NASZA GMINA

Kruszwiczanie na Igrzyskach
Olimpijskich TOKIO 2020

W dniu 3 lipca 2021 r. w Centralnym Ośrodku Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich
w Wałczu odbyło się uroczyste
wręczenie nominacji dla reprezentantów Polski w wioślarstwie na
Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

Wśród nominowanych była
dwójka wioślarzy z Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica – Jerzy
Kowalski i Artur Mikołajczewski.
W trakcie spotkania nominacji kruszwickim wioślarzom pogratulowali:
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, Prezes KW Gopło Stefan Janeczek, trenerzy Kazimierz Naskręcki
i Robert Januszek.
Natomiast 16 lipca 2021 r. najliczniejsza część reprezentacji na
igrzyska olimpijskie w Tokio złożyła
w Warszawie uroczystą przysięgę.
Oficjalne nominacje odebrało około
150 osób, a wśród nich również
kruszwiczanin – Jakub Krzewina.
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki złożył
sportowcom, trenerom i osobom
z nimi współpracującymi gratulacje.
Nasi zawodnicy już nie raz
dostarczyli nam moc radości podczas startów w wielu zawodach. To
wspaniali sportowcy, którzy potrafią



systematycznie pracować i osiągać
znakomite rezultaty. Te kwalifikacje
olimpijskie są wspaniałą promocją
dla naszego miasta. Jest to bez
wątpienia bardzo ważna chwila oraz
powód do dumy dla całej Kruszwicy.
Gratulujemy i kibicujemy naszym
olimpijczykom!

Na igrzyskach olimpijskich Tokio
2020 kruszwiccy sportowcy zaprezentowali się z bardzo dobrej strony. Dwójka wioślarska w wadze lekkiej Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski zajęli ósme miejsce
w swojej kategorii. Lekkoatleta Jakub Krzewina biegł w półfinale sztafety męskiej 4x400 m, która wygrała
ten bieg kwalifikując się do finału.
Polacy biegli w finale w składzie:
Dariusz Kowaluk, Karol Zalewski,
Mateusz Rzeźniczak, Kajetan Duszyński. Biało-czerwoni uzyskali
czas 2.58,46, co dało im piąte miejsce.
Tekst Dorota Wróblewska
Fot. Jerzy Kowalski,
UM Kruszwica
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I Nadgoplański

Bieg Dwóch
Jezior

W dniu 19 września 2021 r. odbędzie się
pierwsza edycja Nadgoplańskiego Biegu Dwóch
Jezior organizowana przez Gminę Kruszwica
oraz Gminę Inowrocław. Bieg ma na celu propagowanie zdrowego stylu życia oraz integrację
sympatyków i pasjonatów biegania z regionu.
Ma to być również doskonała okazja do promocji
obydwu gmin.
Pomysł zorganizowana biegu narodził się na
początku ubiegłego roku. Niestety z uwagi na pandemię z jego wdrożeniem musieliśmy trochę poczekać. Zależało nam, aby wzorem kruszwickiego
Aquathlonu bieg odbywał się w urokliwej scenerii.
Dlatego zarówno start jak i meta zlokalizowane
będą nad wodą. We wrześniu odbędzie się edycja
pilotażowa. 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 – wyjaśnia Bartosz Krajniak Zastępca Burmistrza Kruszwicy
i pomysłodawca imprezy.
Bieg rozpocznie się o godz. 11:00 w pobliżu
parkingu przy jeziorze Szarlejskim w Łojewie,
a zakończy na parkingu pod Mysią Wieżą, przy
ul. Podzamcze w Kruszwicy. Trasa liczyć będzie
10 km. Limit zawodników pilotażowej edycji wynosi 200 osób. Termin zgłoszeń upływa 31 sierpnia
lub po osiągnięciu limitu zgłoszeń.
W I Nadgoplańskim Biegu Dwóch Jezior prawo
startu mają osoby, które do dnia 19 września 2021 r.
ukończą 18 lat lub 16 lat za pisemną zgodą rodzica
lub opiekuna prawnego (do okazania w biurze zawodów w dniu biegu).
Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz
zgłoszeniowy na stronie: https://zapisy.sts-timing.
pl/769/
Zapraszamy do zapisów!
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Zakończono przebudowę
ul. Wspólnej w Kruszwicy!

Odebrano roboty budowlane dotyczące przebudowy ul. Wspólnej
w Kruszwicy. Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o nawierzchni
asfaltowej oraz chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej.
Ponadto ułożono sieć kanalizacji deszczowej w celu prawidłowego
odwodnienia pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również
budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci światłowodowych. W ramach inwestycji powstało także 36 nowych miejsc parkingowych.
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr
Pomagier z Marcinkowa. Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 1 133 964,38 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu
Dróg Samorządowych w kwocie 429 599,00 zł na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim Mikołajem Bogdanowiczem.
Tekst Dorota Wróblewska,
fot. UM Kruszwica

Gmina Kruszwica
przygotowuje kolejne
projekty drogowe
W dniu 16 lipca 2021 r. Rada Miejska w Kruszwicy podjęła uchwałę o przeznaczeniu kolejnych
środków finansowych na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych.
W bieżącym roku zostaną zlecone dokumentacje dotyczące dróg gminnych: ul. Jesionowa, Orla, Krusza,
Jastrzębia, Działkowa i Droga Młyńska w Kruszwicy oraz w Skotnikach i Tarnowie.
Na wykonanie wyżej wymienionych projektów ogłosiliśmy już przetargi. Mamy nadzieję, że na każde
zadanie uda się znaleźć wykonawcę. Szacujemy, że prace projektowe zakończą się w przyszłym roku.
Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień dokumentacje posłużą do aplikowania o środki zewnętrzne na
przebudowę dróg z programów rządowych – powiedział Zastępca Burmistrza Bartosz Krajniak.
Tekst Dorota Wróblewska


SAMORZĄD

Rozpoczęto prace przy budowie
ronda w Kobylnikach

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uwzględniła
wieloletnie starania kruszwickiego samorządu i rozpoczęła prace
polegające na budowie ronda w Kobylnikach. Na realizację inwestycji przeznaczono kwotę 8 mln zł.

W ramach tej inwestycji powstanie rondo oraz chodniki wzdłuż drogi
krajowej nr 62, oświetlenie drogowe oraz zatoki autobusowe. Jezdnia
zostanie poszerzona do przekroju 2 x 3,5 m, a nośność drogi podniesiona
zostanie do 115 kN/oś. Niewątpliwie dzięki temu zadaniu polepszy się
ruch między Kruszwicą a Strzelnem i Inowrocławiem, a także okolicznymi miejscowościami.
W ramach planowanego zadania powstanie czterowlotowe rondo,
ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych, dwie zatoki autobusowe
oraz oświetlenie. Po wybudowaniu ronda uda się także skomunikować

wybudowany w ostatnich latach ciąg pieszo-rowerowy łączący Kruszwicę i Kobylniki. Ze swojej strony bardzo dziękuję za pomoc w przygotowaniu finansowania tej inwestycji Panu Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi oraz Panu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi – mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Budowa ronda w Kobylnikach to niezwykle ważne przedsięwzięcie
dla mieszkańców Gminy Kruszwica, a przede wszystkim dla użytkowników drogi krajowej nr 62, drogi wojewódzkiej nr 412 oraz drogi gminnej
w Kobylnikach. Jest to inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo ruchu
drogowego w miejscu połączenia wspomnianych wcześniej dróg.
Tekst: Dorota Wróblewska,
fot. UM Kruszwica

Prace przy przebudowie drogi gminnej
w Witowiczkach zakończone!

W poniedziałek (19.07) miał miejsce odbiór prac przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Witowiczki. Umowę na realizację
tego zadania podpisano 1 kwietnia br. Wykonawcą wyłonionym
w drodze przetargu nieograniczonego została firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TRANS - POM Piotr Pomagier z Marcinkowa.

Zadanie obejmowało m.in.: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, budowę sieci
wodociągowej, wykonanie korytowania pod konstrukcję nawierzchni,

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz zjazdów
oraz wykonanie humusowania terenu wraz z obsianiem trawą. Nawierzchnię asfaltową wykonano na długości wszystkich zabudowań.
Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 355 891,07 zł. Zadanie
zostało dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.
Tekst: Dorota Wróblewska,
fot. UM Kruszwica



SAMORZĄD

Dyrektor Cukrowni Kruszwica

Lech Sobecki

„Jestem rodowitym kruszwiczaninem i całe moje życie jest związane
z Cukrownią Kruszwica. Mój ojciec Stefan i dziadek Piotr również pracowali
w cukrowni. Od trzeciego roku życia mieszkałem z rodziną na terenie cukrowni.
Gdy byłem małym chłopcem, mama ostrzegała mnie, abym nie chodził przez plac
cukrowni, tylko przez hale produkcyjne. Wówczas na placu było dużo wozów
z końmi, które mogły się spłoszyć. Po szkole podstawowej poszedłem do technikum cukrowniczego w Toruniu. To było jedyne takie technikum w naszym
kraju. Po szkole średniej zacząłem pracę w cukrowni. Przeszedłem cały cykl
produkcyjny. Początkowo pracowałem przy piecu wapiennym, następnie byłem
chemikiem, zmianowym, inspektorem BHP. W międzyczasie rozpocząłem studia zaoczne, które ukończyłem w 1982 roku. Posiadam tytuł inżynier technologii
żywności. Po studiach zostałem kierownikiem zmiany. Byłem współzałożycielem
NSZZ Solidarność Cukrowni Kruszwica. W 1990 roku zostałem zastępcą dyrektora do spraw produkcyjnych, a w latach 2000–2003 pełniłem funkcję prezesa
Cukrowni Kruszwica S.A. Od 2011 roku do dnia dzisiejszego jestem dyrektorem
Oddziału KSC Cukrownia Kruszwica.
W 1975 roku, gdy zacząłem pracować w cukrowni, fabryka przerabiała
2400 ton buraków na dobę i zatrudniała 420 pracowników stałych i drugie tyle
pracowników sezonowych na okres kampanii. Obecnie cukrownia posiada moc
przerobową 12500 ton buraków na dobę przy zatrudnieniu około 200 pracowników stałych i 100 sezonowych. Zwielokrotniona moc przerobowa wynika z bardzo
dużych inwestycji, które poczyniono w ostatnich 15 latach. Gdy rozpoczynałem
pracę, w 1975 roku w Polsce było 77 cukrowni, a obecnie jest 16. Te 77 cukrowni
produkowało 1,5 mln ton cukru. Teraz mniejsza ilość zakładów jest w stanie
wyprodukować 2 mln ton cukru. Nasza cukrownia jest jedną z największych
w Polsce. W tym roku obchodzimy 140-lecie istnienia.

Przerabiamy 13 tysięcy ton buraków na dobę. To jest 500 tirów z surowcem.
Praktycznie co minutę podjeżdża jeden tir. Dostawa musi przebiegać płynnie.
Jest to ogromna ilość, niemniej staramy się tak zorganizować dostawy, aby nie
zakłócać ruchu w naszym mieście. Planowana budowa ronda w Kobylnikach
usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo. Cieszy również budowa mostu
w Kobylnikach. Te inwestycje są bardzo potrzebne dla naszego miasta.
Jesteśmy zakładem ekologicznym. Cukrownia Kruszwica ma własną biolo-

Lata 70. Brama wjazdowa


giczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków. Stoimy w przededniu zmiany paliwa
z miału węglowego na gaz. Na 2023 rok planowane jest powstanie gazociągu do
naszej cukrowni.
Cukrownia produkuje cukier w różnych opakowaniach. Słodkie kryształki
wysyłamy za granicę luzem w cysternach, workach 25-kilogramowych, bigbagach
1000 kg i opakowaniach 1 kg. To jest nasza główna produkcja. Poza cukrem
produkuje się melas wykorzystywany w przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i żywnościowym. Plantatorzy biorą od nas wysłodki, które są bardzo dobrą
paszą dla zwierząt.
Na przestrzeni lat cukrownia przeszła kolosalne zmiany. Dziś możemy być
dumni z tak wyglądającego zakładu. Gdy pojechaliśmy do cukrowni w Niemczech
w 1991 roku, zastanawialiśmy się, czy kiedykolwiek ich dogonimy. Nasza fabryka jest sztandarową cukrownią w KSC. Mamy najnowocześniejsze urządzenia
w Europie. Pamiętam, jeszcze nie tak dawno, gdy przyjechali do nas z wizytą
przedstawiciele koncernu niemieckiego, to przy wyjściu z samochodu zaczęli
zmieniać obuwie na przemysłowe. Gdy zobaczyli, jak wyglądają nasze place,
ponownie założyli wizytowe.
W tym roku będę miał 46 lat pracy. Z moją żoną Izabelą mam dwoje dzieci
i doczekaliśmy się trojga wnuków.
Moją pasją jest piłka nożna. Przez ponad 20 lat byłem prezesem klubu Gopło
Kruszwica. W szkole średniej trenowałem lekkoatletykę. W szkole mieliśmy też
zespół muzyczny, a ja byłem w nim wokalistą. Wspominam to teraz uśmiechem.
Lubię historię i podróże. Zwiedziłem dużą część Europy. Największe wrażenie
wywołały na mnie Węgry. Poznałem dużo pięknych miejsc, lecz sercem zawsze
jestem z Kruszwicą. Tu czuję się najlepiej. Tu jest mój dom.
Lubię działać na rzecz naszej małej ojczyzny. W okresie 1990–1994 pełniłem
funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Przez kilka kadencji byłem radnym.
Obecnie piastuję funkcję Prezesa OSP w Cukrowni Kruszwica”.
Tekst na podstawie rozmowy Jarosława Waszaka
z dyr. Lechem Sobeckim w dniu 29.06.2021 r.
Fot. J. Waszak, Archiwum Cukrowni Kruszwica

Widok obecny Cukrowni Kruszwica

SAMORZĄD

Nowy radny Maciej Szpolorowski

W dniu 30 czerwca 2021 r. odbyła się
XXXI sesja Rady Miejskiej w Kruszwicy,
na której Maciej Szpolorowski złożył ślubowanie na radnego.

Zaświadczenie o wyborze radnego p. Macieja Szpolorowskiego wręczyła Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej
w Kruszwicy p. Ewa Gosławska. Rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny obecny na
sali p. Bartłomiej Dzwoniarkiewicz. Następnie
p. Szpolorowski złożył podpis na Rocie.
Tekst Grażyna Kowalska
Fot. UM Kruszwica

„13 czerwca, ostatni na karcie do głosowania,
jak widać nie zawsze bywa pechowy. Niespodziewany sukces dzięki Wam, Wyborcom. Nie
zawiedliście mnie i ja obiecuję nie zawieść Was.
Dołożę starań, pracy i dociekliwości w trosce
o wspólne cele i potrzeby w naszym miejscu,
w naszym mieście i naszym okręgu. Dziękuję,
że w naszej lokalnej społeczności postawiliście
na człowieka, a nie na partię.
Dziękuję również Wyborcom tym znanym
i nieznanym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem.
Dziękuję za rozmowy, sugestie, komentarze,
wiadomości, dobre słowa i mobilizację.
Sukces niespodziewany, wynik nieoczekiwany, dzięki Wam Wyborcom, którzy czuli
potrzebę i obowiązek pójścia na wybory.

miejsce, nasze miasto, nasza sprawa. Wynik
125/62/45 zobowiązuje.
Kontakt: poprzez skrzynkę zarządu klatka 2,
przy ulicy Kujawskiej 1 lub m.szpolorowski@
gmail.com”.
Maciej Szpolorowski

Lokalnie, społecznie, samorządowo, bez
politycznych ambicji, róbmy swoje, to nasze

Uroczyste wręczenie medali
Fot. Mirosław Służałek

za długoletnie pożycie małżeńskie

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie otrzymali: Państwo Anna i Józef Zalewscy, Państwo Sabina i Andrzej
Rutkowscy oraz Państwo Janina i Andrzej Iglewscy.


NASZA GMINA

„Lato w mieście” CKiS Ziemowit

Podczas wakacji odbyły się długo wyczekiwane wydarzenia kulturalne – koncerty
„na żywo” z udziałem publiczności oraz
imprezy na świeżym powietrzu.
W dniu 18 czerwca 2021 r. w kruszwickim amfiteatrze zagrała Kasia Kowalska z zespołem. Jedna z czołowych polskich wokalistek
zaprezentowała największe przeboje ze swojego bogatego repertuaru. Artystka swoim koncertem rozpoczęła cykl artystycznych wydarzeń
w naszym mieście pod nazwą „Lato w mieście”.
Gdy emocje po wspaniałym koncercie Kasi
Kowalskiej jeszcze nie opadły, na scenie amfiteatru w Kruszwicy w piątek 23 lipca wystąpił
zespół Reggaeside. Usłyszeliśmy w ich wykonaniu repertuar autorski i kilka coverów – bardzo
duża dawka pozytywnie nastrajających dźwięków.
„Lato w mieście” to nie tylko koncerty znakomitych artystów muzycznych. W dniu 4 lipca pod Mysią Wieżą mogliśmy spotkać grupę
klaunów. Cyrkowcy bardzo chętnie pozowali

do zdjęć i rozbawiali spacerujących mieszkańców miasta, a szczególnie dzieci.

Natomiast 1 sierpnia odbyła się „Niedziela
ze Sztuką”. Na Wzgórzu Zamkowym na mieszkańców i turystów czekały takie atrakcje jak:
galeria artystyczna, fotografia artystyczna, warsztaty z odlewu dłoni, warsztaty ze string-artu,
malowanie na koszulkach, kolorowe warkoczyki, tatuaże oraz malowanie twarzy, ebru oraz
wielkie bańki mydlane.
Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”

NadgoplańskiE Nutki 2021

Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Nadgoplańskie Nutki 2021” organizowany
przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
odbył się w wersji online.
Po przesłuchaniu piętnastu wykonawców
w trzech kategoriach wiekowych jury konkursu
w składzie Marta Gralak i Dorota Wróblewska
wyłoniło następujących laureatów:



I kategoria: soliści od 5 do 7 lat:
I miejsce Martyna Kamińska; II – Beata
Szczupak; III – Piotr Sołtysiak.

II kategoria: soliści od 8 do 10 lat:
I miejsce Zuzanna Sobczak; II – Monika Pindel;
III – Julia Dernoga; wyróżnienie Izabela
Zdziarska.

III kategoria: soliści od 11 do 14 lat:
I miejsce Zuzanna Luber; II – Kinga Wiśniewska;
III – Jakub Fajkowski.
IV kategoria: soliści od 15 do 18 lat
(brak zgłoszeń)
Laureaci konkursu zostali nagrodzeni statuetkami.
Tekst CKiS Ziemowit, fot. nadesłane

Fotorelacja J. Waszak

LATO W MIEŚCIE - FOTORELACJA



VIII DNI KOBYLNIK

NASZA GMINA

Zgodnie z przyjętą już tradycją, Sołectwo
Kobylniki–Rożniaty zorganizowało imprezę
pod nazwą Dni Kobylnik. W dniach od 11
do 14 sierpnia 2021 r. przygotowano wiele
atrakcji dla dzieci i osób starszych.
Dni Kobylnik trwały cztery dni i przyniosły
wiele radości tym, którzy brali w nich udział.
Pierwszego dnia koncertował zespół Dublerzy. Drugiego dnia odbył się rajd rowerowy
połączony z rejsem „Rusałką”. Kolejny dzień
to piknik przy świetlicy, którego największą
atrakcją był pokaz mody przygotowany przez
mieszkańców Kobylnik pod czujnym okiem
Pani Henryki Derezińskiej. Finałowym dniem
była sobota i Festyn Rodzinny.
Nie sposób opisać wszystkich niespodzianek i atrakcji, które miały miejsce w czasie VIII
Dni Kobylnik. Ciekawych odsyłamy na portale
społecznościowe, które zamieszczały fotorelacje z wydarzeń odbywających się w Kobylnikach.
Patronatem medialnym imprezę objęli
„iKruszwica” i „Panorama Kruszwicka”; pisała
też o nas „Moja Kruszwica” i Świetlica w Kobylnikach, współorganizator kobylnickiej imprezy.
Dni Kobylnik nie mają wielkiego budżetu,
dlatego ważna jest pomoc sponsorów i darczyńców. Od początku pomaga i sponsoruje to
przedsięwzięcie Pan Leszek Dereziński i jego
firma Kom-Rol – trudno sobie wyobrazić tę
imprezę bez ich udziału.
Organizatorami imprezy są: Rada Sołecka,
Klub Seniora w Kobylnikach, CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy i Świetlica w Kobylnikach.
Partnerami tegorocznego przedsięwzięcia
był wspomniany wcześniej Kom-Rol i LGD
„Czarnoziem na Soli”. Otrzymaliśmy także
wsparcie od Burmistrza Kruszwicy Pana Dariusza Witczaka.
W tym roku sponsorowali nas ponadto:
Metal-Dom, Salon Kosmetyczny Anny Stręk,
Zakład Fryzjerski Hanna Trela, księgarnia „Veritas”, pizzeria Al Capone, drogeria „Jaśmin”.
W organizacji imprezy pomagali kruszwiccy policjanci i strażacy, członkowie sekcji rowerowej PTTK oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. Mieliśmy również pomoc od pielęgniarki Pani Anny Budzińskiej i Pani Anny Michalak, która malowała dzieciom twarze.
Nie byłoby dni Kobylnik, gdyby nie zaangażowanie grupy ludzi , która poświęca swój
czas, aby przygotować tę imprezę.
W tym roku skład komitetu organizacyjnego przedstawiał się następująco: Halina Michalak, Henryka Derezińska, Danuta Krzymińska,
Mirosława Wiśniewska, Mariola Borowicz, Cecylia Lubońska, Marzena Stróżyk, Marta Górska, Małgorzata Staszków, sołtys Karol Borowicz, Adam Górski, Kazimierz Pilarski i Andrzej Michalak.
VIII Dni Kobylnik przechodzą do historii.
Kolejny raz „wieś dała radę”.
Tekst Marzena Stróżyk
Fot. Mar-S, Stanisław Starosta
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Imieniny
Marii
w Chełmcach od 20 lat!

NASZA GMINA

Jak co roku 15 sierpnia, w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w Chełmcach odbywały się Imieniny Marii.
Obchody rozpoczynała msza święta, odbywało się błogosławieństwo pań o imieniu Maria
i Marianna, był tort dla solenizantek i życzenia.
Przez minione dwadzieścia lat, po oficjalnych uroczystościach zaczynał się festyn dla
mieszkańców Chełmc i ich gości, a wieczorem
odbywały się koncerty znanych gwiazd. Wystąpiły m.in. Orkiestra Dęta śp. S. Kępskiego
(2000), Orkiestra Kopalni Soli z Inowrocławia
(2001), Orkiestra Dęta ze Strzelna (2002), Elena
(2003), Don Vasyl i Cygańskie Gwiazdy (2004),
Zbigniew Wodecki (2005), Tercet Egzotyczny
i Krystyna Giżowska (2006), Andrzej Cierniewski (2007), Janusz Laskowski (2008), Gang Marcela (2009), Trubadurzy (2010), Etna (2011), Żuki
(2012), Masters (2013), Andre (2014), Krzysztof
Krawczyk (2015), Baciary (2016), Cliver (2017),
Impress (2018), Top One (2019). W roku 2020
koncert nie odbył się z powodu pandemii. Zabawa
taneczna kończyła każde Imieniny Marii.
Celem organizowania tych imprez było uświetnienie Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny oraz rozsławienie pięknych imion: Maria
i Marianna.
W tym roku obchodziliśmy zaległy Jubileusz
XX-lecia Imienin Marii. Obchody rozpoczęły się
o godz. 16.00 mszą świętą odprawioną w kościele
pw. Św. Katarzyny w Chełmcach. Następnie na
rynku Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak złożył solenizantkom uroczyste życzenia. Dla uczestników imprezy zagrali: Joachim Perlik – wokalista znany z programu „Jaka to melodia?” zaprezentował utwory z repertuaru Marka Grechuty
i Czesława Niemena; grupa Albi Mix Art zaserwowała znane taneczne utwory z różnych lat,
a na koniec wystąpiła gwiazda wieczoru – formacja Skaner!
Tekst Ewa Kaczmarek
Fot. J. Waszak
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Piknik Rodzinny w Rusinowie

W dniu 10 lipca 2021 r. odbył się Piknik
Rodzinny w Rusinowie. Teren przy świetlicy
wiejskiej na kilka godzin zmienił się w kolorowy plac pełen atrakcji.
W trakcie imprezy na uczestników czekało
wiele różnych zabaw i konkurencji z nagrodami.
Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się zabawy z panią animatorką. Główną
atrakcją dla najmłodszych uczestników pikniku były dmuchane zjeżdżalnie, zamek i trampoliny.
Dla wszystkich uczestników była darmowa
wata cukrowa i popcorn. Impreza zakończyła się
zabawą taneczną, która trwała do późnych godzin
wieczornych. Dzięki sponsorom i aktywnemu
udziałowi mieszkańców impreza była bardzo udana.

Tekst Magdalena Pogorzały,
fot. Stanisław Starosta

Piknik

w Piaskach

W niedzielę 1 sierpnia 2021 r. w Piaskach
odbył się festyn rodzinny. Organizatorami spotkania byli sołtys i rada sołecka sołectwa Piaski.
Imprezę poprowadziła firma Event p. Krzysztofa Kruszczaka z Włocławka.
Był dmuchany plac zabaw, bańki, pluszaki,
konkursy i wiele innych wspaniałych atrakcji. Dzięki
sponsorom były nagrody i słodycze, a dzięki Straży
Pożarnej z Kruszwicy dodatkowe wrażenia.
Tekst Elżbieta Czynsz,
fot. Stanisław Starosta
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Festyn rodzinny w Szarleju

W dniu 8 sierpnia 2021 r. w Szarleju odbył
się festyn rodzinny. Organizatorem pikniku był
sołtys Bogumił Drzewicki oraz Rada Sołecka.
Dzieci do wspólnej zabawy zaprosił Pomysłowy Dobromir. Najwięcej radości wśród najmłodszych wywołały ogromne zjeżdżalnie postawione na placu przed świetlicą. Animatorzy prowadzili wiele zabaw i konkurencji, w których
wzięli udział uczestnicy pikniku. Był wyścig na
nartach, chusta klanza, malowanie twarzy, a na
koniec przeciąganie liny. Na dzieci czekała wata
cukrowa. Mieszkańcy mogli posilić się grochówką
i kiełbasą z grilla oraz porozmawiać przy kawie
z ciastem.
Tekst i fot. Bogumił Drzewiecki

Piknik sołectwa Kicko w Janocinie

W dniu 31 lipca 2021 r. sołectwo Kicko
zorganizowało dla swoich mieszkańców piknik
w Janocinie, na terenie RSP Janocin.
Najmłodszych uczestników pikniku zabawiał
Pomysłowy Dobromir – prowadził konkursy i zabawy oraz rozstawił dmuchany plac zabaw. Zabawy dla dzieci zorganizowane były do godziny
20:00, a potem do godz. 1:00 odbywała się zaba-

wa taneczna. Oczywiście nie mogło zabraknąć
słodkiego poczęstunku i napojów oraz nagród dla
dzieci.
Organizatorem imprezy był sołtys Piotr Wesołowski z Radą Sołecką.
Tekst nadesłany,
fot. Marek Nalewaj

Rodzinny piknik w Rzepowie

W dniu 7 sierpnia 2021 r. przy świetlicy
wiejskiej w Rzepowie został zorganizowany
piknik rodzinny dla mieszkańców.
Pani sołtys razem z radą sołecką i paniami
z Koła Gospodyń Wiejskich Rzepowo przygotowały szereg atrakcji dla dzieci i ich rodzin. Były
zabawy z animatorką, dmuchańce i trampoliny
oraz pieczone kiełbaski. Najmłodsi uczestnicy pikniku otrzymali nagrody.
Tekst i fot. Magdalena Wrzesień-Ciba

13

NASZA GMINA

Piknik Integracyjny

w Środowiskowym Domu Samopomocy

W piątek 25 czerwca 2021 r. w naszym ŚDS odbył się, wyczekiwany przez nas wszystkich, Piknik
Integracyjny. Jest to coroczne celebrowanie wspólnoty, radości i życzliwości przez naszą społeczność:
uczestników, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników ŚDS w Kruszwicy.

Imprezę rozpoczęła p. kierownik Magdalena
Wnuk, która w ciepłych słowach powitała wszystkich
obecnych i zaprosiła do wspólnej zabawy i biesiadowania. Niezwykle miłym akcentem było wręczenie
bukietu kwiatów na ręce p. kierownik przez delegację
rodziców naszych podopiecznych. Pan Karol, wręczając kwiaty, podziękował w imieniu rodziców za trud,
zaangażowanie w niesieniu pomocy oraz trwanie
w misji wspierania osób z niepełnosprawnościami podczas długich pandemicznych miesięcy, gdy obostrzenia dotkliwie utrudniały normalne funkcjonowanie naszym uczestnikom. Był to wzruszający i budujący dla
pracowników naszej placówki moment.
Podczas Pikniku odbywały się ciekawe zabawy,
warsztaty oraz inne atrakcje przygotowane dla uczestników. Każdy miał możliwość wykonania samodzielnie świecy żelowej na zorganizowanych warsztatach
świecowych prowadzonych przez firmę „Pomysłowy
Dobromir”; jednocześnie odbywały się kalambury
prowadzone przez p. Darię oraz p. Magdę. Kolejną
atrakcją była rywalizacja na wesoło pomiędzy drużyną
rodziców/opiekunów z uczestnikami a pracownikami.
Konkurencję przygotowała p. Magda. Zwycięzcami
zawodów byli wszyscy, bo przede wszystkim chodziło
o wspólną zabawę.
Po tak aktywnych chwilach przyszedł czas na posiłek – na stole pojawiły się sałatki i dania z grilla. Pani
Agnieszka wszystkich obecnych porwała do wspólnego
śpiewania piosenek biesiadnych, a pan Michał zaprosił
na środek do wspólnej zabawy.
Dzień pełen radości minął bardzo szybko… pozostały wspomnienia i oczekiwanie na kolejną imprezę.
Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

PrzeŻeJa zwiedza Nadgoplański Park Tysiąclecia

Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa
przy wsparciu Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli realizuje projekt pn. „Aktywizacja
społeczności lokalnej, w tym Sołectwa Janowice”.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Jednym z pierwszych działań była wizyta w Nadgo-
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plańskim Parku Tysiąclecia. Uczestnicy spotkania
skorzystali z możliwości poznania nowej siedziby
tej instytucji, która znajduje się w pięknym pałacyku
nad brzegiem Gopła. Dzięki gościnności p. Andrzeja Sieradzkiego, dyrektora NPT, zwiedzający poznali
historię oraz faunę i florę nadgoplańskiej przyrody.
Wysłuchali również niezwykłego wykładu połączonego z prezentacją atrakcji, jakie oferuje park.
Nowoczesne wnętrza oraz eksponaty zrobiły ogromne wrażenie na zwiedzających. Dopełnieniem wycie-

czki była biesiada w Rysiówce na Potrzymiechu.
Tam, w pięknym otoczeniu, można było podziwiać
walory przyrody.
Na uczestników projektu czekają kolejne doświadczenia. Jednak wizyta w siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia i pobyt w Rysiówce pozostaną na długo w pamięci.
Tekst i fot. Anna Wekwejt

Wakacje

w kruszwickiej bibliotece

Jak co roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy i jej filie zorganizowały w sierpniu wakacyjne zajęcia dla najmłodszych czytelników.
W kruszwickiej bibliotece odbył się tydzień
spotkań dla dzieci w ramach „Aktywnych wakacji
z biblioteką”. Każdy dzień obfitował w nowe ciekawe spotkania i zabawy.
Dzieci miały możliwość zapoznania się z zawodem ratownika wodnego i zasadami bezpiecznego
zachowania nad wodą w NWOPR; zwiedziły nową
siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy i wysłuchały prelekcji o naszej okolicy i Gople;
odwiedziły strażaków, który opowiedzieli o swojej
pracy i niebezpieczeństwach, z którymi muszą się
mierzyć. Dzieci uczestniczyły także w grze miejskiej,
podczas której szukały pluszowych myszy i zwiedzały Mysią Wieżę.
Uczestnicy spotkań w filiach bibliotecznych brali aktywny udział w grach i zabawach sportowych
na świeżym powietrzu. Podczas zajęć plastycznych

dzieci tworzyły „lepianki”, wycinanki, malowanki,
poznawały różne techniki plastyczne oraz nauczyły
się wykorzystywać surowce wtórne. Nie zabrakło
maratonu gier planszowych, układania puzzli i budowania konstrukcji przestrzennych z patyczków konstrukcyjnych „Bamp”.
Tekst i fot. MGBP

LATO W MIEŚCIE - FOTORELACJA

Półkolonie

w Świetlicy
OpiekuńczoWychowawczej
W dniach od 5 do 30 lipca 2021 r. w Świetlicy
Opiekuńczo-Wychowawczej w Kruszwicy odbywały się zajęcia letnie dla dzieci.
W każdym tygodniu z zajęć korzystała inna
grupa dzieci – w sumie w zajęciach wzięło udział
59 uczestników. Podczas spotkań realizowany
był program profilaktyczny dla dzieci „Wakacje
z przyjazną profilaktyką”. Oprócz tego zorganizowane były również warsztaty kulinarne,
odwiedziny w siedzibie NWOPR w Kruszwicy
oraz różne gry i zabawy w świetlicy.
Tekst Anna Stachowiak
Fot. Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza
w Kruszwicy

Aktywne wakacje

w świetlicy w Kobylnikach

Świetlica w Kobylnikach wspólnie z Radą Sołecką w Kobylnikach zorganizowały dla dzieci
i młodzieży 10 dni letnich wakacji. Zorganizowane
zajęcia wakacyjne odbyły się pod hasłem „Gorące,
aktywne i kreatywne wakacje ze świetlicą w Kobylnikach”.
P i e r w s z y dzień zajęć był integracyjny.
A zajęcia dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat to nie lada
wyzwanie. Było malowanie na folii, gry planszowe,
„uno”, kolorowanie, zajęcia sportowe na powietrzu
itd. W kolejne dni odbyły się wycieczki do Kruszwicy. W Klubie Żeglarskim ,,Popiel” uczestnicy pływali kajakami; w Nadgoplańskim WOPR brali udział
w zajęciach profilaktycznych ,,Bezpieczeństwo nad
wodą”, a potem były kąpiele na Cyplu; w nowej
siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia zdobywali, w ciekawy i kreatywny sposób, informacje
o nadgoplańskiej faunie i florze. Podczas następnych
dni dzieci wyjechały na basen do Wodnego Parku
w Inowrocławiu i do Silverado City – Bożejewiczki

koło Żnina. Wakacje zakończono zajęciami z profilaktyki uzależnień od komórki, od Internetu itp. Były
również kiełbaski z grilla i słodkości dla świetliczków.
Za pośrednictwem Panoramy, w imieniu moich
świetliczków, dziękuję sołtysowi Karolowi Borowiczowi i Radzie Sołeckiej w Kobylnikach, Gminie Kruszwica, Ani Stachowiak za pomoc w zorganizowaniu
wakacji. Dziękuję Klubowi Żeglarskiemu „Popiel”,
Nadgoplańskiemu WOPR, Nadgoplańskiemu Parkowi Tysiąclecia za gościnę i interesujące zajęcia. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom za pomoc i wsparcie
w organizacji aktywnego i edukacyjnego wypoczynku
dla dzieci, który wzbudził radość i co najcenniejsze –
uśmiech moich dzieciaków – mówi Marzena Stróżyk,
świetlicowa w Kobylnikach. – Jednak najbardziej
dziękuję moim świetliczakom, że byliście i daliście radę chodzić do Kruszwicy. Macie Moc – dodaje.
Tekst Mar-S, fot. nadesłane
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„Mała Książka Wielki
na kulturę”
Człowiek”
zakończony
Projekt „Sieć

Kruszwicka biblioteka uczestniczyła w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie inowrocławskim”. W ramach tego projektu zostało
przeprowadzone szkolenie „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych” dla grupy dzieci i młodzieży w przedziale
wiekowych 10–18 lat. W zajęciach wzięło udział
osiem osób z terenu gminy (Kruszwica, Chełmce,
Wola Wapowska).

Cały cykl szkoleniowy trwał 31 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w trybie zdalnym na
platformie Teams. Dzięki temu szkoleniu młodzież
zdobyła nowe umiejętności – wszyscy nauczyli się
tworzyć i redagować strony internetowe oraz gry
mobilne. Poza tym każdy uczestnik otrzymał darmowy dostęp do stworzenia swojej własnej strony internetowej, z czego każdy chętnie skorzystał.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy szkolenia
otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu i upominki od biblioteki.
Tekst MGBP Kruszwica,
fot. J. Waszak

Wyróżnienie
Karoliny
Dębowskiej

Karolina Dębowska, uczennica klasy IVb
Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy, zdobyła
wyróżnienie w etapie wojewódzkim TURNIEJU
SŁOWA 2021 „Dzieci mają głos” organizowanym
przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury
w Bydgoszczy. Uczennicę do konkursu przygotowała p. Anna Talaska. Gratulujemy!
Tekst i fot. nadesłane
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– projekt propagujący czytelnictwo
w bibliotekach publicznych
na terenie gminy Kruszwica

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Kruszwicy wraz z filiami bierze udział w projekcie „Mała Książka Wielki Człowiek”, który tym
razem adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym. Obejmuje on dzieci z całej naszej
gminy.
Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do kontaktu
z książką i do wyrobienia nawyku czytania już od
najmłodszych lat oraz pokazanie biblioteki jako miejsca, w którym można miło spędzić czas, wypożyczyć
książkę czy wziąć udział w różnych zajęciach i imprezach.
Każde dziecko, które chce przystąpić do zabawy
otrzymuje w prezencie książkę „Pierwsze Czytanki
dla …” oraz kartę Małego Czytelnika, na którą będzie
wklejać naklejki.

Akcja przynosi zamierzone efekty we wszystkich filiach bibliotecznych Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy, czego przykładem są
rosnące liczby najmłodszych czytelników ze szkół
i przedszkoli z terenu całej naszej gminy. Dzieci
chętnie wypożyczają książki, zbierają naklejki i otrzymują dyplomy oraz niespodzianki. Propagowanie
czytelnictwa wśród najmłodszych w ramach projektu „Mała Książka Wielki Człowiek” trwa cały czas
naszej w bibliotece głównej oraz w jej filiach. Dlatego zapraszamy każdego przedszkolaka oraz każde
dziecko od 3 roku życia, które nie ma takiej karty
wraz z opiekunem do biblioteki po odbiór wyprawek
czytelniczych. W ten sposób dziecko może rozpocząć
przygodę z książką i zabawę w zbieranie naklejek.

Tekst i fot. MGBP Kruszwica

NASZA GMINA

„Piękna Nasza Polska Cała”
– projekt w SP1

W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy
realizowała Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Piękna Nasza Polska Cała”.
Celem projektu jest kształtowanie
szacunku dla własnego państwa oraz
poczucia tożsamości narodowej, rozwijanie u dzieci zainteresowania symbolami narodowymi, poznanie historii,
tradycji, architektury i przyrody swojego regionu, budzenie poczucia więzi
z najbliższym otoczeniem. W ramach
projektu uczniowie uwrażliwiali się na
piękno języka polskiego i zostali zachęceni do posługiwania się poprawną
polszczyzną, poznali legendy i baśnie
polskie.
Ważnym obszarem działań było wdrażanie do dostrzegania piękna i wartości
sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, do okazywania szacunku członkom
rodziny i osobom z bliskiego otoczenia,
a także kształtowanie poprawnych, pozy-

tywnie nacechowanych relacji z drugim
człowiekiem.
Zgodnie z regulaminem projektu, placówka musiała zrealizować co najmniej 20
zadań spośród zaproponowanych 50. Nam
udało się wykonać ich 24! Relację można
obejrzeć na filmie https://www.youtube.
com/watch?v=0Hs4IN5e_38&t=1s.
Dziękujemy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom, którzy włożyli dużo
serca i energii w realizację zadań projektowych!
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku
szkolnym dołączą do nas inne placówki!
Zapraszamy!
Koordynator szkolny: Anna Talaska
Tekst i fot. nadesłane

Uczniowie z kruszwickich placówek wyróżnieni
podczas Powiatowej Gali Edukacyjnej

W dniu 24 czerwca 2021 r. w Inowrocławiu
odbyła się Powiatowa Gala Edukacyjna, podczas
której starosta powiatu inowrocławskiego Wiesława Pawłowska nagrodziła najlepszych uczniów,
laureatów olimpiad tematycznych oraz sportowców.
Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie Zes-

połu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy: Daria Wesołowska, Aleksandra Michalak oraz
Mikołaj Majer.
Wyróżniono także dziewczęta z Młodzieżowego
Ośrodku Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy za zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Konkursie „Z kamerą wśród Piastów” za

film „Storrada czyli niegrzeczna mniszkówna” oraz
za bardzo dobre wyniki w nauce.
Tekst nadesłany
Fot. Zespół Szkół im. Kazimierza
Wielkiego w Kruszwicy,
Fot. Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu
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Zenon Czajkowski

„Zespół folklorystyczny to moja pasja”

„Urodziłem się w miejscowości Gopło w 1951 roku. Zamieszkiwaliśmy
tam w domu kolejowym. Później moja rodzina przeprowadziła się do Lachmirowic do domu kolejowego przy dworcu. W 1958 r. poszedłem do pierwszej
klasy do szkoły w Chrośnie obok wiatraka. Rok później przeprowadziliśmy
się do domu kolejowego przy ulicy Lipowej w Kruszwicy i naukę w drugiej
klasie rozpocząłem w szkole przy ulicy Kasprowicza. W zawodówce zdobyłem zawód tokarz i od marca 1970 r. zacząłem pracować w Cukrowni jako
ślusarz-tokarz.
W fabryce „słodkich kryształków” przepracowałem 41 lat. Z wydarzeń tego
okresu, które zapamiętałem, to w 1980 roku byłem dwa tygodnie na strajku
okupacyjnym w Pruszczu Gdańskim. Był to ogólnopolski strajk cukrowników
o podwyższenie tak zwanej „krowy”, dodatku za wysłodki.

Od najmłodszych lat lubiłem podróżować. Za młodu zdobyłem brązową odznakę górską Wojsk Obrony Pogranicza za chodzenie w rajdach. Za kawalera
poznałem sporo dużych miast. Do wojska nie poszedłem. W wieku 12 lat zostałem
uderzony kamieniem w oko.
W 1979 roku poślubiłem Zofię i zamieszkaliśmy w Brześciu nad Gopłem.
Po dwóch latach wróciłem do Kruszwicy. Mamy córkę i dwie wspaniałe wnuczki
Melanię i Wiktorię.
Prócz pracy udzielałem się w zespole założonym przez panią Genowefę Pindel w 1978 roku, wówczas Przewodniczącą Koła Rolniczego w Grodztwie. Do
Zespołu Ludowego w Kruszwicy dołączyłem w 1983 roku. Do 1986 roku zespół
prowadził Eugeniusz Rejman, później ja podjąłem się kierowania zespołem.
Od 1987 roku nasz zespół nosił nazwę Nadgoplański Zespół Folklorystyczny.
Stroje męskie dla zespołu szyte były w inowrocławskiej pracowni „Moda polska”. Dla pań stroje szyła Genowefa Pindel oraz Halina Twardygrosz.
Jeździliśmy na przeglądy zespołów ludowych i folklorystycznych po całym
województwie. W 1988 i 1991 roku występowaliśmy na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Ludowych i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Byliśmy
też na Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Krajów
Nadbałtyckich w Gdańsku. Gościliśmy na dożynkach w Kruszwicy i w całej
gminie. Na przeglądzie kapel ludowych w 1990 roku w Żninie zajęliśmy pierwsze
miejsce. Z występów, który szczególnie zapamiętałem, to występ w Ciechocinku.
Zagraliśmy wówczas najdłuższy koncert. Były to lata 90. Nasz występ zaczęliśmy
o godzinie 17.00. Po nas miała grać następna kapela, ale nie dojechała. Organiza-

1990 r. Kruszwicka “Koza”
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tor poprosił nas, abyśmy zostali dłużej na scenie. W pewnym momencie Marcin
Krzyżański zaczął grać biesiadne utwory. Kuracjuszom tak spodobał się nasz występ, że przeszliśmy do klubu „Promień” i graliśmy do wieczora.
Dla zachowania tradycji co roku na ulicach Kruszwicy organizujemy „Kozę”.
Podczas obrzędów zapustnych w grupie byłem przebrany za Żyda z bębenkiem.
Przez nasz zespół przewinęło się około 170 osób. W kapeli ze mną grali Franciszek Chojnacki – skrzypce, Henryk Olejnik – klarnet, Franciszek Szkudlarek
– akordeon, Jan Wesołowski – akordeon, Paweł Sołtysiak – klarnet, Kazimierz Zieliński – skrzypce, Edward Skowron – skrzypce, Jerzy Myśliwy – akordeon, Marcin Krzyżański – akordeon, Władysław Polak – bęben. Po śmierci
Władysława w 1994 r. przejąłem bęben. Obecnie w zespole zostałem z Frankiem
Szkudlarkiem. Chciałbym, aby znalazły się osoby, które będą kontynuowały naszą
folklorystyczną tradycję”.
Tekst na podstawie rozmowy Jarosława Waszaka
z Zenonem Czajkowskim
Fot. J. Waszak, Zbiory prywatne Zenona Czajkowskiego

2020 r. Kruszwicka “Koza”
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XX Kruszwicka Pielgrzymka
na Jasną Górę

W dniu 28 lipca 2021 r. z Kruszwicy ruszyła
piesza pielgrzymka na Jasną Górę.
W czwartek 5 sierpnia dotarliśmy do Matki Bożej
Jasnogórskiej. Przez 9 dni pokonaliśmy ponad 270
kilometrów stawiając prawie pół miliona kroków.
Przez większość dni mieliśmy piękną pogodę – świeciło słońce i było ciepło. Ostatniego dnia pielgrzymki
pogoda przestała nam sprzyjać. Przez cały dzień
padał deszcz, było zimno i wietrznie, ale nam to nie
przeszkadzało! Ze śpiewem i uśmiechem na ustach
wkroczyliśmy na Jasną Górę. Byliśmy przemoczeni
do suchej nitki, ale szczęśliwi, że mogliśmy stanąć
u stóp Matki.
Nasza grupa liczyła 50 osób i była najliczniejszą
ze wszystkich grup promienistych z Archidiecezji
Gnieźnieńskiej. Najstarszy pielgrzym miał 75 lat, najmłodszymi byli 14-miesięczny Kuba i 2,5-letni Bruno. W naszej pielgrzymce uczestniczył kleryk Kacper
z Gnieźnieńskiego Seminarium. Przewodnikiem grupy był ksiądz Jacek Bartmański.
Grupa Kruszwicka pierwszy raz na Jasną Górę
wyruszyła w 2002 r., więc w tym roku obchodziła
swoje dwudziestolecie.

Tegoroczna pielgrzymka mogła się odbyć dzięki
wsparciu, które otrzymaliśmy od osób prywatnych,
instytucji i firm z naszego regionu. Jesteśmy podbudowani tą solidarnością i chcemy się nią inspirować
w naszej codzienności. Serdecznie dziękujemy za
tegoroczną dobroć i wsparcie. Naszym darczyńcom
życzymy Bożego błogosławieństwa, o które się modliliśmy.
Pielgrzymka Kruszwicka wraz z Przewodnikiem
Fot. J. Waszak

Dożynki Janowice 2021

Dożynki Sołectwa Janowice za nami –
odbyły się 14 sierpnia 2021 roku. Uczciliśmy
pracę rolników pięknym wieńcem wykonanym
w ramach projektu „Aktywizacja społeczności
lokalnej, w tym Sołectwa Janowice”. W wieńcu
znalazły miejsce zboża: pszenica, żyto, owies
i pszenżyto. Był też len i suszone kwiaty. Całość
podkreśla różnorodność pracy na wsi.
Kierując się bliskością natury częstowaliśmy
sokami z kiszonych warzyw: buraka, marchwi
i papryki. Nie mogło zabraknąć dbania o piękno
i najmłodsze Kujawianki miały wplatane kolorowe warkoczyki. Tradycyjnie przed dożynkowymi
uroczystościami odbył się mecz piłkarski kawalerowie kontra żonaci – zwyciężyli żonaci 2:1.
Przed nami kolejne etapy życia na wsi. Będziemy czujnymi obserwatorami i aktywnymi uczestnikami życia na pięknej polskiej wsi.
Organizatorami dożynek byli sołtys Marek
Matyjasik z Radą Sołecką Sołectwa Janowice oraz
Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi PrzeŻeJa.
Tekst Anna Wekwejt,
fot. nadesłane
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„Kujawsko-Pomorskie na rowery”
po raz pierwszy w Kruszwicy!

W sobotę 10 lipca 2021 r. o godz. 11:00
z parkingu pod Mysią Wieżą wystartował
rajd rowerowy z cyklu „Kujawsko-Pomorskie na rowery”. W tym roku to turystyczne wydarzenie zostało zorganizowane
w Kruszwicy po raz pierwszy! Rajd cieszył
się dużym zainteresowaniem zarówno wśród
mieszkańców z Gminy Kruszwica jak i osób
przyjezdnych – wzięło w nim udział ok. 300
rowerzystów.
Trasa prowadziła zielonym szlakiem tzw.
małej pętli wokół jeziora Gopło i liczyła około
40 km. W trakcie rajdu jedną z atrakcji była
przeprawa promowa w Ostrówku. Uczestnicy
mieli tam postój i poczęstunek przygotowany
przez Lokalną Grupę Działania Czarnoziem na
Soli.
Dziękujemy za udział!
Takie rajdy rowerowe to przede wszystkim
wspaniałe przeżycia rekreacyjne i turystyczne,
a także idealny sposób na połączenie ćwiczeń oraz
spędzania wolnego czasu. Warto wspomnieć, że

w ostatnich latach Gmina Kruszwica otrzymała
trzy certyfikaty Gmina Przyjazna Rowerzystom
za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej.
Mamy nadzieję, że w jeszcze większym stopniu
zachęcimy naszych mieszkańców do uprawiania

Food Trucki

zawitały pod Mysią
Wieżę!

W dniach 10–11 lipca 2021 r. do Kruszwicy po raz drugi zawitała Liga Food Trucków z Torunia. Przez dwa dni mieszkańcy gminy
Kruszwica i okolic mogli posmakować dań z różnych zakątków
świata. Mobilne restauracje zaserwowały nam dania z takich kuchni jak: amerykańska, tajska, belgijska, indonezyjska i hiszpańska.
Zlot Food Trucków spotkał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kruszwicy i turystów.
Tekst Dorota Wróblewska,
fot. UM Kruszwica
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rekreacji rowerowej jako doskonałego sposobu
na spędzanie wolnego czasu – powiedział Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak.
Tekst Dorota Wróblewska
Zdjęcia: Łukasz Wasik
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Bieg
Tropem
Wilczym
dla uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r. w Kruszwicy po raz piąty odbył się Bieg Tropem Wilczym, aby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych.
W tegorocznym biegu wzięło udział prawie
200 uczestników. Wśród nich były całe rodziny,
które zdecydowały się w ten sposób spędzić nie-

dzielne południe. Biegacze wystartowali o godzinie 12:00. Trasa biegu wiodła od parkingu
PTTK, ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż jeziora Gopło, następnie ulicą Żeglarską na stadion,
który należało okrążyć i wrócić tą samą drogą
na parking.
Dystans wynosił 1963 metry i był symbolem

daty schwytania i śmierci ostatniego spośród
żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka ps. „Lalek”, który zginął 21 października 1963 roku.
Tekst Dorota Wróblewska
Fot. Filip Pawlak

Rajd rowerowy „60 kilometrów na 60-lecie

Oddziału PTTK – Ósemka wokół j. Gopło”

W niedzielę 15 sierpnia 2021 r. odbył
się rajd rowerowy z okazji sześćdziesiątej
rocznicy powstania Nadgoplańskiego Oddziału PTTK w Kruszwicy. Wzięło w nim
udział około 80. rowerzystów z Kruszwicy
i okolic.
Trasa wiodła wokół jeziora Gopło i miała
kształt „ósemki”, ponieważ uczestnicy dwukrotnie przeprawili się promem Złotowo–
Ostrówek. Na promie rowerzyści spotkali się
z Neptunem i Prozerpiną, którzy „ochrzcili”
cyklistów, pierwszy raz pokonujących Gopło
promem.
Poczęstunek odbył się w świetlicy w Lubstówku. Tam też spotkał się z rowerzystami
Bogdan Lipiński, prezes kruszwickiego
PTTK, który opowiedział o najważniejszych
wydarzeniach z 60-letniej historii Nadgoplańskiego Oddziału.
Tekst Kruszwicka Grupa Rowerowa,
fot. nadesłane
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Dofinansowanie jednostek

Ochotniczej Straży Pożarnej
W dniu 15 lipca 2021 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się przekazanie promes na
zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków
ochrony indywidualnej. Wręczenia symbolicznych czeków dokonali Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz
Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Ireneusz Stachowiak. Przy wręczeniu obecni
byli również Komendant Wojewódzki PSP
w Toruniu starszy brygadier Jacek Kaczmarek i posłowie na Sejm RP Ewa Kozanecka
i Piotr Król.
Nasza jednostka otrzymała promesę w wysokości 15 000 zł. Czek z rąk wojewody otrzymał
prezes naszej jednostki dh Krzysztof Kozłowski
w asyście burmistrza Kruszwicy Dariusza
Witczaka. Pieniądze te przeznaczymy na zakup pięciu ubrań specjalnych dla naszych strażaków. Nowe ubrania specjalne ułatwią naszym
druhom prace w różnych warunkach. Po raz

kolejny dziękujemy bardzo za zaufanie oraz
okazane wsparcie. Z naszej gminy dofinansowanie otrzymały również jednostki OSP z Witowic, Rusinowa oraz Wróbli.

Tekst dh Wojciech Budny/
OSP Kruszwica
Fot. Kujawsko-Pomorski Urząd
Wojewódzki w Bydgoszczy

Dofinansowanie Nadgoplańskiego WOPR

W dniu 2 sierpnia 2021 r. podczas prezentacji sprzętu dla WOPR Włocławek otrzymaliśmy promesę na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego (największego w historii Nadgoplańskiego WOPR).
Zakup sprzętu będzie składał się z:
• dwóch quadów;
• drona wielozadaniowego do poszukiwań osób
zaginionych w terenie ze specjalnym programem do wyszukiwania osób wraz z kamerą
termowizyjną;
• systemu woda–lód do ratownictwa lodowego
• specjalistycznej łodzi do ratownictwa wodnego
z kabiną oraz silnikiem zaburtowym
o mocy 200 KM.
W związku z przyznanym dofinansowaniem
na zakup sprzętu specjalistycznego służącego
również wykonywaniu działań na rzecz ochrony
środowiska i gospodarki wodnej przyznane zostały
nam środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł
(czyli 50% kosztów kwalifikowanych zadania
i w kwocie nie mniejszej niż 100 tys. zł dla danego
zadania – oznacza to, że minimalna wartość zapotrzebowanego sprzętu ratowniczego nie może być
niższa niż 200 tys. zł).
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Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu za przekazane pieniądze.
Zwracamy się również do podmiotów z powiatu inowrocławskiego oraz radziejowskiego

o wsparcie finansowe na zakup sprzętu do ratownictwa wodnego.
Na zakup sprzętu przeznaczy się ponad
360.000,00 zł.
Tekst i fot. NWOPR

Festiwal Biegowy

„Zwiedzanie
przez bieganie”

W dniu 3 lipca 3021 r. w Kruszwicy odbyła
się I edycja Festiwalu Biegowego „Zwiedzanie przez bieganie” zorganizowanego przez
stowarzyszenie Rozbiegana Kruszwica.
W sportowej imprezie wzięło udział około 70
osób z Kruszwicy i okolic. Zadanie zostało
współfinansowane ze środków z budżetu
Gminy Kruszwica.
Uczestnicy mogli wziąć udział w trzech
biegach. Dla dzieci zorganizowano dwa biegi
na trasie wokół Mysiej Wieży z metą na Wzgórzu Zamkowym: w pierwszym wzięły udział
dzieci z roczników 2012–2015, natomiast
w drugim urodzone w latach 2009–2011. Dystans biegu dla dorosłych wynosił 5 km, a trasa
wiodła wokół Mysiej Wieży, na cypel i dalej
wokół stadionu.
W uroczystości wręczenia nagród wzięli
udział Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz
Krajniak oraz Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy Marcin Piotrowski.
Szczególne podziękowania kierujemy do:
Urzędu Miasta i Gminy Kruszwica, Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, 56. Bazy Lotniczej, 2 Pułku Inżynieryjnego,
Nadgoplańskiego WOPR, Kruszwickiej Grupy
Rowerowej PTTK, OSP Kruszwica, dj Matysa,
Cukierni Marina, Planety Lodowej, Trans Kruszwica, LOVE LODOWE, Eweliny Juskowiak,

technik linowych Climbing system oraz uczennic ze Słowaka.
Dziękujemy zawodnikom za wspólną biegową zabawę, a organizatorom za zaangażowanie
w przygotowanie imprezy.
Do zobaczenie za rok.
Bieganie to dobry sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia,
dlatego chętnie wspieramy organizację tego typu
wydarzeń. Zadanie zostało współfinansowane
ze środków Gminy Kruszwica. Mamy nadzieję,
że ta impreza biegowa na stałe wpisze się w kalendarz wydarzeń sportowych w naszej gminie
– powiedział Zastępca Burmistrza Kruszwicy
Bartosz Krajniak.
Tekst Rozbiegana Kruszwica,
fot. Filip Pawlak
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Brązowy
medal

Aleksandry
Chmielewskiej

Aleksandra Chmielewska zdobyła brązowy
medal Mistrzostw Polski Juniorów (U-20).

Na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie
w dniach 2–4 lipca 2021 r. odbyły się Mistrzostwa
Polski Juniorów. Zawodniczka KS LZS Kruszwica już w drugiej kolejce finałowego konkursu
dyskobolek rzuciła na odległość 41,61. Wynik ten,
będący jej nowym rekordem życiowym, zapewnił jej
podium (III miejsce).
Gratulujemy zawodniczce i jej trenerowi Sylwestrowi Zielińskiemu.
Tekst i fot. KS LZS Kruszwica

Sukces
lekkoatlety
Oliwiera
Paluszaka

W dniu 29 czerwca 2021 r. w Sieradzu odbyły się Ogólnopolskie Zawody LDK (Lekkoatletyka dla każdego!). W reprezentacji województwa kujawsko-pomorskiego wystartowało
dwóch zawodników KS LZS Kruszwica w kategorii U-14.

Oliwier Paluszak z doskonałym wynikiem
15,66 wygrał bieg 100 m p/pł. poprawiając o ponad sekundę rekord życiowy.
Marcie Sieradzkiej znowu zabrakło trochę
szczęścia – w bardzo wyrównanym konkursie
skoku wzwyż z wynikiem 145 cm zajęła VI lokatę (medal przegrała liczbą strąceń).
Serdecznie gratulujemy zawodnikom i czekamy na kolejne udane starty już po wakacjach.
Tekst i fot. KS LZS Kruszwica

23

SPORT

Michał Czerniak
przepłynął Gopło!

W dniu 17 lipca 2021 r. Michał Czerniak
pokonał wpław jezioro Gopło w czasie 8 godzin
29 minut. Na mecie Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak pogratulował nietuzinkowego
wyczynu sportowego oraz wręczył pływakowi
drobny upominek.
„Nazywam się Michał Czerniak, mam 33 lata,
urodziłem się w Toruniu. Aktualnie mieszkam
w Poznaniu, jestem prawnikiem.
W sobotę 17 lipca 2021 r. o godz. 6:03 wystartowałem z Mielnicy Dużej w asyście kajaka, którym płynęli Jakub Blaszak, odpowiedzialny za moje odżywianie i Łukasz Kempiak
dokumentujący całą przeprawę. Wystartowałem
w piance neoprenowej bez rękawów. Ręce, szyję,
pachy nasmarowałem specjalnym preparatem
nawilżającym, minimalizującym otarcia. Przez
pierwsze 12 km woda była bardzo spokojna
i płynąłem ze średnim tempem 1:45/100 m. Wtedy pojawiła się fala i po chwili pierwszy kryzys.
W pewnym momencie myślałem, że wykonam jeszcze 2–3 ruchy ramionami i „odetnie mi
prąd”. Wtedy wbrew logice zaciskałem zęby
i ze sportową złością zmuszałem się, by płynąc
w tempie sprinterskim. Po chwili takiego intensywnego wysiłku kryzys mijał i mogłem wrócić do
spokojnego tempa. Sytuacja ta
powtarzała się jeszcze kilkakrotnie. Był to ogromny wysiłek
nie tyle fizyczny, ile psychiczny, ponieważ by wytrzymać
tyle czasu poza strefą komfortu musiałem głównie płynąć
„głową”, a nie ciałem.
Gdy w okolicach 18 km
zobaczyłem w oddali Mysią
Wieżę w Kruszwicy, to wiedziałem, że musi mi się udać.
Przepływając przez Kruszwicę
musieliśmy trzymać się bardzo blisko brzegu z uwagi na
odbywające się tam regaty Mistrzostw Europy w wioślarstwie.
Kibice obserwujący te regaty
w pewnym momencie zaczę-li

mnie dopingować, co dodatkowo mnie zmotywowało podczas jednego z kolejnych kryzysów.
Na mecie w Kobylnikach za Kruszwicą czekali na mnie rodzina i przyjaciele, którzy zorganizowali mi wspaniałe zakończenie przeprawy. Był
również Burmistrz Kruszwicy, od którego otrzymałem list gratulacyjny i kilka upominków.
W sumie przepłynąłem 25,07 km w ciągu
8 godzin i 29 minut. Przede mną jezioro Gopło
przepłynął w 2015 r. Rafał Domeracki w czasie

8 godzin i 34 minuty, wiec udało mi się pobić jego
rekord.
W trakcie przeprawy co 30 minut robiłem
przerwę na odżywianie. Tak naprawdę nie zatrzymywałem się wtedy, tylko płynąłem na plecach jedząc i pijąc. Na posiłki składała się woda,
węglowodany w płynie, napoje izotoniczne, żele
energetyczne, banany, orzechy z miodem, zblendowany rosół z kluskami i mięsem. Ponadto
suplementowałem kapsułki z solami mineralnymi. Podczas przeprawy spaliłem około 9000
kcal. Ogromnym wsparciem były dla mnie wodoodporne słuchawki, które pozwalały mi słuchać
muzyki.
Aktualnie jestem w trakcie regeneracji, jednak wraz z moim zespołem asekuracyjnym (Jakub Blaszak i Łukasz Kempiak) rozważamy
możliwość przepłynięcia jeszcze w tym sezonie
najdłuższego jeziora w Polsce, czyli Jezioraku
mającego długość 27 km. Wszystko zależy od
tego, czy uda mi się odpowiednio zregenerować
i odzyskać formę sprzed przeprawy przez jezioro
Gopło. Trzymajcie kciuki”.
Tekst Michał Czerniak,
Fot. M. Czerniak, UM Kruszwica

Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
o Puchar Burmistrza Kruszwicy

W dniach 19–20 czerwca 2021 r. na kortach tenisowych przy ul. Poznańskiej w Kruszwicy odbył się Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Burmistrza
Kruszwicy w ramach cyklu letnich wydarzeń LATO
W MIEŚCIE. Organizatorami zawodów byli Gmina
Kruszwica i Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

Wyniki:
I. Uławski Rafał, Jakimiuk Maciej
II. Chojnacki Piotr, Reich Jacek
III. Mikołaj i Filip Kokocińscy
Tekst i fot. CKiS Ziemowit
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Ogólnopolska Olimpiada

Młodzieży 2021

W dniach 22–25 lipca 2021 r. w Kruszwicy
na wioślarskim torze regatowym odbyła się
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. W zawodach wystartowało 300 zawodników w wieku
16–17 lat. Młodzi wioślarze pływali na dystansie
2000 m.
Organizatorem imprezy był Klub Wioślarski
GOPŁO Kruszwica pod nadzorem merytorycznym PZTW. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Stefan Janeczek. Trenerem kruszwickich wioślarzy jest Robert Januszek.

Klub Wioślarski Gopło Kruszwica
reprezentowali:

Oskar Gralak III m finał B czas 7:51
Bartłomiej Szelmicki V m finał B 8:05
Wiktoria Łuczka II m finał C 8:48
Zofia Pietrzak V m finał C 8:58
Piotr Szpręglewski II m finał D 8:14
Tekst KW Gopło,
fot. J. Waszak

Srebro dla wioślarzy
KW „Gopło” w Poznaniu

W dniach 31.07–1.08.2021 r. na torze regatowym Malta w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa Polski Młodzików w wioślarstwie.
Kruszwiccy wioślarze startowali na czwórce,
dwójce i jedynkach. Zawodnicy pływali na
dystansie 1500 m.
Najlepiej z ekipy KW „Gopło” Kruszwica
wypadła czwórka chłopców, która w finale A
z wynikiem 5:52,0 zajęła II miejsce. Skład osady: Kacper Dereziński, Jakub Kościołowski, Rafał Szelmicki. Bartosz Mocek.

Pozostałe wyniki z regat:
• Finał B, V miejsce – jedynka:
Ola Fabiańska, czas: 7:15,0
• Finał C, I miejsce – dwójka podwójna:
Antek Sobieraj, Michał Bujak, czas: 6:43,0
• Finał C, I miejsce – jedynka:
Oliwia Mocek, czas 7:59,0
Tekst i fot. KW Gopło Kruszwica

SPORT

Złoty
i srebrny

medal
kruszwickich
wioślarzy

W dniach 7–8.08.2021 r. na torze regatowym Malta Poznań odbyły się Mistrzostwa Polski Seniorów w wioślarstwie. Kruszwicki klub
wioślarski reprezentowały trzy osady.

W jedynce seniorów wagi lekkiej złoty medal
zdobył Jerzy Kowalski z czasem 7:06,33.
Nasz drugi olimpijczyk Artur Mikołajczewski
po zaciętej walce zajął drugie miejsce w jedynce
wagi ciężkiej z czasem 6:49,54.
Na pochwałę również zasługują siostry Domalskie – Patrycja i Dominika, które w biegu
dwójki podwójnej przypłynęły do mety na
czwartym miejscu z czasem 7:33,7.
Artur Mikołajczewski, zawodnik Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica został Wicemistrzem Polski w jedynce. Jeden z najbardziej
zaciętych biegów. Na uwagę zasługuje fakt, że
Artur startował o kategorię wagową wyżej (dotychczas pływał w wadze lekkiej), a przegrał
z aktualnym z tego roku Wicemistrzem Świata
Młodzieżowców o setne sekundy – dodaje prezes
Stefan Janeczek.
Tekst i fot. KW Gopło Kruszwica

Złoto Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej
z Woli Wapowskiej

W dniu 31 lipca 2021 r. w Świekatowie odbyły
się XIX Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych Województwa KujawskoPomorskiego.
Drużyna z Woli Wapowskiej zdobyła pierwsze
miejsce i zakwalifikowała się do Mistrzostw Polski,
które odbędą się 27 sierpnia 2021 r. w Koninie.
W zmaganiach wystartowali: Mikołaj Rydzkowski, Konrad Rosa, Paweł Lasecki, Jakub Pierzyński,
Kacper Patyk, Jakub Żurawski, Oliwier Paluszak,
Patrycja Kozłowska, Kacper Jasiecki, Szymon Rychczyński.
Drużynę do zawodów przygotowali Prezes OSP
Wola Wapowska druh Krzysztof Wiśniewski oraz
druhna Maria Pańka.
Tekst Krzysztof Wiśniewski,
fot. Magdalena Pierzyńska
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SPORT

Turniej piłkarski

Gopło Cup’21

W niedzielę 8 sierpnia 2021 r. odbył się turniej „Gopło Cup’21” o puchar Wojewody Kujawsko-Pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. Wzięło w nim udział sześć drużyn:
Football Factory Poznań, SP „12” Włocławek,
Zawisza Bydgoszcz, Cuiavia Inowrocław, Akademia Piłkarska Piotra Reissa Inowrocław
oraz gospodarz KP Gopło Kruszwica. Organizatorami turnieju byli Marcin Borys – Prezes
oraz Filip Siarkowski – Wiceprezes KP Gopło
Kruszwica.
Mecze rozgrywane były w systemie „każdy
z każdym” na dwóch równoległych boiskach. Gra
7vs7 1x 15 min. Spotkania sędziowali Daniel
Błaszczyk oraz Mateusz Koziorowski.
Za opiekę medyczną odpowiedzialny był
WOPR Kruszwica, który w przerwie między spotkaniami zaprezentował młodym zawodnikom
kurs pierwszej pomocy.
Po rozstrzygnięciach grupowych przyszedł
czas na fazę pucharową, gdzie zagrano kolejno
o V, III oraz I miejsce. Pary spotkań oraz ich wyniki przedstawiały się następująco:
Mecz o V miejsce: Zawisza Bydgoszcz 0:1 SP
„12” Włocławek
Mecz o III miejsce: Gopło Kruszwica 7:2 AP
Piotra Reissa Inowrocław
Mecz o I miejsce: Football Factory Poznań 3:3
Cuiavia Inowrocław – wygrana Football Factory
Poznań po rzutach karnych.
Najlepszą drużyną okazała się zatem Football Factory Poznań. Wręczone zostały również
statuetki dla najlepszego strzelca, bramkarza oraz
zawodnika. Dziękujemy za przybycie Doradcy
Wojewody pana Jacka Tarczewskiego, który reprezentował pana Mikołaja Bogdanowicza.
Wszystkim zawodnikom oraz trenerom dziękujemy za przybycie i przygotowanie. Dziękujemy
również wszystkim sponsorom. Specjalne podziękowania kierujemy do dziewczyn, które obsługiwały i przygotowywały bufet oraz wszystkich
osób, które pomagały przy organizacji turnieju.
Tekst i fot. KP Gopło Kruszwica

Drużyna Żaków
Gopła Kruszwica

wygrała turniej
Beltona Cup w Janikowie
W dniu 27 czerwca 2021 r w Janikowie odbył się
Turniej Żaków Beltona Cup. W zmaganiach uczestniczyło 14 drużyn.
Żacy klubu piłkarskiego „Gopło” Kruszwica, podzieleni na dwa zespoły, wzięli udział w turnieju. Pierwszy
zespół zajął 1. miejsce w całym turnieju. Natomiast druga
drużyna ukończyła zmagania na 8. miejscu. Królem strzelców został Borys Piszczek, który zdobył aż 10 goli.
Wszystkim podopiecznym trenera Dariusza Kupidury
gratulujemy udanego występu w janikowskim turnieju.
Tekst i fot. KP Gopło Kruszwica
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I Memoriał

Patryka Kowalskiego

W dniu 25 lipca 2021 r. na stadionie przy
ul. Poznańskiej 17 odbył się turniej upamiętniający śp. Patryka Kowalskiego – byłego
piłkarza naszego klubu. Oprócz kruszwickiej drużyny udział wzięli: START Radziejów, MLKS „Zjednoczeni” Piotrków Kujawski, UKS Lider Swarzędz. W tych wszystkich
klubach grał Patryk Kowalski.
Wyniki poszczególnych spotkań:
Lider Swarzędz 5:1 Start Radziejów
Gopło Kruszwica 3:6 Zjednoczeni Piotrków
Kujawski
Gopło Kruszwica 3:2 Start Radziejów
Lider Swarzędz 6:2 Zjednoczeni Piotrków
Kujawski
Start Radziejów 3:3 Zjednoczeni Piotrków
Kujawski
Gopło Kruszwica 3:2 Lider Swarzędz
Tabela i miejsca drużyn:
1. Gopło Kruszwica 6 pkt
2. Lider Swarzędz 6 pkt
3. Zjednoczeni Piotrków Kujawski 4 pkt
4. Start Radziejów 1 pkt
O wygranej Gopła z Liderem Swarzędz
zdecydował mecz bezpośredni zakończony zwycięstwem zespołu z Kruszwicy (3:2).
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jacek Maćkowiak z drużyny Lidera Swarzędz. Naj-

SPORT

Piłkarze z Racic
z pucharem
Starosty
Inowrocławskiego

W sobotę 26.06.2021 r. drużyna orlików SKO
Nasz Dom Racice zwyciężyła w Turnieju Piłkarskim Chłopców „Euro 2020” o Puchar Starosty
Inowrocławskiego.

lepszym bramkarzem został Eliasz Maciejewski, a strzelcem Patryk Kozłowski – obaj zawodnicy występowali w zespole Zjednoczonych
Piotrków Kujawski.
Wszystkim drużynom raz jeszcze dziękujemy za przybycie, wszystkim sponsorom za
wsparcie, rodzinie i bliskim śp. Patryka za obecność.
Dziękujemy również za przybycie i przemowę Zastępcy Burmistrza Miasta Bartoszowi
Krajniakowi oraz Prezesowi KP Gopło Kruszwica Marcinowi Borysowi.
Tekst i fot. KP Gopło Kruszwica

W turnieju wystąpiły cztery drużyny: Noteć
Inowrocław, Orlik Mątwy, Pogranicze Jeziora Wielkie oraz SKO Nasz Dom Racice. Zawodnicy z Racic
wygrali wszystkie swoje mecze zdobywając łącznie
10 bramek i nie tracąc żadnej. Królem strzelców
został Kornel Ruszkiewicz –zdobywca czterech
bramek.
Skład zwycięskiej drużyny: Andżelika Rutkowska, Sebastian Lewandowski, Kornel Ruszkiewicz,
Bartłomiej Rutkowski, Marcel Sobecki, Cezary Caputa, David Matsakyan, Alan Kupidura, Jan Witczak,
Maciej Witczak, Tomasz Doligalski.
Trenerem drużyny jest Jacek Jędrzejczak.
Tekst i fot. nadesłane

Gminny Turniej
Tenisa Stołowego
w Brześciu

W dniu 31 lipca 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Brześciu odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji
Gminy.

Pomysłodawcami zawodów byli Maciej Wasielewski oraz Marcin Luzinski. Rozgrywka obejmowała dwie kategorie: zawodnicy do 15 lat i „open”.
Wśród młodszych zawodników pierwsze miejsce
zajął Nikodem Luzinski, drugie – Nataniel Lewandowski, natomiast trzecie – Oliwier Majer. W kategorii „open” najlepszy okazał się Adilano Medyński,
który w finale pokonał Macieja Rosołka; trzecie miejsce zajął Gabriel Poturalski.
Cieszę się, że powoli wracamy do pewnej normalności. Dzięki spadkowi ilości zakażeń koronawirusem znów mamy możliwość organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych – stąd pomysł tego
turnieju. Mam nadzieję, że Gminny Turniej Tenisa
Stołowego o Puchar Przewodniczącego Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu Turystyki i Promocji Gminy na stałe wejdzie do gminnego kalendarza wydarzeń. Do zobaczenia za rok!
Tekst Maciej Wasielewski
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1. Nie biedny, ale…

5. Nie biały, ale…

2. Nie ciepły, ale…

6. Nie lekki, ale…

3. Nie młody, ale…

7. Nie duży, ale…

4. Nie gorzki, ale…

8. Nie prosty, ale…

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank
Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 października 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 Katarzyna Kościńska.
Gratulujemy!
HASŁO: PSZCZELARSTWO
Odpowiedzi: 1. PASIEKA; 2. PSZCZELARZ; 3. POCZWARKA; 4. ROBOTNICE; 5. SZERSZENIE;
6. PYŁEK; 7. UL; 8. NEKTAR; 9. AMBROŻY; 10. WOSK; 11. TRUTEŃ; 12. ODWŁOK;
13. ŻĄDŁO.

