INFORMACJE

Obchody rocznicy
Powstania Wielkopolskiego
i wyzwolenia Kruszwicy

W niedzielę 5 stycznia 2020 r.
odbyły się obchody
101. rocznicy wyzwolenia
Kruszwicy podczas Powstania
Wielkopolskiego.

W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy
miasta, delegacje instytucji i stowarzyszeń
oraz poczty sztandarowe, które złożyły kwiaty
i znicze na grobie powstańców wielkopolskich.
Następnie uczestnicy obchodów wraz z duchownymi udali się do kruszwickiej kolegiaty, aby
wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej za wolność Ojczyzny.
Tekst nadesłany,
fot. Jarosław Waszak



INFORMACJE

Obwodnica Kruszwicy

wpisana do rządowego Programu
Budowy 100 Obwodnic
na lata 2020–2030

Rząd zapowiedział budowę stu
obwodnic w sieci dróg krajowych
o łącznej długości ok. 820 km do
2030 roku. Na listę wpisanych
zostało sześć miejscowości z województwa kujawsko-pomorskiego,
a wśród nich również Kruszwica.
Najistotniejszymi założeniami projektu są: poprawa bezpieczeństwa
na drogach, zmniejszenie natężenia
ruchu w miastach, czystsze powie-

trze oraz zmniejszenie hałasu. Koszt
realizacji programu oszacowano na
28 mld zł.
,,To kolejny ważny krok do realizacji niezwykle istotnej dla naszego
miasta inwestycji. Kruszwicki samorząd od wielu lat zabiega o budowę
obwodnicy. Decyzja Pana Premiera
Mateusza Morawieckiego daje realną
szansę na jej powstanie. Dziękuję
wszystkim, którzy pomagali nam do-

tąd w staraniach o tę inwestycję. Szczególne podziękowania składam Panu
Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi
i Panu Wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi, którzy w ostatnich miesiącach wnieśli nieoceniony wkład
w zakwalifikowanie naszej obwodnicy do Programu Budowy Obwodnic”
– mówi Burmistrz Kruszwicy Dariusz
Witczak.
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DOTACJE DLA MIESZKAŃCÓW NA BUDOWĘ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
Dla kogo dotacja?
Podobnie jak w latach ubiegłych, o dotacje na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się mieszkańcy gminy Kruszwica, bez
dostępu do zbiorczej kanalizacji sanitarnej, którzy w wyniku budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków zlikwidują aktualnie użytkowany
zbiornik
bezodpływowy
na
nieczystości
płynne
(tj. szambo). Oznacza to, że dotacje te nie będą obejmować nowych
zabudowań.
Podsumowując, warunkiem otrzymania dotacji jest:
✓
✓

Brak kanalizacji w okolicy nieruchomości i planów na budowę
w najbliższym czasie;
Likwidacja istniejącego szamba lub innego zbiornika
bezodpływowego;

Wysokość dotacji
Wzorem lat ubiegłych maksymalna kwota przyznanego świadczenia
wynosi 50 % udokumentowanych kosztów budowy oczyszczalni, jednak
nie więcej niż 6.000,00zł.

Koszty niepodlegające refundacji

koszty robocizny
wykonane we
własnym zakresie
przez wnioskodawcę;

koszty sporządzenia
dokumentacji
projektowej;

koszty sporządzenia
mapy inwentaryzacji
powykonawczej;

Niezbędne załączniki
do wniosku o przyznanie dotacji
dokument potwierdzający tytuł prawny
do dysponowania nieruchomością;
kopia zgłoszenia o zamiarze rozpoczęcia robót
niewymagających pozwolenia na budowę
lub pozwolenie na budowę;
mapa sytuacyjna w skali 1:1000 z zaznaczoną
lokalizacją oczyszczalni;

koszty kredytów
i innych zobowiązań
finansowych
związanych
z realizacją zadania;

opis przedsięwzięcia z podaniem dokąd
i w jaki sposób będą odprowadzane
oczyszczone ścieki oraz wydajność
oczyszczalni (pkt. 3 wniosku);
zaświadczenia/informacje dotyczące
przyznawanych pomocy de minimis
(jeśli występuje);

Zasady przyznawania dotacji
Wnioski do Urzędu można składać do 31.07.2020r. O przyznaniu dotacji
decyduje kolejność złożonych wniosków.
Osoby zainteresowane przed złożeniem wniosku powinny zapoznać się z
Zasadami udzielania i rozliczania dotacji celowej w 2020 roku na budowę
przydomowej oczyszczalni ścieków, które można znaleźć na stronie
internetowej:
www.bip.kruszwica.gmina.pl, w zakładce Inwestycje gminne/
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Szczegółowe informacje uzyskać można także w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4 lub pod numerem
telefonu: 52/3515010 wew. 37.
Osobą do kontaktu jest Pan Rafał Świerczyński – inspektor
ds. gospodarki wodno - ściekowej.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia dotacji
informacja o zakończeniu budowy;
kopia opłaconej faktury;
atesty, certyfikaty na wybudowaną oczyszczalnię
wraz z kartą gwarancyjną (do wglądu);
oświadczenie, wnioskodawcy
dot. prawidłowości wykonanych robót;
oświadczenie wnioskodawcy
dot. nie skorzystania z innego dofinansowania
na ten cel;
mapa inwentaryzacji powykonawczej;
protokół końcowy sporządzony przez komisję odbiorową
Urzędu;
oświadczenie dotyczące likwidacji aktualnie użytkowanego
zbiornika bezodpływowego ;

Opracowała: Justyna Pankowska
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NASZA GMINA

Fundacja Hodowców
Polskiej Białej Gęsi
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi
z gminy Kruszwica po raz kolejny brała
udział w Międzynarodowych Targach Grüne
Woche w Berlinie, które odbyły się w dniach
17–26 stycznia 2020 roku.
Regionalna gęsina staje się wizytówką naszego regionu. Gęsi są doskonale znane w Niemczech, ponieważ mięso z Polski trafia właśnie
za zachodnią granicę; dlatego też Fundacja
Hodowców Polskiej Białej Gęsi z gminy Kruszwica brała udział w Międzynarodowych Targach GrüneWoche w Berlinie. „Przyjechaliśmy
z wyjątkowym towarem: gęsią proekologiczną,
chowu przyzagrodowego, a więc ta gęś ma
znacznie lepsze właściwości smakowe jak i zdrowotne”– zapewnia Andrzej Klonecki, prezes
Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi.
O randze imprezy świadczą liczba wystawców i liczba odwiedzających, a także stale
rosnące zainteresowanie. Na 115 tys. m2 wys-

Gmina Kruszwica

z dofinansowaniem na żłobek

Kwota 528.000,00 zł została przyznana Gminie Kruszwica ze środków
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu
„MALUCH+” 2020 na adaptację kilku pomieszczeń w budynku Szkoły
Podstawowej nr 2 przy ul. Adama
Mickiewicza 11 w Kruszwicy w celu
urządzenia żłobka. Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przyznał
dofinansowanie wszystkim wnioskodawcom zakwalifikowanym przez wojewodów. Całkowity planowany koszt zadania wynosi 660.000,00 zł.
W ramach inwestycji część pomieszczeń parteru funkcjonującej szkoły
podstawowej zostanie zaadaptowana na
żłobek dla dzieci w wieku do 3 roku
życia. Do żłobka będzie prowadziło osobne wejście z szerokimi schodami
oraz windą. Planowane jest utworzenie dwóch sal dla dzieci – sali zabaw
i sali leżakowania – ze wspólną dla
tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku
znajdować się będzie również szatnia
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wyposażona w szafki, ławeczki oraz przewijak, a także pomieszczenie biurowe.
W ramach inwestycji planuje się również
zakup wyposażenia żłobka.
Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej dla zadania. Realizacja adaptacji jest również zaplanowana
na bieżący rok budżetowy. Uruchomienia
żłobka należy spodzie-wać się w pierwszym
kwartale 2021 roku.
Tekst i fot. nadesłane

tawia się ponad 1,5 tysiąca producentów, a ich
stoiska odwiedza 400 tysięcy gości. W Berlinie
spotkali się wytwórcy żywności z całego świata,
którzy promowali tu swoje marki i testowali
gusty konsumentów. Równolegle do wystaw,
degustacji i pokazów kulinarnych odbywały się
liczne seminaria i konferencje o tematyce rolniczej i ekonomicznej.
Podczas targów stoisko Fundacji odwiedził
m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan
Krzysztof Ardanowski.
Województwo kujawsko-pomorskie na
Międzynarodowych Targach Rolno-Spożywczych GrüneWoche w Berlinie wraz z Urzędem
Marszałkowskim reprezentowała m.in. Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi, która
zwiedzającym serwowała w szczególności pierogi z gęsiną, pasztety i smalce z gęsi oraz gęsi
faszerowane.
Tekst i fot. nadesłane

NASZA GMINA

Medal „Za uratowanie życia tonącemu”
dla Juliusza Lewandowskiego

W dniu 31 stycznia 2020 r. Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak oraz Przewodniczący
Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander Budner spotkali się z Juliuszem Lewandowskim,
mieszkańcem naszej gminy, który wykazał się
bohaterstwem i wyciągnął z Wisły topiącą się
kobietę. W spotkaniu uczestniczył także Maciej
Banachowski Prezes Wojewódzkiego WOPR,
który wręczył medal „Za uratowanie życia tonącemu” przyznawany przez Zarząd Główny
WOPR.
Juliusz Lewandowski od trzech lat służy
w toruńskiej policji. Ma też kwalifikacje ratownika i jest członkiem Nadgoplańskiego WOPR
w Kruszwicy.
Gdy podczas służby dowiedział się, że
w Wiśle w Toruniu tonie 63-letnia kobieta, poprosił dyżurnego, by móc wziąć udział w akcji ratunkowej. Na miejscu byli już inni policjanci.
On pracował w innym rewirze. Dyżurny wyraził
zgodę.
Funkcjonariusz zdjął wyposażenie i mundur,
po czym wskoczył w nurt rzeki. Po przepłynięciu
kilkunastu metrów chwycił kobietę i odholował
na płyciznę. Tam inni funkcjonariusze weszli do
wody i wspólnymi siłami wyprowadzili kobietę na
brzeg. 63-latka trafiła pod opiekę lekarzy. Dramatyzmu całej sytuacji dodawał fakt, że akcja ratunkowa była prowadzona po zmroku w wartkim
nurcie Wisły. Woda miała temperaturę około 2–3
stopni Celsjusza.
Tymczasem Juliusz Lewandowski umniejsza
swoje zasługi. Podkreśla, że był to jego obowiązek.
„Jestem ratownikiem wodnym od wielu lat. To jest
moja pasja. Mieliśmy w radiowozie przydatny
sprzęt, więc nie zawahałem się pomóc. Strach był,
ale policjanci, ratownicy, żołnierze są od tego,

żeby w takich momentach się nie zawahać, ale
działać. Bo kto ma pomagać, jeśli nie my”– komentuje kruszwiczanin.
Przed Urzędem na bohatera czekali przyjaciele

z Nadgoplańskiego WOPR, którzy przywitali go
gorącymi oklaskami oraz złożyli gratulacje.
Tekst i fot. nadesłane

Uroczyste przekazanie sprzętu dla NWOPR

W dniu 12 grudnia 2019 r. przed Stanicą Ratownictwa Wodnego Nadgoplańskiego
WOPR odbyło się uroczyste przekazanie
zestawu mobilnego do ratownictwa wodnego.
W skład zestawu mobilnego wchodzą: samochód terenowy ISUZU D-MAX z zabudową techniczną, platformą techniczną oraz
wyciągarką do 5500 kg; łódź typu RIB X-PRO
510 z silnikiem zaburtowym 70 KM oraz sonarem; sprzęt ratowniczo-medyczny (torba medyczna R-1, deska ortopedyczna, kombinezony
wypornościowe, kamizelki asekuracyjne, kaski
do ratownictwa wodnego z oświetleniem, pasy
ratownicze typu węgorz, rzutki ratownicze, zasobniki liny); przyczepa podłodziowa; zapora
przeciwolejowa wraz z pompą szlamową.
Koszt całego przedsięwzięcia to 250.000 zł –
50% kosztów pochodzi ze środków NFOŚiGW/
WFOŚiGW, 50% kosztów pochodzi ze środków
własnych Nadgoplańskiego WOPR, Gminy
Kruszwica oraz ZT „Kruszwica” S.A.
Tekst ze strony NWOPR;
fot. J. Waszak
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NASZA GMINA

„Betlejem jest blisko...”

Pod takim tytułem społeczność Zespołu
Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy
przygotowała, tradycyjne już w naszej
Szkole i mieście, jasełka. Obejrzeliśmy
magiczną scenę Zwiastowania, razem
z Pastuszkami i Królami radowaliśmy się
z narodzin Jezusa podążając do Chrystusowej stajenki. Chwilę wytchnienia
w przedświątecznej gonitwie i krzątaninie
przyniosły śpiewane wspólnie kolędy,
a anielskie działania w niezwykły sposób
wprowadziły nas w klimat świąt Bożego
Narodzenia.
Piękne jest to, że społeczności SP i LO
wspaniale się integrują, czego efektem jest
cudowny występ naszych uczniów.
W tym roku w jasełkach wzięli udział:
Anna Bryl, Natalia Walczak, Alesya Klimczak, Wiktor Perz, Paweł Belt, Michał Bujak, Jakub Kościołowski, Piotr Bogdanowicz, Bartosz Talaska, Kacper Kubski, Zofia
Stefańska, Piotr Szpręglewski, Marta Wojciechowska, Kornelia Krzymińska, Aleksandra Luzińska, Izabela Bandosz, Anna Lewandowska, Kacper Stróżyński, Marek Rosiński,
Martyna Jasińska, Julia Pokorska, Roksana Wojszczuk, Marcel Stankiewicz, Kevin
Piekarski, Kornelia Kaźmierczak, Laura
Marólewska, Kornelia Wróbel i Dawid
Bogusławki oraz soliści śpiewający kolędy.
Uczniów przygotowali i nad całością
czuwali nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Danuta Chromińska, Małgorzata Matysiak, Anna Kochańska-Perz,
Agnieszka Walczak i Mariusz Tomaszewski.
Tekst nadesłany,
fot. J. Waszak

Rodzinny Konkurs „Magiczne

Pod koniec grudnia 2019 r. w ZSO SP nr 2
odbyło się podsumowanie VI Edycji Rodzinnego Konkursu Świątecznego „Magiczne Święta”.
Do rywalizacji przystąpiło 72 uczniów z rodzinami, którzy wykonali bożonarodzeniowe wianki.
„Prace, jak każdego roku, były prawdziwymi dziełami sztuki! Bardzo dziękujemy za tak liczny udział
w konkursie i tak ogromne zaangażowanie całych
rodzin społeczności szkolnej SP2” – mówią organi-

12

zatorki Agnieszka Walczak i Anna KochańskaPerz.
Dzięki hojności sponsorów po raz kolejny
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali piękne
upominki za udział w konkursie, a laureaci wspaniałe nagrody.
Na łamach „Panoramy Kruszwickiej” chcemy podziękować naszym darczyńcom, którymi
byli: Gościniec nad Gopłem, Japaks, LukBud
p. Siudzińscy, Andrzej Krawczak - sklep w Łagiewnikach, Krusz Lan p. Ziętara, NKA Krusz-

Święta”

wica, Sekrety Urody, Drogeria Jaśmin, Ideal Comfort, Grupa Producentów owoców i warzyw p. Ryż,
Szkoła Jazdy p. Krzysztof Olejnik, Jubiler
p. Stefański, Cukiernia Marina, Cenowy Raj,
Efektowna p. Stefańska, Ewelina Juskowiak - fotografia, Kwiaciarnia p. Kobielski, Al Capone,
Mila, Polimat, SuroVital, Bakalland, Edu Fan Inowrocław, p. Justyna Madajewska oraz nasza niezawodna Rada Rodziców.
Tekst i fot. nadesłany

NASZA GMINA

Kiermasz świąteczny

w Zespole Szkół Samorządowych nr 1

W dniu 12 grudnia 2019 r. z inicjatywy
Rady Rodziców w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy odbył się świąteczny kiermasz.
Planowana impreza została powiązana z przypadającym w tym właśnie dniu Dniem Patrona
Szkoły Jana Kasprowicza. Przygotowania do
tego wydarzenia rozpoczęły się dużo wcześniej
i obejmowały próby przedstawienia, warsztaty

dla rodziców pod przewodnictwem p. Zofii
Stachowiak oraz zbiórkę własnoręcznie wykonanych przez uczniów świątecznych kartek,
bombek i stroików.
Kiermasz otworzyła Dyrektor Szkoły
p. Marzena Szałkowska, a zebranych gości
w świąteczną atmosferę wprowadziła adaptacja
Opowieści wigilijnej Ch. Dickensa przygotowana przez uczniów klas VIIa, VIIc i VIb pod

kierownictwem autorki scenariusza, p. Aleksandry Sochacz. Spektakl z pięknymi kolędami,
świąteczną scenografią, klimatem angielskiej
ulicy w wigilię Bożego Narodzenia cieszył
się dużym zainteresowaniem. Głośne oklaski
były nagrodą dla młodzieży zaangażowanej
w przygotowanie sztuki: młodych aktorów, wokalistów, uczniów współtworzących scenografię, twórców oraz osób sprzedających bilety i zajmujących się obsługą techniczną tego
wydarzenia.
Jarmark objął swym zasięgiem całą placówkę, od parteru po piętra. Można było kupić
świąteczne ozdoby – tym cenniejsze, że tworzone z sercem. Znalazło się tutaj wszystko:
choinki w różnych wydaniach, zabawki, bombki, karty, ozdoby i inne świąteczne rzeczy, którymi można przyozdobić na święta mieszkanie.
Na parterze nikt nie oparł się pokusie skosztowania wspaniałych wypieków przygotowanych
przez rodziców. Był także świąteczny bigos,
pierogi z kapustą i grzybami oraz przepyszny
chleb ze smalcem. Najmłodsze dzieci mogły
spotkać św. Mikołaja i wziąć udział w wielu
zabawach, m.in. w warsztatach malowania
własnej świątecznej torby.
Wszystko to dzięki wspaniałym rodzicom,
sponsorom i ogromnemu zaangażowaniu wielu
osób. Warto było tam być.
Tekst A. Puławska, A.Sochacz;
fot. J. Waszak
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Szopka na Kujawskiej

Przy ul. Kujawskiej 1 tradycją się
stała blokowa Szopka, przy której
z inicjatywy Zarządu Wspólnoty
Mieszkaniowej odbyło się powitanie
Nowego Roku.

Mieszkańcy już tydzień wcześniej
przynosili słodycze i napoje. Przybył
również gość specjalny Abdul, który
był atrakcją imprezy. Przyniesionych
słodkości było tak dużo, iż spontanicznie, 6 stycznia zorganizowano konkurs koron dla dzieci, by pozostałe
słodycze wręczyć nagrodzonym.
Z darami dotarli blokowi Trzej Królowie, z którymi mieszkańcy i przybyli goście kolędowali przy muzyce,
spędzając radośnie Święto Objawienia Pańskiego. Inicjatorem integracji
Mieszkańców i blokowych dekoracji
jest Zarząd Wspólnoty.
Tekst Maciej Szpolorowski;
fot. nadesłane

Jasełka
w Rusinowie

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się
wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym
z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym
Narodzeniu zwanych Jasełkami.
W świąteczną atmosferę wprowadzili nas
uczniowie klas VI i VII, którzy przygotowali
przedstawienie jasełkowe. Zaprezentowali je
20 grudnia 2019 r., przypominając w ten sposób
wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat,
kiedy to w Betlejem narodziło się Dzieciątko.
Dzieci wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, diabłów, króla Heroda, Hetmana

oraz Trzech Króli, którzy przybyli złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence.
Uroku inscenizacji dodały kolędy i pastorałki,
które sprawiły, że wszyscy poczuli magię zbli-

Wigilia Polskiego Komitetu
Pomocy Społecznej w Kruszwicy
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żających się świąt. Do wspólnego kolędowania
włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.
Tekst Anna Wiśniewska, fot. nadesłane

Boże Narodzenie to szczególny
czas oczekiwania, miłości i radości,
który warto poświęcić przede wszystkim bliskim. Pamiętajmy jednak, że
nie każdy z nas ma to szczęście, że
spędza święta w gronie rodziny.
Jest wiele osób, które w tym najpiękniejszym dniu w roku pozostają
samotne i zapomniane.
W dniu 13 grudnia 2019 r. Zarząd
Miejsko-Gminny PKPS w Kruszwicy
we współpracy z Miejsko-Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kruszwicy zorganizował wigilię dla 60
osób starszych oraz samotnych z terenu miasta i gminy Kruszwica. Bardzo
chcielibyśmy, żeby każdy człowiek
miał swój własny stół wigilijny, przy
którym zasiądzie jego rodzina i osoby
bliskie, ale życie pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe. Dlatego tak ważna
jest dla nas organizacja spotkania wigi-

lijnego, aby w tym jednym dniu w roku wspólnie z osobami samotnymi
z naszej gminy oraz zaproszonymi
gośćmi – zastępcą Burmistrza Kruszwicy p. Bartoszem Krajniakiem, sekretarzem p. Bogdanem Hałasą oraz księdzem Wojciechem Daneckim - łamać
się opłatkiem, składać życzenia i kolędować.
Zarząd Miejsko-Gminny PKPS w
Kruszwicy pragnie serdecznie podziękować zespołowi Bungersi - za oprawę
muzyczną spotkania, uczniom Zespołu
Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy - za przygotowanie stroików na
wigilijne stoły, darczyńcom - za przekazane produkty spożywcze do paczek
dla osób samotnych.
Wigilia finansowana jest ze środków budżetu gminy.
Tekst Marta Pastuch, fot. nadesłane

Żywa Szopka

NASZA GMINA

koncert kolęd na Rynku

W niedzielne popołudnie 15 grudnia
2019 r. w Kruszwicy można było poczuć
bożonarodzeniowy klimat.
Na świątecznie przystrojonym rynku o godz.
15.00 rozpoczął się koncert kolęd w wykonaniu zespołu Lux Vera występującego razem z
sekcją CKiS „Ziemowit”. Przygotowane kolędy
zaprezentował także duet Albert Sobczak i Dominika Kicińska.
Dla widzów przygotowane były konkursy z
nagrodami ufundowanymi przez Fundację Hodowców Polskiej Białej Gęsi oraz firmę Pozkal
z Inowrocławia. Szopka z żywymi zwierzętami,
kosztowanie ciepłych posiłków i zabawy ze
Śnieżynkami, św. Mikołajem i Elfem przyciągnęły
na rynek wiele rodzin z dziećmi. Imprezę
poprowadził Dariusz Gross.
Sponsorem potraw była Fundacja Hodowców
Polskiej Białej Gęsi.
Tekst nadesłany,
fot. J. Waszak

Jarmark Bożonarodzeniowy

„Święta smaczne, zdrowe i kolorowe”

W 2019 roku świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy odbył się w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy (14 grudnia 2019 r.). Powodem tej zmiany była konieczność zapewnienia
większej powierzchni wystawienniczej oraz odpowiednich dla wszystkich warunków i sprostania
przez to coraz większemu zainteresowaniu ze strony wystawców. Jarmark kolejny raz był okazją nie
tylko do zapoznania się z kujawskimi potrawami
i tradycjami świątecznymi, ale także pracami wykonanymi przez nadgoplańskie koła gospodyń
wiejskich, stowarzyszenia i sołectwa. W godzinach
10.00–13.00 odwiedzający mogli obejrzeć pięknie
przystrojone stoiska oraz dokonać zakupu ozdób
świątecznych. Odbyła się także degustacja przygotowanych potraw. Najmłodsi uczestnicy mogli
brać udział w warsztatach przyozdabiania choinki. Miłym akcentem była możliwość zabrania do
domu takiej własnoręcznie zrobionej ozdoby.
To świąteczne wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”
w Kruszwicy i klub seniora w Kobylnikach.
Tekst nadesłany, fot. J. Waszak
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Świąteczne kolędy w przedszkolu

Dnia 18 grudnia 2019 r. w ZSO Przedszkolu Samorządowym nr 3 odbyło się
„Świąteczne kolędowanie” z udziałem całej społeczności przedszkolnej.
Dzieci w strojach aniołków i pasterzy zaprezentowały swoje umiejętności wokalne,
taneczne oraz teatralne wprowadzając wszystkich w świąteczny nastrój.
Po chwilach zadumy, wspólnym kolędowaniu oraz życzeniach dzieci przywitały
długo oczekiwanego gościa – św. Mikołaja
z workiem pełnym prezentów. Tego dnia radości i wzruszeniom nie było końca.
Tekst nadesłany,
fot. „Foto-lab” Mirosław Służałek

Kolędowanie
w NSP Racice

Spotkanie pełne świątecznej magii miało miejsce w dniu 5 stycznia 2020 r. w hali sportowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Z. Ryża w Racicach.

Wspólnie kolędowali uczniowie szkoły, zespół
„Niepubliczni” oraz orkiestra dęta OSP z Jezior Wielkich. Koncert dostarczył widzom wielu niezapomnianych wzruszeń i wspaniałych artystycznych doznań.
Po koncercie czekał na wszystkich gości słodki poczęstunek.
Tekst i fot. nadesłany
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Kruszwicki Orszak

Trzech Króli

W dniu 6 stycznia 2020 r. Orszak
Trzech Króli po raz siódmy przeszedł ulicami Kruszwicy. Obchody święta tradycyjnie rozpoczęły się od mszy św. odprawionej w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na której obecni byli Trzej
Mędrcy ze Wschodu.
Po zakończonej eucharystii dzieci przebrane za aniołki i pastuszków oraz Trzej
Królowie prowadzili uczestników orszaku
przez mały most do kruszwickiej Kolegiaty.
Na miejscu czekała na nich Święta Rodzi-

na, której Mędrcy oddali pokłon i złożyli
dary. Następnie odbył się przepiękny koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Effatha”,
który sprawił, że świąteczny nastrój ponownie zagościł w naszych sercach. Najmłodsi
uczestnicy korowodu zostali obdarowani słodkimi upominkami.
Organizatorem Orszaku Trzech Króli była
parafia p.w. św. Piotra i Pawła w Kruszwicy.
Tekst Roksana Wojszczuk;
fot. J. Waszak

NASZA GMINA

Finał akcji

„Szlachetna Paczka”

W dniach 7–8 grudnia 2019 r. w Gminie Kruszwica po raz szósty odbył się Finał
Szlachetnej Paczki. W tej edycji kruszwiccy
wolontariusze (Ewa Kruszczyńska, Grażyna
Łukaszewicz, Agata Mysło, Ewa Mysło,
Adam Stępień) włączyli do projektu siedem
rodzin.
Tradycyjnie jak co roku w naszej gminie można było liczyć na ogromną pomoc i chęć do działania ze strony darczyńców przygotowujących
paczki. Wśród darczyńców znaleźli się ludzie
współpracujący z naszym rejonem od samego
początku, jak również nowe osoby.
Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt
społeczny organizowany przez Stowarzyszenie
Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Darczyńcy w bazie ogólnopolskiej wybierają
rodzinę (często są to rodziny z osobami niepełnosprawnymi lub ludzie starsi, samotni),
której chcą pomóc i przygotowują dla niej

konkretną pomoc rzeczową (np. bony rehabilitacyjne, żywność, odzież – w zależności od
wyszczególnionych potrzeb).
W naszej gminie wśród darczyńców oprócz

osób prywatnych są także Szkoła Podstawowa
nr 1 w Kruszwicy i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach.
Tekst Agata Mysło; fot. Stanisław Starosta

„Kruszwica Bohaterom –
Bożonarodzeniowa Paczka 2019”

W Kruszwicy po raz kolejny zorganizowano
zbiórkę żywności oraz środków czystości i higieny
osobistej z przeznaczeniem dla kombatantów i osób
represjonowanych. W tym roku paczki otrzymało 41
kombatantów zamieszkujących Gminę Kruszwica.
Dnia 13 grudnia 2019 r. w Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym dla Dziewcząt w Kruszwicy odbyła
się szczególna uroczystość związana z akcją „Kruszwica Bohaterom – Bożonarodzeniowa Paczka 2019”.
Organizatoremakcji na terenie Gminy Kruszwica było
„Stowarzyszenie Krusza”, koordynatorem p. Katarzyna Hałasa, a główny punkt zbiórki darów i pakowania
mieścił się w Ośrodku Wychowawczym.
Tak jak w latach poprzednich chcieliśmy pomóc
kombatantom. Z doświadczenia wiemy, że taka pamięć
i pomoc jest dla Nich niezmiernie ważna i potrzebna,
a radość, jaką sprawiają im spotkania, odwiedziny,
życzenia, rozmowy, kartki i paczki jest nie do opisania. Uczestnictwo w akcji ma na celu popularyzowanie i utrwalanie w pamięci społecznej dziejów walk
niepodległościowych, udział w procesie wychowania
dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie oraz osób jej zasłużonym.
Nie wszyscynasi Bohaterowie mogli być z nami ze
względów zdrowotnych – do nich udaliśmy się z paczkami w dniu 14 grudnia.
Uroczystość poprowadziła dyrektor MOW Ilona
Dybicz oraz koordynator akcji Katarzyna Hałasa. Na
spotkaniu obecni byli: Irena Wawrowska, Zofia Pachlińska, Władysława Muszyńska, Helena Lasota, Eugenia Brożek oraz Jerzy Kępski, Henryk Powałowski, Stanisław Adamczyk i Piotr Mruk z małżonką.
Podziękowania za pomoc i wsparcie kierujemy społecznościom szkół, przedszkoli ,świetlic i placówek oświatowych nie tylko z naszej gminy, ale również powiatu.

Akcję „Kruszwica Bohaterom – Bożonarodzeniowa Paczka 2019” wsparli: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Chełmcach; Zespół Szkół Ogólnokształcących
w Kruszwicy; Zespół Szkół Samorządowych w Kruszwicy; Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
w Polanowicach; Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Rusinowie; Szkoła Podstawowa im. Marii Patyk
w Sławsku Wielkim; Szkoła Podstawowa im. Wincentego
Witosa w Woli Wapowskiej; Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu; Zespół Placówek Oświatowych w Tucznie; Niepubliczna Szkoła
Podstawowa „Jagielonka” w Inowrocławiu; Ochotniczy
Hufiec Pracy w Inowrocławiu; Szkoła Podstawowa nr 11
w Inowrocławiu; Zuchy i Harcerze II-go Szczepu Harcerskiego im. Jędrka Szwajkerta; Szkoła Podstawowa
w Janikowie oraz dziecize Świetlic Opiekuńczo-Wychowawczychw Kruszwicy i Wrześni.

Podziękowania za wsparcie akcji dla: Gminy Kruszwica; Poczty Polskiej Oddział w Kruszwicy; Zakładów
Tłuszczowych „Kruszwica” S.A.; Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Oddział Cukrownia „Kruszwica”; Karoliny
Juskowiak właścicielki Studia Masażu „Anuri”; Hanny
i Piotra Olubińskich; Olimpijczyka Jakuba Krzewiny
wraz z kibicami klubu „Gopło”. Wielkie słowa uznania
kierujemy do kruszwickiego WOPR, który zapewnił
transport i wsparcie podczas rozwożenia paczek.
Szczególne podziękowania dla dyrektor IlonyDybicz, wychowawców, nauczycieli i wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich
Olimpijczyków w Kruszwicy. To właśnie tutaj znajdował
sięgłówny punkt zbiórki darów i pakowania oraz tutaj przygotowano program artystycznypod kierunkiem
Pawła Lewartowskiego i Pawła Budnera.
Tekst i fot. nadesłała Ilona Dybicz
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Zimowe ferie w bibliotece

Kruszwicka biblioteka, jak co roku, podczas zimowych ferii zorganizowała ciekawe
zajęcia dla najmłodszych czytelników. Spotkania odbywały się w bibliotece przy ul. Rybackiej oraz we wszystkich filiach.

Uczestnicy zajęć brali udział w kreatywnych warsztatach plastycznych, podczas których, stosując różne techniki, wykonali zimowe pejzaże, karnawałowe maski, walentynkowe
kartki i bałwanki.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się turnieje gier planszowych i układanie puzzli.
Były kalamury, zagadki, krzyżówki i rebusy.
Ponieważ jest sezon na karnawałowe bale,

w bibliotece nie zabrakło muzyki, tańców i karaoke.

Podczas warsztatów eksperymentalnych
dzieci zrobiły ciecz nienewtonowską, dmuchały
balony sodą, spowodowały wybuch małego wulkanu oraz stworzyły slime czyli gluta.
Na zakończenie odbyły się warsztaty kulinarne – dzieci robiły i zjadały zdrowe kanapki
i owocowe szaszłyki.
W bibliotece nie mogło zabraknąć czytania – próbowaliśmy przywołać śnieg i mróz
czytając różnie „zimowe” opowiadania i bajki.

Tekst i fot. MGBP

Ferie w świetlicy w Chełmcach

Dzieci z Chełmc i okolic bardzo aktywnie spędziły tegoroczne ferie zimowe zorganizowane w miejscowej świetlicy.
Dzieci brały udział w różnych
grach i zabawach zespołowych,
w zajęciach kulinarnych oraz
warsztatach plastycznych. W konkursie na temat segregacji odpadów „Szanujmy naszą planetę”
wszyscy uczestnicy wykazali się
dużą wiedzą i znajomością tematu. Odbyły się także zabawy karnawałowe: bal przebierańców
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z animatorem i zumba. Na zakończenie ferii zorganizowano wyjazd do kina.

Zajęcia dla dzieci prowadziła
kierownik świetlicy w Chełmcach
p.Ewa Kaczmarek oraz p. Agnieszka Fikert-Buła.
Organizatorem ferii był CKiS
„Ziemowit” w Kruszwicy z filią
w Chełmcach przy współpracy
p. Agnieszki Fikert-Buły.

Tekst Danuta Badura;
fot nadesłane

Zimowe ferie

NASZA GMINA

w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej

W dniach 27–31 stycznia 2020 r. w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Kruszwicy odbyły się zimowe zajęcia dla dzieci.
Wzięło w nich udział 24 dzieci w wieku
7–10 lat. Jedną z atrakcji był wyjazd na warsztaty kujawskie „Od ziarenka do bochenka” do
Inowrocławia do Cukierni „Marta”. Dzieci same
wypiekały chlebek i podpłomyki. Uczestnicy
byli również w Kinomaxie na filmie Śnieżka
i Fantastyczna Siódemka. W świetlicy odwiedzili nas ratownicy Nadgoplańskiego WOPR,
od których dzieci otrzymały upominki, Na
miejscu w świetlicy opiekunowie przygotowali warsztaty kulinarne – dzieci wspólnie
przygotowały śniadanie. Oprócz tego zorganizowane były gry i zabawy na miejscu w świetlicy oraz pogadanki profilaktyczne.
“Staramy się zapewnić dzieciom takie zajęcia, żeby zapomniały o grach komputerowych i
telefonach. U nas ferie są bez telefonów – zamiast gier na telefonach dzieci grają w gry planszowe. Co roku dzieci wracają do nas i bardzo
się z tego cieszymy, ponieważ wiemy, że ta
forma spędzania czasu w świetlicy opiekuńczowychowawczej bardzo im się podoba”.
Tekst Anna Stachowiak;
fot. nadesłane

„Świetlicoferie” w Kobylnikach

Przez dziesięć dni ferii zimowych dzieci
mogły uczestniczyć z zajęciach i wyjazdach
zorganizowanych przez Radę Sołecką i Świetlicę w Kobylnikach.

Pierwszy tydzień upłynął pod znakiem różnorodnych zajęć: integracyjnych (gry i zabawy),
plastycznych, muzycznych i ruchowych. Rozegrano turnieje o tytuł mistrza warcabów, jengi
i tenisa stołowego. Odbyły się również poga-

danki na temat bezpiecznego spędzania czasu
podczas ferii, które przeprowadzili aspirant Łukasz Kiciński z KP w Kruszwicy i ratownicy
Nadgoplańskiego WOPR.
Ciekawe zajęcia edukacyjno-przyrodnicze
przygotowała dla uczestników Dorota Sajbor
z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Tydzień
zakończyło spotkanie z Arturem Grobelskim,
założycielem i członkiem Stowarzyszenia Bilardowego Ino-Pool, który opowiedział o najważniejszych zasadach gry w bilard.
Wszystkim gościom dziękujemy za poświęcony czas i interesujące zajęcia.
Drugi tydzień był wyjazdowy: basen, kino
oraz wyjazd edukacyjny do Przedsiębiorstwa
Plast-Mar w Balczewie, gdzie dzieci poszerzyły
swoją wiedzę z zakresu recyklingu i ekologii.
„Świetlicoferie” zakończyło wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Tekst i fot. Marzena Stróżyk

„Białe ferie”

z CKiS „Ziemowit”

Podczas zimowych ferii Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” zorganizowało w Kruszwicy zajęcia dla dzieci.
Spotkania odbywały się od
poniedziałku do piątku w godz.
11.00–15.00 dla grupy 40 uczestników. Podczas zajęć dzieci brały
udział w wielu atrakcjach: przedstawienie Śpiąca Królewna zagrane przez grupę teatralną KRAKART w sali kinowej CKiS „Zie-

mowit”; wyjazd do Inowrocławia
do Kinomaxu na film Śnieżka i fantastyczna siódemka; zabawa klockami lego i składanie modeli; karaoke; bal przebierańców; wykład
o Kruszwicy.
Każdego dnia dzieci otrzymywały posiłek: pączek lub drożdżówka oraz napój. Zajęcia w klubie Popiel prowadziła p. Iwona
Jasińska.
Tekst i fot. Maciej Zamczała
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Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu

W dniu 21 stycznia 2020 r. dzieci
z ZSO Przedszkola Samorządowego
Nr 3 w Kruszwicy zaprosiły swoich
dziadków na uroczystość z okazji
Dnia Babci i Dziadka.

Goście ze wzruszeniem patrzyli na
swoje wnuczęta i brawami dziękowali
za występy. W trakcie uroczystości
wybrano królową i króla, którzy mogli się pochwalić największą liczbą
wnucząt. Wszystkie dzieci z radością
obdarowały swoich dziadków własnoręcznie przygotowanymi laurkami.
Natomiast 23 stycznia 2020 r. przedszkolaki odwiedziły Dom Opieki Osób
Starszych „Dęby” w miejscowości
Dobre-Wieś z występem z okazji Dnia
Babci i Dziadka. Wiersze, piosenki,
tańce oraz przygotowane laurki wywołały wiele wzruszeń wśród seniorów.
Tekst Sławomira Mazurczak;
fot. „Foto-lab”
Mirosław Służałek

fot. S. Mazurczak

„Święto Babć i Dziadków” w SP Rusinowo

Dzień Babci i Dziadka to święto, które
w Szkole Podstawowej w Rusinowie na stałe
wpisało się w kalendarz szkolny jako Święto
Babć i Dziadków.
W tym wyjątkowym dniu wnukowie z oddziałów przedszkolnych, klas I i III składali
swoim Dziadkom podziękowania za ich miłość,
dobroć i ciepło rodzinne oraz przygotowali dla
nich liczne niespodzianki. Wierszem, tańcem
i piosenkami dzieci pragnęły wyrazić miłość
i wdzięczność za dobroć i cierpliwość, za serce,
które tak wiele rozumie i wybacza.
Chwilą, na którą wszyscy niecierpliwie
czekali, było ogłoszenie wyników plebiscytu
na Królewską oraz Książęcą parę Babć i Dziadków.W tym roku Królową i Królem zostali babcia i dziadek, którzy musieli pokonać najwięcej
kilometrów, żeby uczestniczyć w spotkaniu.
Parę książęcą tworzyli babcia i dziadek, którzy
są posiadaczami najmniej popularnego imienia.

Królową Babć została pani Bernadeta Nowicka, a towarzyszył jej Król Dziadków – pan
Zbigniew Czubachowski. Pani Cecylia Nalewaj została Księżniczką Babć, a towarzyszył jej
Książę Dziadków, czyli pan Albin Granna.
Koronacji dokonali zaproszeni na uroczystość p. Bartosz Krajniak – Wiceburmistrz

Kruszwicy oraz p. Marcin Piotrowski – Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.
Tekst nadesłany,
fot. „Foto-lab” Mirosław Służałek

W karnawale czas na bale

Karnawał to miła, pełna wrażeń, kolorów,
dźwięków i smaków tradycja. Do najważniejszych tradycji karnawałowych należą zabawy i bale. By tradycji stało się zadość, dnia
23 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej
im. Wojska Polskiego w Rusinowie odbył się
Bal Przebierańców uczniów „zerówki” i klas
I–III.
Udekorowana sala zamieniła się w „zaczarowaną wyspę”, na której pojawili się bohaterowie znanych bajek. Można było zobaczyć
wiele księżniczek, policjantów, żołnierzy, Batmana – nie sposób zliczyć i wymienić wszystkich
postaci. Pomysłowość dzieci i ich rodziców jak
zwykle okazała się ogromna! Podczas tańców
w rytm popularnych przebojów uśmiech nikomu
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nie znikał z twarzy. Nikogo nie dziwił taniec
kotka ze strażakiem czy królewną. Nie zabrakło
korowodów, kółeczek, pociągów, węży i tańców
w parach. Nad całością czuwały wychowawczynie, które zadbały o dobry nastrój wszystkich

uczestników, a także zapewniały swoim podopiecznym atrakcje w postaci różnych konkursów.
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości wszystkim jej uczestnikom.
Tekst i fot. nadesłane

NASZA GMINA

„Spotkanie z podróżnikiem”
- opowieści o rowerowych wyprawach

W piątek 10 stycznia 2020 r. w klubie
„Popiel” na Zagoplu odbyło się spotkanie
podsumowujące kruszwicki sezon rowerowy 2019.
Organizatorami spotkania byli: Oddział Nadgoplański PTTK, Kruszwicka Grupa Rowerowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.
St. Przybyszewskiego w Kruszwicy.
Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali
krótkiego podsumowania minionego sezonu
rowerowego (p. Edmund Kowalski), prelekcji
o rajdzie „Rowerem na Litwę” (p. Maria Brożek)
oraz relacji z wyprawy rowerowej do Pamiru
„Rowerem na dach świata” (p. Magdalena Matczak, p. Tomasz Staszak i p. Marcin Kopeć).
Na koniec spotkania zostały wręczone turystyczne odznaki rowerowe.

Tekst MGBP,
fot. J. Waszak i nadesłane

„Mała Książka Wielki Człowiek”
- mikołajkowe spotkanie integracyjne

W piątek 6 grudnia 2019 r. klubie „Popiel”
na Zagoplu odbyło się spotkanie integracyjne
dla dzieci biorących udział w projekcie „Mała
Książka Wielki Człowiek”. Do ogólnopolskiej
kampanii zorganizowanej przez Instytut Książki, a mającej na celu propagowanie czytania
książek wśród najmłodszych dzieci (z roczników 2013–2016), przystąpiła Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna im. S. Przybyszewskiego
w Kruszwicy wraz z filiami.

Podczas spotkania dzieci sprawdziły swoje
umiejętności w konkurencjach sportowych oraz
w czasie zabaw muzycznych. Oczywiście w takim
dniu nie mogło zabraknąć spotkania ze Świętym
Mikołajem, który obdarował każde dziecko upominkiem i pokazał, że potrafi zabawić dzieci tańcem przy muzyce. Na zakończenie wszyscy ucze-

stnicy przekazali Mikołajowi „iskierkę szczęścia
i miłości”.
Od stycznia 2020 r. do projektu mogą
przystąpić dzieci z roczników 2014–2017.
Zapraszamy do biblioteki!
Tekst K. Woźniak; fot. J. Waszak
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NASZA GMINA

Wielki sukces
uczennicy

„Kazika”

Uczennica klasy Ib Technikum w Zespole Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy Patrycja Czerwińska
została laureatką ogólnopolskiego konkursu literackiego
„Mistrzowie i patrioci”, organizowanego pod Patronatem
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja
Dudy.

Zadaniem uczestników było
przedstawienie postaci polskich sportowców, którzy wyróżniali się patriotyzmem,
z perspektywy współczesnej
młodzieży.

Praca Patrycji Czerwińskiej
została wyróżniona spośród
1200 tekstów nadesłanych na
konkurs.
Uroczyste wręczenie nagród przez Prezydenta RP
Andrzeja Dudę odbyło się 10
grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.
Opiekunem nagrodzonej
uczennicy jest mgr Barbara
Przybysz.
Tekst i fot. nadesłane

„Lubię tu być…
na zielonym!” –
projekt NPT

Dnia 16 stycznia 2020 r. wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy wraz z opiekunem p. Joanną Płodzidyn-Darabasz po raz
kolejny uczestniczyły w zajęciach edukacyjno-przyrodniczych
w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkującej
obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię
tu być… na zielonym!” realizowanego przez Nadgoplański Park
Tysiąclecia w Kruszwicy.
W trakcie zajęć prowadzonych przez p. Dorotę Sajbor – „Zielonego Edukatora” NPT – wychowanki MOW poznały gatunki ssaków
występujące w Polsce. Następnie miały okazję obejrzeć tropy zwierząt
i samodzielnie odcisnąć formę w glinie, aby przekonać się, jakie
w rzeczywistości pozostawia ślady jeleń, sarna, lis czy pies.
Dzięki udziałowi w tych zajęciach dziewczęta zainteresowały się
światem otaczającej nas przyrody. Wychowanki z niecierpliwością
oczekują kolejnych zajęć ekologiczno-przyrodniczych w ramach
projektu.
Tekst i fot. nadesłane
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Spotkanie z żołnierzami

W Szkole Podstawowej w Polanowicach w listopadzie 2019 r. odbyło
się kolejne spotkanie uczniów z przedstawicielami 15 Patrolu Rozminowania z 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu.
Podczas pogadanki saperzy przypomnieli słuchaczom zasady zachowania
bezpieczeństwa w sytuacji znalezienia
podejrzanych przedmiotów. Następnie
zaprezentowali dzieciom modele takich
przedmiotów: granaty, niewielkie ładunki wybuchowe itp.
Potem uczniowie obejrzeli nowoczesny sprzęt używany do przenoszenia,
przewożenia i rozbrajania niewybuchów.

Dzieci zapoznały się także z pracą specjalistycznego robota wyręczającego
żołnierzy w szczególnie niebezpiecznych działaniach. Urządzenie to jest wyposażone w ruchomy dźwig do podnoszenia niewybuchów oraz system kamer do monitorowania etapów operacji
saperskich.
Spotkanie z żołnierzami okazało się
niezwykle pouczające i ciekawe. Jesteśmy wdzięczni dowództwu inowrocławskiej jednostki za kontynuowanie współpracy z naszą szkołą i coroczne odwiedziny w Polanowicach.
Spotkanie zorganizowały panie Joanna Kaliska i Teresa Czech.
Tekst i fot. Teresa Czech

NASZA GMINA

Udane ferie to bezpieczne ferie
– podsumowanie konkursu plastycznego

W dniu 24 stycznia 2020 r. w sali widowiskowej CKiS „Ziemowit” odbyło się uroczyste
podsumowanie konkursu plastycznego organizowanego przez Nadgoplańskie WOPR pod
hasłem „Udane ferie to bezpieczne ferie” oraz
wręczenie nagród, wyróżnień i upominków dla
każdego autora pracy.
Kategoria I–III:
I miejsce – Aleksandra Szczupak, II – Jan
Konieczyński, III – Małgorzata Żurawska.
Wyróżnienia: Mikołaj Dutkowski, Agata Lewandowska, Antonina Woźniak, Zofia Jackowska,
Aleksandra Mikołajewska, Antonina Kusz,
Wojciech Pieczyński.
Kategoria IV–VIII:
I miejsce – Oliwia Młodawska, II – Zuzanna
Borczak, III – Klaudia Jacewiak.
Wyróżnienia:Wiktor Ślusarek, Wiktoria Lewandowicz, Anna Lewińska, Aleksandra Ryż.
Gratulacje dla wszystkich laureatów, osób
wyróżnionych oraz autorów prac.
Nagrody wręczali: Burmistrz Kruszwicy Dariusz
Witczak, Dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy Marcin Piotrowski, Prezes Nadgoplańskiego WOPR Maciej Banachowski.
Uroczyste podsumowanie konkursu przedstawił Paweł Budner, natomiast prelekcję „Bezpieczne ferie” wygłosił Jarek Wiśniewski
Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

Turniej Drużyn Pożarniczych
w Woli Wapowskiej

W dniu 7 grudnia 2019 r. w Woli Wapowskiej został rozegrany III Turniej Halowy
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. W
zawodach wzięło udział 14 drużyn dziewcząt
i chłopców z województwa kujawsko-pomorskiego oraz 17 drużyn z obszaru Polski.
Spośród zespołów z województwa kujawsko
-pomorskiego drużyny z Woli Wapowskiej zajęły
I i II miejsce w kategorii dziewcząt oraz I miejsce w kategorii chłopców. Indywidualnie w obu
kategoriach zawodniczki i zawodnicy z Woli
zajęli całe podium.
Dziewczęta:
I – Patrycja Kozłowska; II – Weronika
Sikorska; III – Wiktoria Dziedzic.
Chłopcy:
I – Kacper Mazurczak; II – Szymon
Sikorski; III – Kacper Jasiecki.
Najmłodsze drużyny chłopców
i dziewcząt:
Wola Wapowska II.
Najlepsza drużyna zawodów:
MDP Wola Wapowska I chłopcy.
Champion zawodów:
Kacper Mazurczak
(MDP Wola Wapowska I).
Tekst nadesłany,
fot. Stanisław Starosta
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SPORT

Brąz wioślarza
Jerzego Kowalskiego

W dniu 11 stycznia 2020 r. w Pradze
odbyły się mistrzostwa Europy na ergometrach wioślarskich. Polacy zdobyli dziesięć
medali – m.in. Jerzy Kowalski zdobył brąz
w wadze lekkiej mężczyzn
Natomiast na Mistrzostwach Polski Seniorów na ergometrach we Wrocławiu (25.01.2020 r.)
Jerzy Kowalski zajął I miejsce, a II –Artur
Mikołajczewski.
„W ostatni weekend stycznia, we Wrocławiu,
odbyły się Mistrzostwa Polski na Ergometrze,
gdzie zwyciężyłem w swojej kategorii– wadze
lekkiej seniorów. Krótko przed Mistrzostwami
Polski odbyły się podobne zawody na arenie
międzynarodowej – Mistrzostwa Europy na
Ergometrze, na których zdobyłem brązowy
me-dal, więc wiedziałem na jaki wynik mnie
stać. Aktualny sezon jest sezonem olimpijskim

i najlepszą formę szykujemy na tę najważniejszą imprezę – Igrzyska w Tokio – wszystkie inne
występy traktujemy z marszu jako sprawdziany.
Jestem zadowolony z wyniku, jaki osiągnąłem
na tym etapie przygotowań. Przez najbliższe
parę dni treningi będę mógł odbywać w domu,

by chwilę też nacieszyć się rodziną i naładować
baterie na kolejne, wymagające zgrupowanie
we włoskim Livigno”.
Tekst Jerzy Leon Kowalski;
Fot. MyRowingphoto.com i archiwum
J. Kowalski

Gala

100-lecia PZTW

W dniu 9 grudnia 2019 r. w Teatrze Królewskim w Łazienkach odbyła się Gala Jubileuszowa 100-lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W dowód uznania honorowi
goście otrzymali odznaczenia państwowe, resortowe oraz okolicznościowe medale.
Prezes KW Gopło Kruszwica Stefan Janeczek
otrzymał tytuł Honorowego Członka PZTW oraz
Medal 100-lecia Polskiego Związku Towarzystw
Wioślarskich.
Odznaczenia państwowe nadane przez prezydenta RP Andrzeja Dudę otrzymali trenerzy: Kazimierz Naskręcki – Srebrny Krzyż Zasługi oraz
Robert Januszek – Złoty Krzyż Zasługi.

Tekst i fot. nadesłane

Uczennice ze Sławska
Wielkiego wicemistrzyniami
województwa

Dziewczęta ze Sławska Wielkiego zdobyły
wicemistrzostwo województwa w badmintonie,
a chłopcy zajęli 5. miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach Województwa w Badmintonie
w ramach Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej, które odbyły się dnia 18 grudnia 2019 r. w Sępólnie Krajeńskim.
Skład reprezentacji: dziewczęta – Wiktoria
Łuczka (kapitan), Julia Kowalska, Zofia Kowalska; chłopcy – Michał Jetka (kapitan), Oskar
Żuchowski i Jakub Czaplicki.
Jest to kolejny sukces po 4. miejscu chłopców
i 5. miejscu dziewcząt w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w Badmintonie w ramach
Kujawsko-Pomorskich Igrzysk Dzieci, które
odbyły się dnia 11 grudnia 2019 r. w Smólniku.
Opiekunem uczniów jest Jan Paweł Kowalski.
Tekst Jan Kowalski, fot nadesłane
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Piastowski Festiwal Biegowy 2020

XIII BIEG PIASTOWSKI
9 maja 2020 r.

DYSTANS: 21,097km (półmaraton)
start: Mysia Wieża Kruszwica godz.10.00
meta: Stadion Miejski im. Inowrocławskich
Olimpijczyków w Inowrocławiu

KIDS
Igrzyska
w LA

SPORT

W dniu 7 grudnia 2019 r. w hali sportowej na Zagoplu odbyły się zawody
lekkoatletyczne w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego!”. Uczestnicy
(dzieci z roczników 2010, 2011, 2012) wzięły udział w biegach, skokach, rzutach
oraz sztafetach. Podczas rywalizacji został wykorzystany specjalnie dostosowany sprzęt sportowy KIDS. Zawody zostały zorganizowane przez Kruszwickie Stowarzyszenie LZS.
Tekst nadesłany, fot. J. Waszak

Udane debiuty

kruszwickich lekkoatletów
w Toruńskiej Arenie

W dniu 25 stycznia 2020 r. w hali Arena
Toruń odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa w kategoriach U10, U12, U14, U16
oraz II Ogólnopolski Memoriał Ireny Szewińskiej.
W imprezie wzięła udział 50-osobowa reprezentacja kruszwiczan, a 20 najmłodszych po
raz pierwszy wystartowało w tak poważnych zawodach i na takim obiekcie. Wszyscy zawodnicy
pięknie zaprezentowali się w swoich konkurencjach i osiągnęli wspaniałe rezultaty. Start wśród
1000 zawodników w tak dużej hali był dla nich
na pewno wielkim przeżyciem. Na szczególne
wyróżnienie zasługują:
W kategorii U10: Felek Szymański – III m
– 60 m; Wojtek Bieganowski – IV m – 60 m;
Kacper Sieradzki – III m – 200 m; Kacper Szymański – IV m – 200 m; Madzia Szczupak – IV m
– skok w dal; Monika Pindel – V m – 60 m; Rozalia Szuman – V m –200 m.

W kategorii U12: Jakub Żurawski – I m – 60 m;
Dawid Wekwejt – II m –skok w dal; Melania
Warmuz – V m – 200 m.
W kategorii U14: Oliwier Paluszak – I m – 60
m p/pł; Alicja Zaremba – II m – 60 m p/pł; Szymon Szutarski – II m – pchnięcie kulą; Marta Sieradzka – IV m – 60 m p/pł; Zuzia Skowron
– IV m – skok w dal; Ania Przybylska – Vm – 60
m p/pł.
Kategoria U16: Maciej Szymczak – II m
– 1000 m; Daria Dzierżawska – V m – 60 m p/
pł.
Największy sukces: Oliwier Paluszak i Alicja Zaremba debiutujący w biegu płotkarskim
w Ogólnopolskim Memoriale Ireny Szewińskiej
wywalczyli miejsca na podium – Oliwier uległ
tylko zawodnikowi Agrykoli Warszawa zajmując
II miejsce, Alicja była III – za zawodniczkami
Czapli Białe Błota i Wisły Puławy.
Tekst i fot. nadesłane

Sukcesy młodych
lekkoatletów

W dniu 18 stycznia 2020 r. w Toruńskiej Arenie
odbyły się Halowe Mistrzostwa Województwa juniorów i juniorów młodszych.
Mistrzami województwa zostali: Krystian Zubel – 60
m U20; Damian Michalak – pchnięcie kulą U20.
Wicemistrzami zostali: Dawid Węclewski – skok w dal
U20; Mikołaj Majer – 200 m U18.
Brązowy medal zdobyła Aleksandra Chmielewska
– pchnięcie kulą U20.
Klub reprezentowali również: Bartek Sobczak – V m
– 300 m U18 i Szymon Starosta – 60 m U18 PB.
Tekst i fot. nadesłane
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NASZA GMINA

„Kupując
książkę
pomagasz”
– kiermasz
książek
w bibliotece

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. odbył
się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W działania Orkiestry
jak co roku włączyła się Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszwicy
po raz czwarty organizując kiermasz
książek pod hasłem „Kupując książkę
pomagasz”, z którego całkowity dochód
(1063,02 zł) został przekazany na cele
WOŚP. Kiermasze odbywały się w bibliotekach przy ul. Rybackiej oraz w filii na
Zagoplu.

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy w Kruszwicy

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. Kruszwica
kolejny raz zagrała z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.
Kruszwiccy wolontariusze zebrali prawie 33 tysiące zł. dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Tym
samym o 8 tysięcy złotych został pobity dotychczasowy rekord z 2018 roku. Najwięcej do swojej puszki zebrała Amelia Matusiak – ponad 4000 zł.
O godzinie 16.00 w Centrum Kultury i Sportu
„Ziemowit” rozpoczęły się licytacje i występy muzyczne. Zagrały zespoły „Unknown Waves” i „Coral”,
a wcześniej wystąpili członkowie sekcji wokalnej

działającej przy CKiS. Na zakończenie tego pięknego i udanego wydarzenia odbył się pokaz fajerwerków czyli tradycyjne „Światełko do Nieba”.
Odbyły się także imprezy towarzyszące finałowi
WOŚP: III Noworoczny Turniej o puchar WOŚP
2020; kiermasz książek w kruszwickiej bibliotece;
pokazy kruszwickiego klubu morsa.
Specjalnie podziękowania dla kruszwickiej policji za czuwanie przy wolontariuszach i za pomoc
w transporcie zebranych pieniędzy do banku.
Tekst nadesłany;
fot. J. Waszak

III Noworoczny
Turniej o Puchar WOŚP

W niedzielę 12 stycznia 2020 r. w kruszwickiej hali odbył się III Noworoczny Turniej o Puchar Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizatorami tego wydarzenia, jak co roku, byli Wiktor Majchrzak
i Damian Szymański.
W turnieju wzięło udział 10 zespołów podzielonych na dwie grupy. Podczas imprezy kwestowano na rzecz WOŚP, a zebrane datki przekazane
zostały na kruszwicki finał akcji.
Zwycięzcą turnieju został zespół Blue Japan,
który wygrał w finale z Gopłem Kruszwica (1:0).
Na trzecim miejscu podium stanął Metal Dom,

Książki przeznaczone na kiermasz pochodziły z darów czytelników. Można było
je zakupić za symboliczną złotówkę, jednak większość kupujących wrzucała do
skarbonek znacznie większe kwoty.

Tekst MGBP,
fot. J. Waszak
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który pokonał Zmarnowane Talenty (1:0).
Najlepszym strzelcem turnieju został zdobywca 6 bramek Maciej Mysiak (Ford Auto Styl); najlepszym bramkarzem – Jakub Ciesielski (Zmarnowane Talenty), a najlepszym zawodnikiem
– Arkadiusz Makowiecki (Blue Japan).
Sponsorzy turnieju: Ford Auto Styl oddział
w Inowrocławiu,Terminal Centrum Konferencyjno
-Szkoleniowe&Catering, Voip24sklep.pl, Zakłady
Przetwórstwa Zbożowo-Młynarskiego w Kruszwicy, Stacja Paliw Japaks.

Tekst W. Majchrzak; fot. J. Waszak

fot. J. Waszak

FOTOGALERIA
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1. Przechowywana w chełmińskiej Farze.
2. Święty.
3. Słodki prezent.
4. Kier.
5. Polskie miasto zakochanych.

6. Miesiąc.
7. Rzymski bóg.
8. Kolor.
9. Spotkanie zakochanych.
10. Love.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdzielczy
w Kruszwicy, należy w terminie do 5 kwietnia 2020 r. wyciąć wypełnioną krzyżówkę
i wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, nr telefonu) dostarczyć do
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy,
ul. Rybacka 22, 88-150 Kruszwica, z dopiskiem: Krzyżówka z Bankiem Spółdzielczym. Jedna osoba
może dostarczyć tylko jedną krzyżówkę. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
Zwycięzca zostanie ogłoszony na portalu społecznościowym Facebook Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Kruszwicy oraz w kolejnym numerze „Panoramy Kruszwickiej”.
Nagrodę należy odebrać osobiście w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w 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.
Zwycięzcą konkursu z poprzedniego numeru została pani Dorota Trzeciak, Gratulujemy!
Hasło z poprzedniego numeru: PASTORAŁKA
Odpowiedzi: 1. SZOPKA; 2. GWIAZDA; 3. JASEŁKA; 4. STAJENKA; 5. KOLĘDA; 6. KARP;
7. OPŁATEK; 8. MIKOŁAJ; 9. CHOINKA; 10. WIGILIA;

