do Dyskusyjnego Klubu Książki oraz zaproszeni goście spotkali się w bibliotece, aby wspólnie
przeczytać dramat Moralność pani Dulskiej.
Uczestnicy uważali, że komedia ta jest niezwykle zabawna, a przy tym pouczająca. Szczególną
sympatię wzbudził mąż pani Dulskiej i jego milcząca obecność w życiu rodziny.
W bibliotece w Chełmcach także odbyło się
spotkanie z okazji 10. edycji akcji Narodowe
Czytanie. W spotkaniu wzięły udział czytelniczki z DKK oraz zaproszeni goście. Tematem
dyskusji była książka G. Zapolskiej Moralność
Pani Dulskiej. Zostały odczytane sceny z książki oraz najważniejsze cytaty.
W przyszłym roku lekturą jedenastej edycji
Narodowego Czytania będą Ballady i romanse
Adama Mickiewicza.
Tekst i fot. MGBP
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W Kruszwicy zainaugurowano
Europejskie Dni Dziedzictwa 2021!

11 września br. Kruszwica stała się centrum dziedzictwa kulinarnego regionu. Tego dnia na Wzgórzu Zamkowym odbyła
się inauguracja tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Smaki
Dziedzictwa”. Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się w Polsce niezmiennie od
29 lat. Jest to największy w Europie projekt
społeczno-edukacyjny promujący wartości dziedzictwa kulturowego. Tegorocznym
organizatorem była Fundacja Hodowców
Polskiej Białej Gęsi wraz z partnerami
strategicznymi: Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bodganowiczem oraz
Gminą Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak
jako gospodarz przywitał wszystkich przybyłych gości i uczestników w legendarnej stolicy Polski i zaprosił do smakowania wspaniałej kujawskiej kuchni oraz podziwiania krajobrazu nadgoplańskiej przyrody.
Podczas imprezy odbyły się m.in. prezentacje kół gospodyń wiejskich, prelekcje na
temat historii i przyrody, warsztaty garncarskie, łucznicze oraz wiklinowe, zwiedzanie
ekspozycji przyrodniczo-historycznej „U źródeł polskości”, zwiedzanie zabytków z przewodnikiem, a także animacje dla dzieci. Imprezę uświetniły pokazy kulinarne na żywo
Roberta Sowy – polskiego kucharza, restauratora i autora książek kucharskich oraz Rafała
Godziemskiego – szefa kuchni i właściciela
Memo at Home by Rafał Godziemski w Osielsku.
Miłośnicy dobrego jedzenia i kulinarnych
tradycji mogli odwiedzać stoiska oraz skosztować produktów regionalnych restauratorów i producentów, w tym smakowitej gęsiny.
Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa była wspaniałą okazją do uhonorowania Animatorów Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Tradycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy wyróżniają się
swoją działalnością i przyczyniają się do
popularyzowania i ochrony regionalnej kultury, tradycji oraz dziedzictwa narodowego.
W konkursie wyróżnionych zostało 14 osób
i instytucji z terenu całego województwa,
którym nagrody wręczyli: dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
Bartosz Skaldowski, Wojewoda KujawskoPomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Tekst UM Kruszwica,
fot. J. Waszak
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Spotkanie

konsultacyjne
w sprawie
budowy
obwodnicy
Kruszwicy

W dniu 22 września 2021 r.
o godz. 16:00 w Centrum Kultury
i Sportu „Ziemowit” odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy obwodnicy w Kruszwicy.
W spotkaniu udział wzięli m.in.
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak,
przedstawiciele inwestora, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz projektanci.
Celem spotkania było poinformowanie społeczeństwa o planowanej
inwestycji drogowej i przybliżonych
terminach realizacji.
W trakcie konsultacji można było
zapoznać się z rozważanymi wariantami przebiegu tras drogowych oraz
zgłaszać swoje pytania i opinie przez
specjalnie przygotowane ankiety.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Mieszkańcy aktywnie
uczestniczyli w konsultacjach, zadawali pytania i zgłaszali swoje opinie
i uwagi.
Tekst UM Kruszwica

I Nadgoplański Bieg
Dwóch Jezior za nami!

W niedzielę 19 września 2021 r. odbyła się
I edycja Nadgoplańskiego Biegu Dwóch Jezior
zorganizowana przez Gminę Kruszwica i Gminę
Inowrocław. Bieg rozpoczął się o godz. 11:00
w Łojewie przy Centrum Dziedzictwa Kujaw
Zachodnich, a zakończył na parkingu pod
Mysią Wieżą w Kruszwicy. Ponad stu biegaczy
miało do pokonania 10 km. Tegoroczna edycja
miała charakter pilotażowy.
Wyniki w klasyfikacji generalnej kobiet
przedstawiają się następująco:
I miejsce – Anna Nowakowska z czasem 39:22
II miejsce – Malwina Szymańska z czasem 43:47
III miejsce – Marzena Golędzinowska
z czasem 45:56
Natomiast wyniki w klasyfikacji generalnej
mężczyzn oraz open:
I miejsce – Sebastian Chmielarz z czasem 35:36
II miejsce – Filip Siwiak z czasem 36:23
III miejsce – Roman Kwiatkowski z czasem 45:56
Najstarszym uczestnikiem zawodów był Pan
Władysław Lewandowski.
„Cieszymy się, że nowa impreza biegowa wzbudziła zainteresowanie miłośników biegania. Już
dziś zapraszamy na kolejne edycje, które odbędą
się w maju oraz we wrześniu przyszłego roku. Za
pomoc w organizacji biegu dziękujemy policjantom z Komisariatu Policji w Kruszwicy, strażakom
z OSP Kruszwica, OSP Jacewo i OSP Rusinowo
oraz ratownikom z Nadgoplańskiego WOPRu.” –
powiedział Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza
Kruszwicy.
Dziękujemy za udział i do zobaczenia
w przyszłym roku!
Tekst i fot. UM Kruszwica

Burmistrz Kruszwicy

podziękował wioślarzom, którzy
brali udział w Igrzyskach
Olimpijskich TOKIO 2020

W dniu 14 września br. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak
podziękował i pogratulował udziału w Igrzyskach Olimpijskich TOKIO 2020 wioślarzom
z Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica
– Jerzemu Kowalskiemu oraz Arturowi
Mikołajczewskiemu.
Zawody wioślarskie na igrzyskach rozpoczęły się 23 lipca, a zakończyły 30 lipca. Była
to bez wątpienia bardzo ważna chwila oraz
powód do dumy i radości zarówno dla Klubu
Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica, jak i dla
całej Kruszwicy.
Tak ogromny sukces, jakim jest udział
w Igrzyskach Olimpijskich TOKIO 2020, jest
dowodem ciężkiej i systematycznej pracy nad
ciągłym podnoszeniem własnych umiejętności.
Dziękuję za dotychczasową, wieloletnią i godną
reprezentację Kruszwicy na arenie sportowej.
Życzę wiele radości i satysfakcji z rozwijanej pasji – powiedział Burmistrz Kruszwicy
Dariusz Witczak.
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W późniejszym terminie podobne podziękowania otrzyma oczywiście jeszcze jeden
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w kategorii lekkoatletyka – Jakub Krzewina.
Teks i fot. UM Kruszwica

NASZA GMINA

Plenerowa wystawa fotografii

DZIECI ŚWIATA

„Dzieci Świata” to kolejna wystawa po
„Uśmiechu Świata” przepełniona uśmiechem,
różnorodnością kulturową, empatią, z niezwykłą wnikliwością prezentująca dolę i niedolę
najmłodszych mieszkańców naszego globu,
przede wszystkim z Azji, Afryki czy Ameryki
Łacińskiej. Jak pisze autorka w albumie Dzieci w fotografii Elżbiety Dzikowskiej: „Tam się
dzieci rodzi najwięcej,tam ich los jest najtrudniejszy, ale tak samo jak w Polsce kochają
swe dzieci tamtejsi rodzice, tak samo pragną,
by ich przyszłość była lepsza. Chciałabym, aby
(...) polskie dzieci zaprzyjaźniły się z przedstawionymi na moich fotografiach rówieśnikami”.
Dzieci na fotografiach Elżbiety Dzikowskiej najczęściej żyją w biedzie, bez możliwości
nauki, od najmłodszych lat pracując, aby wspomóc rodziców, opiekują się młodszym rodzeństwem, niejednokrotnie głodują. Pomimo wielutrosk i przeciwieństw losu starają się znaleźć
czas na zabawę i dzielą się z nami tym, co mają
najcenniejsze – uśmiechem, który jest najkrótszą drogą do serca.

Fot. J. Waszak

W dniach 19 sierpnia – 9 września 2021 r.
dzieci z Miasta i Gminy Kruszwica zaprzyjaźniły się ze swoimi rówieśnikami z różnych
stron świata oglądając plenerową wystawę
fotografii naszej cenionej podróżniczki,
Elżbiety Dzikowskiej, przemierzającej od
wielu już lat kontynenty, znanej wszystkim
widzom m.in. z legendarnego programu
„Pieprz i Wanilia”, realizowanego dla TVP
wraz z Tonym Halikiem.

Wystawa została objęta honorowym patronatem UNICEF Polska oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra
Całbeckiego i Burmistrza Miasta i Gminy Kruszwica Pana DariuszaWitczaka.
Partnerami organizacji wystawy są: Urząd
Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urząd Miasta i Gminy Kruszwica,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.
Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,
Krajowa Spółka Cukrowa S.A.

Inauguracja wystawy odbyła się w piątek 20
sierpnia 2021 r. o godz.12.00.
Wystawie towarzyszył konkurs plastyczny
„Mój przyjaciel z dalekiego świata” dla dzieci
w wieku od 6 do 12 lat, na który wpłynęły 24
prace. Wyniki konkursu: I miejsce Aleksandra
Koszałka, II – Monika Pindel, III – Oliwia Skonieczka, IV – Michał Grosman, V – Bartłomiej
Rutkowski; wyróżnienia: Julia Nowacka i Nadia Stawska.
Joanna SZEFER, historyk sztuki
kurator wystawy

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to
święto obchodzone corocznie 20 września,
ustanowione z inicjatywy Rzecznika Praw
Dziecka w 2013 roku.
W tym szczególnym dniu świętowali wychowankowie Przedszkola Samorządowego nr 1
„Nad Gopłem”. Na wszystkich przedszkolaków
czekało wiele atrakcji. Były tańce, zabawy,
słodkie niespodzianki i zawody sportowe.
Każde dziecko zostało udekorowane medalem
„Dzielnego Przedszkolaka”.
Dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 3
im. Ewy Lewańskiej w tym dniu podejmowały
szereg ciekawych aktywności. Już od samego
rana zostały zaproszone do zabaw integracyjnych w swoich klasach. Dzieci śpiewały, tańczyły, konstruowały, bawiły się chustą animacyjną, brały udział w różnych konkurencjach. Otrzymały również medale „Superprzedszkolaka”. Ciekawą atrakcją była wizyta
pluszowego misia, który rozdawał wszystkim
drobne upominki i włączył się do zabawy
z dziećmi.
Tekst i fot. nadesłane
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Nowa ekspozycja „Kruszwica.

Matecznik naszych dziejów”

W piątek 20 sierpnia 2021 r. w podziemiach na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji poświęconej historii nadgoplańskiego
miasta. Jednym z elementów tej ekspozycji
był pokaz krótkiego filmu dokumentalnego.

Projekt nosił tytuł „Kruszwica. Matecznik naszych dziejów”. Oprócz filmu w piwnicach zamku otwarto mini-wystawę składającą się z 8 plansz, poświęconych najważniejszym faktom z historii oraz zabytkom dawnej
Kruszwicy.
Projekt został zrealizowany przez kruszwicki PTTK, a przygotowany przez miejscowych filmowców: Pawła Lewartowskiego,
Filipa Pawlaka i Krzysztofa Kusia. Konsultacji historycznych udzielili dr Dariusz Kurzawa i kruszwicki przewodnik Janusz Owczarek.
Przy realizacji projektu pomogli: Nadgoplański Park Tysiąclecia, Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kruszwicy, Parafia
pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. St. Przybyszewskiego w Kruszwicy, III
Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu oraz zespół ludowy
„Poturba”.
Tekst Filip Pawlak, fot. J. Waszak

VI miejsce MDP Dpd Wola Wapowska w Ogólnopolskich
Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Koninie

W dniach 27–28 sierpnia 2021 r. na stadionie Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie zostały rozegrane zawody sportowo-pożarnicze. Pierwszego dnia odbyły się Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych CTIF, w których wzięły udział najlepsze drużyny
dziewcząt i chłopców (w wieku 10–16 lat) z poszczególnych
województw oraz zwycięzcy poprzednich zawodów krajowych.
W zmaganiach wystartowała MDP Dpd z Woli Wapowskiej w składzie:
Mikołaj Rydzkowski, Konrad Rosa, Paweł Lasecki, Jakub Pierzyński,
Kacper Patyk, Jakub Żurawski, Oliwier Paluszak, Patrycja Kozłowska,
Kacper Jasiecki, Filip Jasiński.
Zawody składały się z dwóch zadań: bojówki i sztafety pożarniczej.
Zadania bojówki technicznie wykonano bezbłędnie, jednak mało istotny
błąd – poruszenie się dwóch zawodników na końcowym miejscu zbiórki w
bojówce – za które drużyno otrzymała 20 punktów karnych, spowodował,
że z trzeciego miejsca drużyna spadła na miejsce szóste.
Drużynę do zawodów przygotowali Prezes OSP Wola Wapowska
druh Krzysztof Wiśniewski oraz druhna Maria Pańka.
„W ciągu czterech lat zdobyliśmy około 120 pucharów. Na zawody
jeździmy cały rok – latem i zimą. Startujemy na zawodach wojewódzkich i rangi krajowej. Co roku w grudniu w Woli Wapowskiej organizu-

18

jemy halowe zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych. Przyjeżdżają
do nas drużyny z całej Polski” – dodaje Prezes OSP druh Krzysztof
Wiśniewski.
Tekst Krzysztof Wiśniewski, fot. Magdalena Pierzyńska
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Uroczystości ku czci
pomordowanych w Rożniatach

W rożniackim lesie w październiku i listopadzie 1939 r. 41 Polaków zostało rozstrzelanych przez niemieckie władze okupacyjne.
W dniu 4 października 2021 r. w Rożniatach
pod Kruszwicą odbyły się uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1939 roku. Przybyli
na miejsce okoliczni mieszkańcy oraz delegacje, w tym Burmistrz Kruszwicy Dariusz
Witczak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kruszwicy Aleksander Budner złożyli kwiaty, oddając hołd zamordowanym podczas II wojny światowej w lesie w Rożniatach.
Radny Maciej Wasielewski przybliżył zebranym tragiczną historię tego miejsca. Modlitwę
poprowadził i różaniec odmówił Antoni Mila,
syn jednego z rozstrzelanych Polaków.
Kwiaty złożyli i znicze zapalili przedstawiciele szkół z Kruszwicy i ze Sławska Wielkiego, Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Kujawiak”,
Stowarzyszenia Trzech Wsi PrzeŻeJa, Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego, wychowanki z MOW Kruszwica, rowerzyści z PTTK
Kruszwica oraz mieszkańcy Kobylnik i Kruszwicy.
Zebranym za przybycie podziękował Andrzej Michalak. Organizatorem obchodów była
Rada Sołecka Kobylniki.
Miejscem pamięci w Rożniatach opiekują
się uczniowie z Zespołu Szkół WeterynaryjnoPrzyrodniczych w Kobylnikach.
Tekst MGBP,
fot. Jarosław Waszak

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek
teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Marszałek Józef Piłsudski

Pamiętamy o zbrodni w Łagiewnikach

Hasło tegorocznego marszu brzmiało „Bądź
nośnikiem pamięci o swoich korzeniach i pamiętaj, na czym wyrosłeś”.
Przemarsz do miejsca pamięci oddalonego
o kilka kilometrów od miasta odbywał się od 2014
roku. Upamiętniał wydarzenia, do jakich doszło
w dniu 24 września 1939 roku. To wtedy niemieccy żołnierze rozstrzelali mieszkańców Kruszwicy
na polu w Łagiewnikach.
W tym roku uczniowie z klas VII Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy odwiedzili miejsce
pamięci pod opieką p. J. Kaczmarek i p. P. Borczaka – uczestnicy marszu zapalili znicze przy
pomniku.
Kadeci z klas mundurowych Zespołu Szkół
im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy wraz

z opiekunami Piotrem Wójciakiem i Rafałem
Kostrzakiem uczcili pamięć tragicznie poległych
mieszkańców Kruszwicy. Prócz złożenia kwiatów i zniczy pod pomnikiem zadbano także o jego

otoczenie. Zostały wycięte krzaki oraz gałęzie,
które utrudniały swobodny dostęp do pomnika pamięci.
Tekst i fot. nadesłane
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Święto

Pieczonego
Ziemniaka
w Kobylnikach

W piątek 17 września 2021r. na terenie
Strzelnicy w Kobylnikach odbyła się impreza
pod nazwą Święto Pieczonego Ziemniaka. Organizatorami festynu byli: Świetlica w Kobylnikach, Strzelnica Sportowa w Kobylnikach oraz
Rada Sołecka w Kobylnikach.

Była gra terenowa dla dzieciaków, konkursy dla
dorosłych, młodzieży i dzieci: dla dorosłych na
najdłuższą obierkę z ziemniaka, dla młodzieży na
najciekawszą rzeźbę z ziemniaka, dla najmłodszych plastyczny „Cudaki kartoflaki”.

Odbyła się biesiada przy ognisku – pieczenie
kiełbasek, pieczone w ognisku pyszne ziemniaki,
chleb ze smalcem, pasztetem i do tego ogórek kiszony z kobylnickiego sklepu KOM-ROLU.

Dziękujemy panu Ryszardowi Greinertowi,
który ugościł nas w Strzelnicy, za poświęcony czas,
ciepłe przyjęcie oraz za przygotowanie Strzelnicy
na naszą imprezę.
Podziękowania dla wszystkich dzieci i rodziców za pomoc w organizacji.
Pierwsze Święto Pieczonego Ziemniaka Świetlicy w Kobylnikach za nami. Mam nadzieję, że na
stałe wpisze się w kalendarz imprez świetlicy.
Organizatorzy: Świetlica w Kobylnikach, Strzelnica Sportowa w Kobylnikach i Rada Sołecka
w Kobylnikach.
Tekst Marzena Stróżyk,
fot. Stanisław Starosta
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Myślę, więc nie śmiecę
– sprzątamy świat

W trzeci weekend września (17–19.09.2021 r.)
odbyła się 28. edycja ogólnopolskiej akcji
„Sprzątnie Świata”. Tegoroczne hasło kampanii
brzmiało „Myślę, więc nie śmiecę”.
W dniu 17 września 2021 r. w Szkole Podstawowej im. J. Kusocińskiego w Polanowicach odbyła
się akcja ekologiczna „Sprzątanie świata”. Uczniowie pod opieką swoich wychowawców wyruszyli
w teren, aby oczyścić pobliskie pobocza dróg,
zlikwidować dzikie wysypiska śmieci i uprzątnąć
zakątki przyległe szkole. W wyniku akcji zebrano dziesiątki worków śmieci. Natknięto się na
dużą liczbę dzikich wysypisk, których przybywa
z każdym rokiem. Po dużej dawce świeżego powietrza uczniowie wrócili do szkoły pełni energii
i dobrego samopoczucia. W realizacji akcji pomógł
jak zawsze Urząd Miejski w Kruszwicy. Nauczycielkami odpowiedzialnymi za przebieg akcji były
Joanna Kaliska i Monika Ferensztajn.
„Myślę, więc nie śmiecę” – pod takim hasłem
przebiegała tegoroczna akcja sprzątania świata, do
której tradycyjnie włączyli się uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie.
Zaopatrzeni w jednorazowe rękawiczki i worki
foliowe wszyscy uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami wyruszyli na poszukiwanie śmieci. Robiliśmy porządki w Rusinowie, Tarnówku
i Janocinie, gdzie wspierali nas sołtys Piotr Wesołowski oraz pan Marek Nalewaj. Uczniowie młodszych klas oraz przedszkola zajęli się sprzątaniem
terenu przyszkolnego i terenów przydrożnych Ru-

sinowa. Tak jak każdego roku z przykrością stwierdzamy, że mimo corocznie prowadzonej akcji
śmieci nie ubywa i lokalna społeczność nie dba
o czystość środowiska.
W dniu 17 września 2021 r. braliśmy udział
w jednej z najważniejszych akcji ekologicznych
„Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tego dnia
dzieciom z oddziałów zerowych oraz uczniom klas
I–VIII udało się zebrać sporo śmieci. Najwięcej
było butelek szklanych i plastikowych, folii i papieru. Były rejony bardziej i – co cieszy – mniej
zaśmiecone. Wierzymy, że takie akcje przynoszą
efekty, świadomość ekologiczna każdego ucznia
jest coraz większa, a teoria przeradza się w działanie.
W dniu 17 września 2021 r. uczniowie ZSO
brali czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata Polska 2021” – tegoroczne hasło
„Myślę, więc nie śmiecę”, podkreśla, że nie chodzi
o to, by sprzątać, ale o to, by nie śmiecić.
Także w dniu 17 września akcja „Sprzątanie
Świata Polska 2021 została zorganizowana przez
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy.
Sprzątając wyznaczony teren uczestnicy utrwalali
zasady segregacji odpadów.
Tekst Joanna Kaliska (SP Polanowice),
Anna Wiśniewska (SP Rusinowo), Magdalena
Musiałowska (SP 1), FB SP 2, ŚDS Kruszwica
Fot. nadesłane

Obchody 100. rocznicy
urodzin Stanisława Lema
w kruszwickiej bibliotece

We wrześniu 2021 r. minęło sto lat od urodzin
Stanisława Lema – jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku, klasyka literatury science
fiction, a także filozofa, futurologa, eseisty oraz krytyka. Jego książki przetłumaczono na 52 języki i wydano w łącznym nakładzie 41 milionów egzemplarzy.
Sejm RP ustanowił rok 2021 rokiem Stanisława
Lema.
Kruszwicka biblioteka w dniach 10–30 września
2021 r. zorganizowała cykl wydarzeń i spotkań pod
wspólną nazwą „Wszechświat Lema”.

W bibliotece przy ul. Rybackiej można było oglądać
wystawę grafik Projekt „Lem” z Narodowego Centrum
Kultury. „Jest to wystawa planszowa promując dzieła
Mistrza poprzez prace współczesnych artystów, którzy
specjalnie dla potrzeb tego projektu zinterpretowali plastycznie dziesięć książek Lema. Drugą część ekspozycji
stanowią wybrane kultowe grafiki Daniela Mroza, który
przez lata współpracował z pisarzem, tworząc charakterystyczny czarno-biały kanon lemowskich postaci”.
(www.nck.pl).

Także w bibliotece zaprezentowano książki ze zbiorów placówki: „Światy Lema” – książki Wydawnictwa
Literackiego z okładkami Przemka Dębowskiego;
„Czytajmy Lema” – powieści, opowiadania, eseje, felietony i opracowania z teorii literatury; „Nie tylko Lem”
– książki science fiction polskich i zagranicznych pisarzy
fantastycznych.

Dla najmłodszych czytelników biblioteki zorganizowane zostały warsztaty kreatywne „Rakietą do gwiazd”:
w bibliotece przy ul. Rybackiej dzieci odbierały przygotowane zestawy kreatywnych materiałów plastycznych, z których w domu budowały rakiety.
Na wrześniowym spotkaniu Dyskusyjnego Klubu
Książki odbyła się dyskusja „Dlaczego nie czytamy fantastyki?”, której punktem wyjścia były najbardziej znane
powieści Lema.

Sukces
uczniów

kruszwickiej
„Jedynki”
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Jana Kasprowicza w Kruszwicy wzięli udział
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje
Piękne, Bezpieczne Miejsce” w ramach corocznego Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży w Skłudzewie.

Na podstawie konspektów i prezentacji przygotowanych przez Narodowe Centrum Kultury zostały przeprowadzone zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Kruszwicy oraz Środowiskowym Domu Samopomocy.
W ŚDS odbyły się zajęcia „Rakietą LM w Kosmos i na Księżyc”. Podczas lekcji uczestnicy poznali
biografię Stanisława Lema oraz jego twórczość. Dzięki
konspektom przygotowanym przez NCK uczestnicy
dowiedzieli się, że LM to nazwy pojazdów kosmicznych zaprojektowanych przez NASA, które brały udział
w projekcie „Apollo” będącym wyprawą na Księżyc.
W ten sposób wszyscy przenieśli się w przestrzeń
kosmiczną i wysłuchali bajki Wielkie lanie ze zbioru
Bajki robotów. Opowiadanie okazało się świetnym pretekstem do rozmowy o przyjaźni i zaufaniu, o dążeniu do
celu oraz o marzeniach, które każdy posiada.
Uczniowie z „zerówki” oraz klas pierwszych SP2
wzięli udział w lekcjach bibliotecznych „Robotyka Pana
Lema”. Podczas zajęć dzieci poznały pisarza Stanisława
Lema i jego przyjaciela Daniela Mroza, który stworzył
rysunki do jego opowiadań. Wszyscy uczestnicy spotkań
przenieśli się rakietą w kosmos, aby poznać roboty i ich
świat. Uczniowie wysłuchali opowiadania Wielkie lanie
i wcieliły się w rolę wielkich konstruktorów z Cyberiady,
aby stworzyć projekty swoich robotów.

Podczas głównie zdalnych zajęć powstało ponad 170 prac plastycznych, które zostały wysłane
do Skłudzewa.W rezultacie 38 prac naszych uczniów zostało docenionych nagrodami i wyróżnieniami indywidualnymi, zakwalifikowaniem się
do wystawy pokonkursowej oraz przyczyniło się
do uzyskania przez placówkę nagrody zbiorowej
– warsztatu przyrodniczo-plastycznego.
Nagrody i wyróżnienia indywidualnie
kruszwickich uczniów:
kategoria 8–10 lat:
II miejsceZuzanna Michalak;
wyróżnienie Dominika Woźniak;
kategoria 11–13 lat:
II miejsce Jakub Pruczkowski (2 prace);
wyróżnienia: Wiktoria Mila, Nadia Stawska
(3 prace), Klaudia Śmigielska;

Zostały zorganizowane dwa konkursy: krzyżówka
„Czytamy Lema” o twórczości Lema oraz konkurs na
FB „Lem na Ziemi” z pytaniami dotyczącymi życiorysu
pisarza.
Na Facebooku biblioteki publikowane były posty
zachęcające do czytania nieoczywistych książek Lema
i o Lemie (m.in. komiks Siódma podróż, biografia Lem.
Życie nie z tej Ziemi, czytanka Lem i zagadki Kosmosu).

NASZA GMINA

kategoria 14–16 lat:
I miejsce Milena Pilarczyk (2prace),
II miejsce Martyna Przybycień (2prace);
wyróżnienie Zuzanna Kowalczyk.
Opiekun: Renata Barczak-Meller.
„Rakietą LM w Kosmos i na księżyc” to temat
spotkania z uczniami klas II i III SP2. W czasie lekcji
uczestnicy poznali sylwetkę pisarza Stanisława Lema,
jego twórczość oraz jego zainteresowania wszechświatem i astronautyką. Dzieci poznały książki o kosmosie,
wszechświecie i planetach, które można wypożyczyć
w kruszwickiej bibliotece oraz wcielili się w role astronautów i stworzyli własny kokpit w rakiecie.
Tekst i fot. MGBP Kruszwica

Dzieci nagrodzone indywidualnie 15 września
uczestniczyły w uroczystym wernisażu wystawy
pokonkursowej.
Delegacja szkolna przekazała założycielom
Fundacji Piękniejszego Świata w Skłudzewie
Państwu Danucie i Leszkowi Warmbierom upominek jako symbol i podziękowanie za dziesięcioletnią współpracę i inspirację do twórczych
działań w naszej placówce.
Serdecznie gratulujemy dzieciom zaangażowania, twórczych działań i ogromnej wyobraźni.
Gratulujemy rodzicom talentów ich dzieci
i otwartości na każde wyzwanie, jakie niesie życie.
Gratulujemy nauczycielom wytrwałości i konsekwentnej pracy w szlifowaniu młodych talentów.
Wszystkim zaangażowanym raz jeszcze dziękujemy za niezwykły trud pracy w tak trudnych
warunkach, jakim przyszło sprostać w zeszłym
roku szkolnym.

Tekst i fot nadesłane
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Zawody

strzeleckie
XXII Memoriał
Edmunda
Adamskiego

W dniu 26 września 2021 r. na Strzelnicy
Sportowej w Kobylnikach odbyły się zawody
strzeleckie – Memoriał im. Edmunda Adamskiego pod Patronatem Starosty Inowrocławskiego. Rywalizowano aż w 10 kategoriach.

Zawody wioślarskie
w Kruszwicy

W dniach 4–5 września 2021 r. na torze regatowym w Kruszwicy odbyły się Młodzieżowe
Mistrzostwa Europy do lat 23. Zawody zorganizował Klub Wioślarski Gopło Kruszwica przy
wsparciu PZTW oraz FISA.
Nad przygotowaniem oraz organizacją mistrzostw czuwał sztab pod kierownictwem prezesa
Wioślarskiego Klubu Gopło Stefana Janeczka.
W regatach wystartowały 32 europejskie reprezentacje wioślarskie. Reprezentacja Polski wywalczyła
sześć medali: trzy srebrne i trzy brązowe.
Tekst KW Gopło Kruszwica,
fot. Julia Kowacic/PZTW

Zmaganiom przyglądali się starosta Wiesława Pawłowska i radny powiatowy Henryk Procek. Miłośników sportu strzeleckiego odwiedzili
także poseł Magdalena Łośko i senator Krzysztof Brejza.
W konkurencji PISTOLET SPORTOWY
5,6 mm 25M drugie miejsce zdobył Mirosław
Służałek LOK KOM ROL Kobylniki.
W konkurencji KARABIN SPORTOWY
5,6 mm. 50M pierwsze miejsce zdobył Piotr
Macioszek LOK KOM ROL Kobylniki.
W konkurencji KARABIN CENTRALNY
ZAPŁON AK 47 7,62x39 50M pierwsze miejsce zdobył Marcin Nowak LOK KOM ROL
Kobylnik, a Piotr Baesel z tego samego klubu
był trzeci.
W konkurencji STRZELBA GŁADKOLUFOWA NA CZAS DO PIĘCIU ELEMENTÓW
METALOWYCH 15M najlepszy był Piotr Baesel LOK KOM ROL Kobylniki, trzecie miejsce
zajął Robert Adamski z tego samego klubu.
W konkurencji KARABIN SPORTOWY
5,6mm 50M – KOBIETY pierwsze miejsce
zajęła Paulina Michalak Przedsiębiorstwo Komunalne Kruszwica.
W konkurencji KARABIN SPORTOWY
5,6mm 50M– JUNIOR pierwsze miejsce zajął
Dawid Michalak Przedsiębiorstwo Komunalne
Kruszwica.
W konkurencji KARABIN SPORTOWY
5,6mm 50M – SENIORZY pierwsze miejsce
zdobył Jan Kołpak LOK KOM ROL Kobylnik.
W dwuboju drużynowym PISTOLET, KARABIN SPORTOWY BOCZNY ZAPŁON
oraz PISTOLET, KARABIN CENTRALNY
ZAPŁON 9mm, 7.62x39 pierwsze miejsce
zdobyła drużyna LOK KOM ROL Kobylniki.
Drugie miejsce zdobyła drużyna GWARD
Kwidzyn, a trzecie GWARD Inowrocław.
Organizatorami zawodów był GWARD
Inowrocław, LOK KOM ROL Kobylniki oraz
Robert Adamski, syn Edmunda Adamskiego.
Tekst Piotr Baesel
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Rejonowe Zawody Strzeleckie LOK
o „Puchar Burmistrza Kruszwicy”

Na strzelnicy sportowej w Kobylnikach w dniu
5.09.2021 r. odbyły się Rejonowe Zawody Strzeleckie Ligi Obrony Kraju z broni sportowej
o „Puchar Burmistrza Kruszwicy”.
W zawodach uczestniczyli reprezentanci kół
i klubów strzeleckich oraz osoby indywidualne.
Zawody rozegrane zostały z broni sportowej KBKS
z pozycji leżąc 20 L.
Sklasyfikowano 6 zespołów oraz 26 zawodników. W klasyfikacji zespołowej zwyciężył Klub
Strzelecki KOM-ROL Kobylniki uzyskując 517
pkt./600; II miejsce zajął Zespół Szkół Mechanicznych LOK Radziejów 515 pkt./600; III – Zespół

Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy 506
pkt./600; IV – Koło LOK Przedsiębiorstwo Komunalne Kruszwica 489 pkt./600; V – miejsce Klub
Żołnierzy Rezerwy Inowrocław 463 pkt./600.
W klasyfikacji indywidualnej zwyciężył Jan Kołpak uzyskując 189 pkt./200 przed Krzysztofem
Rosińskim 184 pkt./200, III miejsce zajął Mirosław
Służałek 179 pkt./200.
Sędzią głównym zawodów był Ryszard Greinert.
Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy
oraz nagrody.
Tekst Ryszard Greinert, fot. Mirosław Służałek

SPORT

IX Turniej Strzelecki
Osób Niepełnosprawnych

W dniu 24 września 2021 r. na Strzelnicy
Sportowej w Kobylnikach odbył się IX Turniej
Strzelecki Osób Niepełnosprawnych organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Logos” przy ścisłej współpracy ze
Środowiskowym Domem Samopomocy w Kruszwicy.

Turniej udało się przeprowadzić i przygotować
na wysokim poziomie dzięki wsparciu środków Gminy Kruszwica oraz wspaniałym darczyńcom i sponsorom: Zajazdowi „Piast Kołodziej” p. Agnieszki Rasały, Cukierni „Marina” p. Mariusza Jankowskiego,
Piekarni „Piekuś”, Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia.
W zmaganiach strzeleckich brało udział 15 drużyn: ŚDS Inowrocław, Wonorze, Żalinowo, Czarne,
Ciele, Żnin, Tuchola, Strzelno, Kowal, Barcin, Janikowo, Kruszwica, DPS Siemionki, Tarnówko, MOW
Kruszwica. Naszą imprezę zaszczycili swoją obecnością Burmistrz Kruszwicy p. Dariusz Witczak,
Dyrektor Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia
p. Andrzej Sieradzki, Kierownik Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej p. Zbigniew Ratajczyk, Prezes Nadgoplańskiego WOPR Kruszwica
p. Maciej Banachowski oraz kierownicy i dyrektorzy
zaprzyjaźnionych placówek biorących udział w turnieju.
Organizowanie Turnieju Strzeleckiego Dla Osób
Niepełnosprawnych podyktowane jest potrzebą
integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością
lokalną, podnoszenia ich poczucia przynależności do
społeczeństwa przy jednoczesnej poprawie postrzegania przez nich własnego wizerunku oraz łamania
stereotypów i barier w postrzeganiu tych osób przez
osoby pełnosprawne.
Uczestnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: strzelectwo z broni długiej oraz rzut lotką.
W każdej z tych kategorii wyłoniono zwycięzców,

nagrodzono również trzy najlepsze drużyny oraz
rywalizujących ze sobą opiekunów.
W kategorii karabin sportowy: uczestnicy – I miejsce Paweł Wójcik ŚDS Janikowo, II miejsce Mateusz Wesołowski ŚDS Kruszwica, III miejsce Krzysztof
Nowak ŚDS Kruszwica; opiekunowie – I miejsce
Grzegorz Wesołowski kierownik ŚDS Janikowo,
I miejsce Jacek Jarlaczyński pracownik ŚDS Barcin,
III miejsce Daria Chowaniak pracownik ŚDS Kruszwica.
W kategorii rzut lotką: I miejsce Przemysław Baczyński ŚDS Strzelno, II miejsce Rafał Giszczyński
ŚDS Strzelno, III miejsce Adam Rutkowski ŚDS
Żalinowo.
W kategorii drużynowej: I miejsce ŚDS Kruszwica,
II miejsce ŚDS Strzelno, III miejsce ŚDS Janikowo.

Nasza impreza miała charakter plenerowy,
uczestnicy mieli zapewniony poczęstunek – wiejski
stół, kiełbasę z grilla, sałatkę jarzynową oraz ciasto.
Duży wkład w przygotowanie posiłku wnieśli rodzice uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy oraz członkowie stowarzyszenia. Podczas imprezy mogliśmy usłyszeć Martę oraz
Marka w solowych występach, chętni mogli potańczyć czy też przejechać się bryczką. Na zakończenie
wszyscy uczestnicy wspólnie wykonali plakat malowany farbami dla upamiętnienia spędzonych chwil.
Czas spędzony wśród przyjaciół oraz rywalizacja fair play dały wszystkim ogromną satysfakcję
i zapewniły dobrą zabawę.
Tekst i fot. ŚDS Kruszwica
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Zawody lekkoatletyczne
w Białych Błotach

W dniu 3 października 2021 r. na Stadionie
Gminnym w Białych Błotach odbyły zawody
lekkoatletyczne: Finał Grand Prix Pomorza,
Kujaw i Pałuk, Mistrzostwa Województwa
w sztafetach U14 i U12 oraz Mistrzostwa U16
w wielobojach.

– I m.(200 m), III m.(piłka palantowa) U11; Monika Pindel – II m.(600 m) U11; Ola Śniegowska
– III m.(600 m) U11; Tomek Pacia – II m.
(60 m), III m.(skok w dal) U11; Czarek Trzecki –
I m.(piłka palantowa) U11; Mikołaj Dutkowski –
I m.(skok wzwyż), I m. (60 m) U12; Lena Siedlecka – I m.(200 m) U12; Natalia Szkudlarek
– I m.(skok wzwyż) U12; Melania Warmuz –
I m.(piłka palantowa), III m.(200 m) U13; Dawid
Wekwejt – Im.(200 m), III m.(skok w dal) U13;
Piotr Bogdanowicz – I m.(pchnięcie kulą),
III m.(200 m) U13; Szymon Rychczyński – I m.
(60 m) U13; Kuba Żurawski – III m.(60 m) U13;
Marta Sieradzka – I m.(skok wzwyż), III m.(60
m p/pł) U14; Zuzia Skowron – I m.(200 m),
II m.(skok w dal) U14; Oliwia Stanecka – I m.(60
m) U14; Kinga Lasecka – II m.(600 m) U14; Oliwier Paluszak – I m.(60 m p/pł), I m. (pchnięcie

kulą) U14; Kamil Tojek – II m. (pchnięcie kulą)
U14.
Równie dobrze zaprezentowały się nasze młodziczki w pięcioboju: II m. Alicja Zaremba; III m.
Kinga Siedlecka (debiut w tej konkurencji); IV
m. Aleksandra Kukuczka (debiut); X m. Martyna
Woźniak (debiut).
Na koniec biegi sztafetowe:
4 x 100 m dziewcząt U12 – I m.: R. Szuman,
A. Śniegowska, M. Szczupak, D. Sulinowska;
4 x 100 m mieszana U12 – III m.: M. Dutkowski,
L. Siedlecka, L. Kułacz, J. Olejnik;
4 x 200 m mieszana U14 – Im.: K. Żurawski, M. Sieradzka, Z. Skowron, O. Paluszak, III m.: D. Wekwejt, O. Stanecka, K. Lasecka, Sz. Rychczyński.
Gratulacje dla wszystkich zawodników!
Tekst i fot. FB KS LZS

Ostatni start w sezonie letnim uważamy za
super udany – mamy stuprocentową skuteczność
startową w Grand Prix, Cały cykl (cztery starty
od maja po finał ) przyniósł naszym zawodnikom
dużo radości i grad medali.
Oto nasi bohaterowie: Hania Basa – II m.(200
m) U10; Laura Wiśniewska – II m.(60m), III m.
(skok w dal) U10; Gosia Śniegowska – I m.(60 m),
I m.(piłka palantowa) U10; Wojtek Bieganowski –
I m.(skok w dal), I m.(60 m) U10; Janek Olejnik –
I m.(200 m), II m (skok w dal) U10; Janek Grzegorek – I m. (piłka palantowa) U10; Beata Szczupak – III m.(60 m) U10; Kacper Kornacki – III
m.(60 m) U10; Maja Kornacka – III m.(200 m)
U10; Rafał Gwiżdż – III m.(60 m) U10; Madzia
Szczupak – I m.(600 m), I m.(skok w dal) U11;
Lena Kułacz – II m. (200 m) U11; Dominika
Sulinowska – III m.(60 m) U11; Rozalka Szuman

Sportowe sukcesy uczniów z NSP
w Racicach

Bardzo dobrze wypadli uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa
Ryża w Racicach podczas Wojewódzkiego
Festiwalu Sztafet w Bydgoszczy.
Sukcesem zakończyła się rywalizacja dziewcząt w sztafecie szwedzkiej (dystans 400 m x
300 m x 200 m x 100 m.) Uczennice w składzie:
Jagoda Łopacińska, Wiktoria Bisewska, Daria
Godlewska oraz Barbara Charysz wywalczyły
brązowe medale.
W finale sztafety olimpijskiej wysokie siódme miejsce zajęli chłopcy w składzie: Łukasz
Zieliński, Filip Kowalski, Franciszek Mazurczak, Michał Łysiak.
Uczniów do zawodów przygotowali trenerzy Paweł Śmiłowski i Jacek Jędrzejczak.
W dniu 28 września 2021 r. w Pakości odbył
się Finał Mistrzostw Powiatu Inowrocławskiego w „6” piłkarskich chłopców z rocznika
2009 i młodszych, w którym uczniowie NSP
w Racicach wywalczyli brązowy medal. W
meczu o trzecie miejsce pokonali zespół z SP 4
z Inowrocławia. Najlepszym bramkarzem turnieju wybrano Sebastiana Lewandowskiego.
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Skład drużyny: Sebastian Lewandowski,
Stanisław Mazurczak, Jakub Syrek, Mikołaj Osiński, Wojciech Kwiatkowski, Tobiasz Trojanowicz, Fabian Maturski, Kornel Ruszkiewicz,
Cezary Caputa, Bartłomiej Rutkowski.

Zawodników przygotował trener Jacek
Jędrzejczak.
Tekst i fot. FB NSP Racice

Rajd rowerowy

„Cała Kruszwica
na rowery”

W sobotę 28 sierpnia 2021 r. odbył się
rajd rowerowy „Cała Kruszwica na rowery”
zorganizowany przed Oddział Nadgoplański
PTTK w Kruszwicy oraz Gminę Kruszwica.
Trasa rajdu liczyła ok. 15 km i prowadziła
z Kruszwicy przez Gocanowo do Rusinowa
i z powrotem do Kruszwicy.

SPORT

Rodzinny
Rajd
Rowerowy

W sobotę 25 września 2021 r. odbył się
Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany przez PTTK Kruszwica Oddział Nadgoplański.
Uczestnicy rajdu mieli do pokonania
ok. 14 km kruszwickimi ścieżkami rowerowymi.

W programie było m.in. spotkanie w Szkole
Podstawowej w Rusinowie z przewodnikiem,
posiłek turystyczny oraz losowanie gadżetów.
Wycieczki rowerowe to dobry sposób na
aktywne spędzanie wolnego czasu z pożytkiem
dla zdrowia, a rajdy rowerowe organizowane
przez Oddział Nadgoplański PTTK cieszą się
ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkań-

ców naszej gminy, a także okolicznych gmin.
Tekst UM Kruszwica,
fot. J. Waszak, nadesłane

W programie było także zwiedzanie
nowego budynku Nadgoplańskiego Parku
Tysiąclecia i ekspozycji „U źródeł polskości”, rejs statkiem „Rusałka” po jeziorze
Gopło oraz ognisko przy siedzibie PTTK.
Tekst i fot. FB Gmina
Kruszwica

„103 km na

103-cią rocznicę
odzyskania Niepodległości
przez Polskę”

W sobotę 11 września 2021 r. spotkały się dwa kluby rowerowe: Kruszwicka Grupa Rowerowa i „Kujawiak” Inowrocław,
aby w 103. rocznicę Powstania Wielkopolskiego upamiętnić poległych.
54 uczestników rajdu przejechało 103 km i odwiedziło miejsca
pamięci składając tam kwiaty i znicze. W Gniewkowie na rowerzystów czekała słodka niespodzianka i kawa. Trasa rajdu wiodła z Kruszwicy przez Inowrocław, Gniewkowo, Rojewo, Złotniki Kujawskie
i zakończyła się w Kruszwicy.
Tekst UM Kruszwica
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V Turniej Streetball

SPORT

Dnia 28 sierpnia 2021 r. odbyły się rozgrywki turnieju streetball pod Honorowym
Patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej. Rozgrywki zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie KRUSZA
oraz Basket 2010 Kruszwica.
Otwarcia turnieju dokonała prezes Stowarzyszenia Krusza Ilona Dybicz, prezes UKS
Basket 2010 Krzysztof Matyjasik oraz członek
Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Jacek Zalesiak. Do turnieju przystąpiło 11 drużyn w dwóch
kategoriach wiekowych – do lat 14 oraz open.
Mecze sędziowali Michał Cieślak i Łukasz
Borucki.
W kategorii U-14 I miejsce zdobył Basket
2010 Kruszwica w składzie: Antek Dębski,
Wiktor Urbański, Tomek Drzewiecki, II miejsce DNP Kacper Matyjasik, Wiktor Urbański,
Michał Janeczek, Michał Dekański, III miejsce
Tune Squad. Najwaleczniejszym zawodnikiem
został Alan Budziński.
W kategorii open I miejsce zdobył zespół
Ignotum Preludium w składzie: Filip Dybicz,
Filip Krokos, Michał Lisiecki, Tymoteusz Stolarczyk, II miejsce Piast: Krystian Woźniak,
Adrian Kieszkowski, Paweł Waliszewski.
III miejsce Bad Boys: Mateusz Tojek, Bartosz
Mróz, Mariusz Marula, Paweł Malinowski,
IV miejsce Basket 2010, V miejsce Mysi Sprzęt
Jacewo, VI miejsce Magic Team, VII miejsce
FC Korniszony, VIII miejsce Gang Plebani.
MVP turnieju został Tymoteusz Stolarczyk.
Puchary, medale, bony podarunkowe oraz
upominki wręczyła Starota Inowrocławski Wiesława Pawłowska wraz z radnymi. Na Turnieju
obecni byli także Radni Powiatu Inowrocławskiego Alicja Przybylińska i Joanna Mrówczyska. Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska podziękowała prezesowi Stowarzyszenia
Krusza za wzorową organizację turnieju i wręczyła okolicznościowy adres z okazji jubileuszu. Fundatorami nagród byli: Powiat Inowrocławski, Starosta Inowrocławski Wiesława
Pawłowska, Jacek Zalesiak, Ilona Dybicz, Katarzyna Hałasa, Teresa Tenerowicz, Artur Grobelski,
Grzegorz Stanny, Łukasz Busse, Adam Dzwoniarkiewicz i Alicja Cieślak.Patronat medialny
nad wydarzeniem objął portal mojakruszwica.pl.
Dziękujemy także: członkom Stowarzyszenie KRUSZA i UKS Basket 2010, OSP Sławsk
Wielki Piotr Fołda i Jakub Fołda, Dawidowi
Bogusławskiemu, CKiS Ziemowit, ZSP im.
Kazimierza Wielkiego, ZSS nr 1 w Kruszwicy,
Komisariatowi Policji Kruszwica.
Do zobaczenia w przyszłym roku.
Tekst Ilona Dybicz,
fot. J. Waszak
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Sportowy sukces
Artura Grobelskiego

W niedzielę 12 września
2021 r. w Kręgielni Inowrocław odbył się prestiżowy
turniej Master Grand Prix,
w którym udział wzięli najlepsi zawodnicy cyklu Grand
Prix Inowrocław sezonu
2020/2021.
Artur Grobelski został
zdobywcą podwójnej korony
– zwycięzcą cyklu Grand Prix

Pool Bilard sezonu 2020/2021
oraz zwycięzcą turnieju Masters Grand Prix Pool Bilard
2021 kończącego sezon.
Tekst Stowarzyszenie
Ino-Pool Inowrocław
Fot. Magdalena
Grobelska

XIV Memoriał

SPORT

im. Pawła Cieślaka

W dniach 17–19 września 2021 r. odbył
się Ogólnopolski Turniej Koszykówki – XIV
Memoriał im. Pawła Cieślaka. W turnieju
wzięło udział 6 zespołów.
W ostatnim dniu turnieju gościliśmy Panią
Starostę Powiatu Inowrocławskiego Wiesławę
Pawłowską, Pana Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, Olimpijczyka z Tokio i jednocześnie kolegę z klasy Pawła Jerzego Kowalskiego oraz rodzinę Pawła w osobach mamy
Alicji Cieślak oraz braci Michała i Piotra.
Pani Starosta podziękowała oraz pogratulowała wszystkim uczestnikom udziału w turnieju, podkreślając, że koszykówka jest jedną
z piękniejszych i najbardziej popularnych dyscyplin sportu na świecie. Po tym krótkim wystąpieniu Prezes klubu Krzysztof Matyjasik podsumował turniej, a nagrody i puchary wręczali
zaproszeni goście.
Wyniki meczów:
Piątek – TKM Włocławek – Pyra Poznań 76:68;
Basket 2010 Kruszwica – Twarde Pierniki 62:46;
Trójeczka Olsztyn – Żak Koszalin 37:105;
Basket 2010 Kruszwica – TKM Włocławek
64:79; Twarde Pierniki– Trójeczka Olsztyn
71:70; Pyra Poznań – Żak Koszalin 34:71.
Sobota – Basket 2010 Kruszwica – Trójeczka
Olsztyn 60:30; Pyra Poznań – Twarde Pierniki
53:64; TKM Włocławek – Żak Koszalin 38:86;
Basket 2010 Kruszwica – Pyra Poznań 59:25;
Twarde Pierniki – Żak Koszalin 35:79; TKM
Włocławek – Trójeczka Olsztyn 85:64.
Niedziela – Pyra Poznań – Trójeczka Olsztyn
73:41; Basket 2010 Kruszwica – Żak Koszalin 42:79; TKM Włocławek – Twarde Pierniki
70:58
Końcowa tabela:
1. MKKS Żak Koszalin
2. TKM Włocławek
3. Basket 2010 Kruszwica
4. Twarde Pierniki Toruń
5. MKK Pyra Poznań
6. UKS Trójeczka Olsztyn
MVP: Wiktor Mataczyński
Najlepszy strzelec: Ernest Borowski – Żak Koszalin
Najskuteczniejszy za 3 pkt: Bartosz Łazarski
– TKM Włocławek
Piątka Turnieju: Szymon Osipik – Żak Koszalin,
Bartłomiej Matyjasik – Basket 2010 Kruszwica,
Nikodem Biliński – TKM Włocławek, Hubert
Banasiak – Twarde Pierniki Toruń, Stanisław
Skowroński – MKK Pyra Poznań.
Wyróżniający się zawodnik zespołu: Kajetan
Konecko – Trójeczka Olsztyn, Jan Targowski
– Pyra Poznań, Kacper Droździel – Żak Koszalin, Tomek Urbański – Basket 2010 Kruszwica,
Tomek Jaraczewski – Twarde Pierniki Toruń,
Filip Gachewicz – TKM Włocławek.
Wyróżniający się obrońca zespołu: Michał
Bieńkowski – Trójeczka Olsztyn, Adrian Taciak
– Pyra Poznań, Filip Laryś – Żak Koszalin,
Jarosław Ruczkowski – Basket 2010 Kruszwica, Jakub Sołtys – TKM Włocławek, Szymon

Trzeciak – Twarde Pierniki Toruń.
Nagroda specjalna rodziny Pawła: Szymon Koszyca – Pyra Poznań
Wsparcie finansowe turnieju: Powiat Inowrocławski i Gmina Kruszwica oraz firma Natanex Logistick Poland, Kujawsko-Pomorski
Związek Koszykówki, Usługi Glazurniczo-Budowlane Paweł Malinowski, Przemysław Latkowski, Michał Ścioch, Mirosława Kilińska,
Jan Dziedzina, Volodymir Hluhovetskyy, B.G.
Parada.

Kończąc podsumowania nie mogliśmy zapomnieć o rodzicach naszych zawodników, którzy
wsparli klub w organizacji turnieju, dostarczyli ciasta oraz obsługiwali bufet turniejowy.
Na nasze podziękowania zasługują: Henryka
Dziwnik, Joanna Santysiak, Dagmara Matyjasik, Katarzyna Adolska, Irena Faligowska, Małgorzata Cichocka, Mariusz Kaźmierski, Krzysztof Matyjasik.
Tekst UKS BASKET 2010 Kruszwica
Fot. J. Waszak

27

1.
2.
3.
4.

Stomatolog.
Powieść graficzna.
Budynek dla uczniów.
Tajemnica.

5.
6.
7.
8.

Twardy do zgryzienia.
Argentyński taniec.
Woń.
Pensja.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank
Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 grudnia 2021 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 Joanna Bawolska.
Gratulujemy!
HASŁO: ANTONIMY
Odpowiedzi: 1. BOGATY; 2. ZIMNY; 3. STARY; 4. SŁODKI; 5. CZARNY; 6. CIĘŻKI;7. MAŁY;
8. KRZYWY

9. Połowica.
10. Niedźwiadek.
11. Nocny motyl.

