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Projekt rewitalizacji wiatraka  
w Chrośnie wyróżniony medalem 

„Hereditas Saeculorum”
Projekt rewitalizacja wiatraka w Chrośnie 

został doceniony przez Marszałka Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego 
oraz Kapitułę konkursu „Dziedzictwo wieków”. 
W związku z powyższym Gmina Kruszwica 
otrzymała Medal „Hereditas Saeculorum”.

Medal „Hereditas Saeculorum” będący nagro- 
dą w konkursie „Dziedzictwo Wieków” ma pro-
mować najważniejsze, najlepiej przeprowadzone 
przedsięwzięcia konserwatorskie i restaurator-
skie wyróżniając zarządców zabytków i wykon-
awców prac (kategoria I), a także osoby i insty-
tucje posiadające szczególne osiągnięcia w tej 
dziedzinie (kategoria II).

W dniu 23 września 2022 r. Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak odebrał w Toruniu medal 
Hereditas Saeculorum za projekt „Rewitalizacja 
zabytkowego wiatraka typu „Koźlak” w Chroś-
nie”.

Wyróżnienia za szczególne osiągnięcia  
w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków 
Hereditas Saeculorum i nagrody za najlepsze  
projekty muzealne Musejon wręczyli wicemarsza-
łek Zbigniew Ostrowski i przewodnicząca sejmi-
ku Elżbieta Piniewska. 
„Nagrody i wyróżnienia są wyrazem uznania 
dla osób zaangażowanych w działania na rzecz 
ochrony naszego materialnego dziedzictwa kul-
turowego oraz tych, którzy edukują i promują 
tradycje naszego województwa. Wasza działalność 
odgrywa ważną rolę w budowaniu tożsamości 
lokalnej i regionalnej” – oświadczył marszałek 
Piotr Całbecki.

Tekst i fot. UM Kruszwica

NASZA GMINA
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Dnia 31 sierpnia 2022 r. została podpi-
sana umowa dotycząca realizacji zadania pn. 
„Rozbudowa dróg gminnych ul. Kujawskiej  
i Solidarności w Kruszwicy” dofinansowa-
nego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zadania obejmuje odcinki ul. Kujaw- 
skiej i Solidarności o łącznej długości 855,36 m. 
Prace przewidziane do wykonania wynikają 
z konieczności przebudowy istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej oraz jej rozbudowy. 

Przebudowa kanalizacji deszczowej jest nie-
zwykle ważnym elementem gospodarki wodno-
ściekowej w tej części miasta. Po zakończeniu 
inwestycji zniwelowany zostanie problem pod-
tapiania ulic Solidarności, Spokojnej, Zacisze 
oraz części ul. Kujawskiej.

W ramach zadania wykonane zostanie także 
wzmocnienie istniejącej nawierzchni dróg, prze-
budowa istniejących parkingów oraz budowa 
nowych miejsc postojowych, budowa zatoki 
autobusowej przy ul. Kujawskiej, doświetlenie 
przejść dla pieszych, budowa kanału technolo-
gicznego.

Wartość robot budowlanych: 4.849.137,86 zł.
Budżet Gminy Kruszwica: 2.890.593,86 zł.
Dofinansowanie: 1.958.544,00 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usłu- 

gowe TRANS-POM Piotr Pomagier.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Wkrótce ruszy rozbudowa  
ulic Kujawskiej i Solidarności  

w Kruszwicy

Komputery dla dzieci z rodzin 
byłych pracowników PGR

W Gminie Kruszwica rozpoczęto prze- 
kazywanie sprzętu komputerowego człon-
kom rodzin osób zatrudnionych w zlikwido- 
wanych PGR-ach.

Za grant w wysokości 1 044 381, 93 zł Gmi-
na Kruszwica zakupiła 437 laptopów. 

W poniedziałek, 29 sierpnia 2022 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Kruszwicy pierwsi uprawnieni 
uczniowie odebrali sprzęt komputerowy z rąk 
Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka  
i przedstawiciela Wojewody Kujawsko-Pomor-
skiego Grzegorza Roszaka.

Przekazanie sprzętu odbywa się na podsta-
wie umów zawartych z osobami, które zakwa-
lifikowano do wsparcia, po spełnieniu warun-
ków określonych w regulaminie konkursu.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Wsparcie
w rozwoju cyfrowym
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Trwa przebudowa dróg gminnych  
na terenie gminy Kruszwica

W czerwcu ruszyły prace przy przebudowie 
ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy, a w po- 
łowie września przy przebudowie drogi gmin-
nej w miejscowości Bachorce. 

Obie roboty są realizowane w ramach zadania 
pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gmi-
ny Kruszwica”, które obejmuje rozbudowę czte-
rech odcinków ul. Adama Mickiewicza o łącznej 
długości ok. 1050 mb, przebudowę drogi gminnej 
w Baranowie na odcinku długości 1341,02 m oraz 
kontynuację robót budowlanych w miejscowości 
Bachorce o długości 367,26 mb.
Wartość całego zadania to 10.331.178,95 zł.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków 
Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinanso-
wania wg Promesy Inwestycyjnej przyznanej 
Gminie Kruszwica przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego wynosi 9.500.000,00 PLN. Pozostała 
kwota w wysokości 831.178,95 zł zostanie pokry-
ta ze środków Gminy Kruszwica.

Wykonawcą wyłonionym w drodze postępo- 
wania przetargowego została firma: Przedsiębior-
stwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Zakończono I etap przebudowy drogi 
gminnej w miejscowości Bachorce II

Modernizacja drogi odbywała się na odcin-
ku długości 900 m. Na jezdni została wykonana 
nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,0 m. 
z obustronnymi poboczami z kruszywa. Po-
sesje i pola uprawne zostały skomunikowane 
ze pomocą zjazdów z kostki brukowej i betonu 
asfaltowego. Zadanie dofinansowane zostało ze 
środków pochodzących z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg.
Wartość robót budowlanych 1.447.800,00 zł.
Budżet Gminy Kruszwica: 707 418, 00 zł.
Dofinansowanie: 740.382,00 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we TRANS-POM Piotr Pomagier. 

Tekst i fot. UM Kruszwica

Zakończono przebudowę drogi  
w Chemiczkach

W dniu 2 września 2022 r. odbył się odbiór 
techniczny przebudowywanej drogi gminnej  
w Chełmiczkach. Zadaniem objęto odcinek  
drogi o długości ponad 200 mb. W ramach inwe-
stycji wykonano: roboty rozbiórkowe i ziem-
ne, wycinkę drzew i krzewów kolidujących  
z inwestycją, warstwy konstrukcyjne nawierzch- 
ni jezdni oraz zjazdów, pobocze z kruszywa 
łamanego, wybudowano elementy odwodnienia 
– rowy chłonno-odparowujące.
Wartość robót budowlanych: 327.049,52 zł.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo-
we TRANS-POM Piotr Pomagier.

Tekst i fot. UM Kruszwica

�

SAMORZĄD



W dniu 15 września br. w Klubie Senior+ 
w Kruszwicy, z inicjatywy Urzędu Miejskie-
go, odbyło się spotkanie seniorów z przedsta- 
wicielami służb bezpieczeństwa z terenu Gmi-
ny Kruszwica.
„Po pandemicznej przerwie wracamy do reali-
zowanych w poprzednich latach spotkań z senio-
rami. Spotkania przedstawicieli różnych służb  
z naszymi mieszkańcami są doskonałą okazją do 
wspólnych rozmów dotyczących bezpieczeństwa  
i porządku na podbudowie wzajemnego zaufa-
nia” – mówi Zastępca Burmistrza Bartosz Kraj-
niak.

Asp. Mariola Witoń z Komisariatu Policji  
w Kruszwicy przestrzegała przed różnego rodza-
ju oszustwami, omawiała w jaki sposób chronić 
swoje dane oraz jak nie stać się ofiarą przemo-
cy i nadużyć internetowych. Mł. kpt. Krzysz-
tof Kozłowski Komendant Gminny Ochrony 
Przeciwpożarowej informował, jak ustrzec się 
przed tlenkiem węgla, jak prawidłowo korzy-
stać z numerów alarmowych oraz omówił zasa-
dy ewakuacji z pomieszczeń podczas pożaru. 

Natomiast Juliusz Stankiewicz oraz Dominika 
Wojdylak z Nadgoplańskiego WOPR przedsta-
wili informacje na temat udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Organizatorem spotkania był Urząd Miejski 
w Kruszwicy wspólnie z Komisariatem Policji 
w Kruszwicy, Nadgoplańskim WOPR oraz OSP 
w Kruszwicy. Organizację kolejnych spotkań w 
Klubach Seniora oraz UTW planuje się w sezo-
nie wiosennym. 

Tekst i fot. UM Kruszwica

KOMUNIKAT
W związku z aktualną sytuacją na rynku 

energetycznym i ciągłym wzrostem cen za 
energię elektryczną oraz zobowiązaniem 
samorządów przez Rząd do 10% oszczę-
dności energii uprzejmie informujemy, że  
na terenie naszej gminy zastosowany zosta-
nie system oszczędzania energii elektrycz- 
nej na potrzeby oświetlenia drogowego. 
Polegać on będzie na śródnocnym wyłą-
czaniu oświetlenia na terenie gminy Krusz-
wica za wyjątkiem ciągu drogi krajowej nr 
62 wraz z przejściami dla pieszych (Sławsk 
Wielki, Kruszwica, Janocin, Gocanowo, 
Chełmce). Informujemy również o znacz-
nych ograniczeniach w oświetleniu  alejek 
pieszo-rowerowych, terenu wokół Mysiej 
Wieży, Półwyspu Rzępowskiego, placów, 
iluminacji obiektów itp. Wdrożenie sys-
temu planowane jest od 1 października br. 
w godzinach 23:00 – 04:30  do odwołania. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, 
iż ulica Wiosenna i Słoneczna w Kruszwi-
cy początkowo nie będą objęte systemem 
wyłączania śródnocnego. Na tych ulicach 
testowane będą nowe energooszczędne 
żarówki. 

Prosimy o zrozumienie zaistniałej sytuacji.

Tekst UM Kruszwica

Z seniorami  
o bezpieczeństwie

Sukces rusinowskich ósmoklasistów
Jednym z najważniejszych i niewątpliwie 

najbardziej emocjonującym punktem kalen-
darza szkolnego jest egzamin ósmoklasisty. 
To swoisty test nie tylko dla uczniów, ale 
także dla nauczycieli i rodziców. Wszyscy za-
interesowani z ciekawością i lekkim podener-
wowaniem oczekują najpierw na egzamin,  
a następnie na wyniki. Scenariusz niezmien-
ny od lat. 

Choć od początku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej im. Wojska Polskiego w Rusinowie 
utrzymują się w ścisłej czołówce placówek 
uzyskujących wysokie wyniki egzaminacyjne, 
w minionym roku szkolnym po raz kolejny 
osiągnęli najwyższy wynik w naszej gminie. 
Zarówno język polski, matematyka, jak i język 
angielski, nie stanowiły dla nich problemu i zna-
komicie poradzili sobie z rozwiązaniem testów.

Najwyższe noty z poszczególnych przedmi-
otów uzyskali: język polski: Hubert Wieczorek, 
Zofia Kucharska, matematyka: Hubert Wieczo-
rek, Zofia Kucharska, Łukasz Kotwica, język 

angielski: Zofia Kucharska, Łukasz Kotwica, 
Hubert Wieczorek, Adrian Tużnik.

Gratulujemy uczniom oraz wspierającym 
ich rodzicom. Osiągnięte wyniki stanowią swoi- 

ste podsumowanie ośmioletniej pracy i prze-
pustkę do pomyślnej przyszłości i kolejnych 
sukcesów.

Tekst i fot. nadesłane 
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Piknik Europejski 
W ramach cyklu imprez plenerowych orga-

nizowanych w czterech miastach naszego woje-
wództwa, w dniu 20 sierpnia br. w Kruszwicy 
odbył się „Piknik Europejski”, podczas którego 
promowano efekty wdrażania Funduszy Euro-
pejskich w regionie.

Przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych 
mieszkańców naszej Gminy. Uczestnicy mogli 
skosztować oranżady oraz wody z saturatora. Nie 
zabrakło także fotobudki, waty cukrowej, malo-
wania twarzy, modelowanych balonów, baniek 
mydlanych, wozu strażackiego. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się konkursy merytoryczne: 
gra planszowa 3 m x 3 m z ogromną kostką, py-
taniami i zadaniami z zakresu UE, krzyżówka, 
konkurs obrazkowy z flagami państw UE, a także 
konkurs plastyczny: Co w Twoim mieście kojarzy 
Ci się z UE.

Organizatorem pikniku był Urząd Marszał-
kowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
w Toruniu. 

Tekst UM Kruszwica
Fot. Wojtek Danielewski 

„Bezpieczna Woda”
Od 9 lipca 2002 r. w każdy weekend wa-

kacji prowadzona była akcja prewencyjna 
„Bezpieczna Woda”, która miała na celu zwię-
kszenie bezpieczeństwa wodnego na jezio- 
rze Gopło. 

Inicjatorami akcji byli: Gmina Kruszwica, 
Nadgoplańskie WOPR oraz Ochotnicza Straż 

Pożarna w Kruszwicy. Dodatkowo działania 
wspierali Komisariat Policji w Kruszwicy, 
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Ino-
wrocławiu oraz Nadgoplański Park Tysiąclecia.
„Podczas naszych działań prowadzone były 
czynności kontrolne jachtów motorowych, 
żaglowych, skuterów wodnych oraz sprzętu do 

turystyki wodnej, poprzez między innymi spraw-
dzenie posiadania sprzętu ratowniczego, gaśnicy 
czy też uprawnień sternika” – mówi Maciej 
Banachowski prezes Nadgoplańskiego WOPR  
i koordynator akcji „Bezpieczna Woda”.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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Koncert Lato w mieście

W niedzielę 31 lipca 2022 r. w ramach „Lata 
w mieście” odbył się koncert zorganizowany 
przez Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

W ostatni dzień lipca kruszwicki amfiteatr wy-
pełnił się publicznością po brzegi. Wieczorową 
porą publiczność zgromadzoną nad Gopłem powi-
tały sekcje działające przy CKiS „Ziemowit”.  
Szesnastoosobowa grupa wokalna „Kapela Popie-
la” pod kierunkiem Iwony Jasińskiej wykonała  
utwory takie jak: „Nie bój się chcieć” (piosenka  
z filmu „Zwierzogród”), „Tak smakuje życie” 
(Enej), „Nie z tej ziemi” (Mełe TDG i Roksana 
Węgiel), „Dach” (TABB & Sound’N’Grace), 
„Somebody” (Sara James). Po młodych piosen-

karkach na scenę weszły dwie grupy taneczne 
„Kruszynki” (dzieci w wieku od 3 do 8 lat) oraz 
„Ziemowitki” (dziewczyny w wieku od 9 do 14 lat). 
Sekcję taneczną wspierały osoby, które uczest-
niczyły w warsztatach tanecznych „Wakacje bez 
nudy”. Młodzi tancerze pokazali układy w stylu 
nowoczesnym, a do występu przygotowała ich 
Agnieszka Matusiak. Na zakończenie obie sekcje 
taneczne wspólnie wykonały choreografię do  
utworu „Za krokiem krok” gwiazdy wieczoru 
CLEO. Układ podbił serca publiczności i poder- 
wał cały amfiteatr do wspólnej zabawy. Od 
publiczności zgormadzonej w kruszwickim amfi-
teatrze młodzi artyści otrzymali gromkie brawa!

W drugiej części koncertu w kruszwickim am-
fiteatrze zaprezentował się zespół UNU. 

„Zespół UNU - Tribute to Perfect to grupa 
profesjonalnych muzyków z wieloletnim doświad-
czeniem scenicznym. W skład zespołu wcho- 
dzą dwie gitary elektryczne – Maciej Zamczała  
i Piotr Kwiatkowski, perkusja – Rafał Jermakow, 
gitara basowa – Marcin Stefański oraz wokal 
– Irek Kołodziej. Muzycy wcześniej osiągali sukce- 
sy m.in. w zespołach Quidam, Shnaps Gate, Cha-
ron Taxi, a także w finale III edycji Must Be The 
Music oraz koncertując z Norbim” – dodaje Ma-
ciej Zamczała, członek zespołu.

Koncert UNU tętnił niesamowitą rockową 
energią. Na repertuar złożyły się największe prze-
boje grupy Perfect z całego okresu działalności.  
Na żywo zaprezentowane zostały m.in. takie klasy-
ki jak „Nie płacz Ewka”, „Niepokonani”, „Ale 
wkoło jest wesoło”, „Wszystko ma swój czas”, 
„Autobiografia”, „Chcemy być sobą”, „Całkiem 
inny kraj”, „Lokomotywa z ogłoszenia”, „Raz 
po raz”. UNU wiernie oddał brzmienie i klimat 
utworów swoich idoli włączając do nich czasem 
elementy improwizacji, co jest cechą dodatnią 
każdego dobrego koncertu rockowego.

O godzinie 21.00 na deskach amfiteatru poja- 
wiła się gwiazda wieczoru CLEO. Fani piosen-
karki zgromadzili się tłumnie tuż pod sceną, aby 
wraz z artystką śpiewać dobrze im znane prze-
boje. Słowiański urok Cleo spowodował, iż amfi-
teatr pękał w szwach. Publiczność na stojąco 
oklaskiwała gwiazdę. Na koniec występu fani 
mogli nabyć płyty wokalistki osobiście przez nią 
podpisane.

Wakacyjny wieczór nad Gopłem z pewnością 
można zaliczyć do udanych.

Tekst i fot. Jarosław Waszak 

�
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Dożynki Gminne  
i Imieniny Marii w Chełmcach

Od lat zawsze w dniu 15 sierpnia  
w Chełmcach odbywają się Imieniny Marii. 
Pod Kruszwicę przyjeżdżają Marie i Marian- 
ny, by razem świętować. Tym razem wiel-
ka impreza imieninowa została połączona  
z Dożynkami Gminnymi.

Obchody rozpoczęły się Mszą Świętą, 
podczas której dziękowano za zbiory w 2022 
roku. Po uroczystej mszy św. uczestnicy 
święta plonów przeszli w barwnym pochodzie,  
z pięknymi wieńcami dożynkowymi, w asyście 
zespołu Kłopocianie i pocztów sztandarowych, 
na rynek w Chełmcach. 

Tam odbyła się część oficjalna, podczas 
której Starostowie Dożynek pani Anna Ciba 
z Baranowa oraz pan Rafał Błaszak z Chełmc 
dokonali symbolicznego przekazania chleba 
Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witcza- 
kowi. Przy akompaniamencie Zespołu Kłopo-
cianie odbyło się dzielenie chlebem.

Następnie odbyło się wręczanie odznaczeń  
i wyróżnień dla rolników z terenu Gminy Krusz-
wica. Przyjęli je Teresa i Rafał Błaszakowie  
z Chełmc, Anna i Jacek Ciba z Baranowa, Ale-
ksandra i Marek Zajączkowscy z Kobylnicy, 
Anna i Jacek Pietrzakowie z Chełmiczek, Ali-
na i Mikołaj Nowowiejscy z Witowic, Paulina  
i Bartłomiej Paluszakowie z Chrosna, Bartosz 
Pacholski z Baranowa, Katarzyna i Piotr Mila  
ze Sławska Wielkiego, Dominika i Grzegorz 

Barczakowie z miejscowości Papros, Paweł 
Arent z Brześcia, Małgorzata i Radosław Pogo-
rzały z Witowic.

Po części oficjalnej Burmistrz Kruszwicy 
złożył życzenia wszystkim solenizantkom – 
Mariom i Mariannom, dla których przygotowa-

no tradycyjnie wielki tort. Na zakończenie im-
prezy wystąpiły zespoły Górole i Babsztyl.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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NOWE KSIĄżKI  
O HISTORII  

NASZEGO REGIONU
Kruszwicka biblioteka pozyskała cztery nowe 

pozycje książkowe opisujące historię naszego miasta 
i regionu.

Bartłomiej Piotr Grabowski  
„Przemysł winiarniczy w Kruszwicy.  

XIX–XX wiek”. 
Kolejna książka kruszwickiego historyka przybliża-
jąca dzieje naszego miasta. Tym razem jest to mono-
grafia Kujawskiej Wytwórni Win Henryka Makow-
skiego, opisująca historię kruszwickiej winiarni na tle 
przemysłu winiarskiego z przełomu XIX i XX wieku.

Justyna Klimiuk  
„Ulica prawdę ci powie”. 

Jest to praca, w której opisano kruszwickie ulice,  
a zwłaszcza historię ich nazewnictwa.

Jarosław Hejenkowski „Historia kujawskiego 
futbolu. Tom 1: 1910–1939”. 

W książce tej autor opisuje narodziny futbolu na  
Kujawach, w tym piłkarskiego klubu w Kruszwicy.

Ks. Janusz Popowski  
„Kiedy Matka Pana przychodzi do nas”.

Książka opowiada o pierwszej wizycie Matki Bożej 
w kopii Cudownego Obrazu latem 1978 roku. Są tu 
opisy wydarzeń ze zdjęciami i wspomnieniami z ów-
czesnego dekanatu kruszwickiego, który liczył wów-
czas 16 parafii.

Wszystkie książki są dostępne w kruszwickiej 
bibliotece przy ul. Rybackiej.

Tekst i fot. MGBP

W sobotę 3 września 2022 r. w całym kraju 
odbyła sia kolejna, jedenasta już edycja akcji 
Narodowe Czytanie. W tym roku uczestnicy 
tego wydarzenia czytali „Ballady i romanse” 
Adama Mickiewicza. Jak co roku wspólne 
czytanie zorganizowała także kruszwicka 
biblioteka.

W piątek 2 września nasza biblioteka gościła 
w siedzibie Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Kruszwicy, aby poprzez czytanie poezji 
Adama Mickiewicza popularyzować literaturę 
polską. Czytanie „Ballad i romansów” polskiego 
wieszcza był wstępem do rozważań o romantyz-
mie. Wybrani uczestnicy czytali „Świteziankę”, 
a bibliotekarka wraz z dwiema opiekunkami 
„Romantyczność”. Na zakończenie spotkania 
wyświetlona została ekranizacja „Świtezianki”.

Natomiast w bibliotece w Chełmcach spot-
kały się panie z Dyskusyjnego Klubu Książki 

oraz zaproszeni goście, którzy wzięli udział  
w kolejnej edycji Narodowego Czytania. Panie 
zapoznały się z twórczością Adama Mickie-
wicza, a do czytania wybrały „Świteziankę”  
i „Powrót Taty”. Pani Ania przyniosła książ- 
kę poety, wydaną w 1935 r., która zawiera zbiór 
wszystkich utworów. Książka ta jest w rodzinie 
od pokoleń i została podpisana przez babcię 
czytelniczki.

W piątek w bibliotece w Woli Wapowskiej 
odbyła się jedenasta edycja Narodowego Czyta-
nia. W tym roku narodową lekturą były „Bal-
lady i romanse” wydane po raz pierwszy 200 lat 
temu w Wilnie. Wiersze, ukazujące nastrojową 
przyrodę, fascynujący i wyjątkowy świat fan-
tazji i ludowej moralności, były czytane przez 
młodzież szkolną.

Bibliotekarka z filii w Racicach odwiedzi-
ła uczniów siódmej klasy NSP w Racicach  
w ramach akcji Narodowe Czytanie, aby razem 
z młodzieżą czytać „Ballady i romanse” Ada-
ma Mickiewicza. Spotkanie to miało na celu 
popularyzowanie literatury polskiej, a także 
zainspirowało uczestników do rozważań o ro-
mantyzmie, tradycji i patriotyzmie.

W Polanowicach wiersze Adama Mickie-
wicza z tomu „Ballady i romanse” były interpre-
towane przez uczniów i seniorów.

Tekst i fot. MGBP

Narodowe  
Czytanie 2022
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Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 
na Dożynkach Prezydenckich i Dożynkach 

w Magdeburgu 
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi 

po raz kolejny wzięła udział w Dożynkach 
Prezydenckich, które odbyły się 11 września 
2022 roku na terenie Pałacu Prezydenckiego. 

Za ceremoniał uroczystości, której obchody 
zapoczątkowane zostały przez Prezydenta RP 
Ignacego Mościckiego w 1927 roku w Spale, 
odpowiadał Państwowy Zespół Ludowy Pieśni 
i Tańca „Mazowsze”. Dożynkom towarzyszyły 
konkursy dla rolników i kół gospodyń z całej Pol-
ski, a ich uczestnicy mieli okazję skosztować wiej-
skich smakołyków w ogrodach pałacowych.

Uczestnicy Dożynek mieli okazję spróbować 
dań z kujawskiej gęsiny z chowu przyzagrodowe-
go. Stoisko Fundacji odwiedzili m.in. Prezydent 
RP Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Korn-
hauser-Duda, unijny komisarz ds. rolnictwa Ja-
nusz Wojciechowski, Jan Krzysztof Ardanowski, 
przewodniczący prezydenckiej Rady ds. Rolni-
ctwa i Obszarów Wiejskich oraz Wojewoda Ku-

jawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz. Fundację 
reprezentowały Anna Marek, Renata Sobczak, 
Helena Polaczyk oraz Prezes Zarządu Andrzej 
Klonecki.

Natomiast w dniach 16–18 września 2022 r. 
Fundacja wzięła udział w krajowych dożynkach 
w Saksonii-Anhalt w Magdeburgu, gdzie repre-

zentowała nasz region. Goście odwiedzający 
stoisko mieli okazję zapoznać się z ofertą kultu- 
ralną oraz turystyczną Kujaw i Pomorza, a także 
skosztować tradycyjnych specjałów naszej kuchni 
– przede wszystkim dań z gęsiny oraz miodów, 
soków z jabłek czy lokalnych powideł.

Regionalne stoisko cieszyło się dużym zain-
teresowaniem nie tylko wśród zwiedzających, ale 
również gospodarzy uroczystości. Wśród zwie-
dzających znaleźli się m.in. Wicepremier, Mini-
ster Gospodarki, Turystyki, Rolnictwa i Leśnictwa 
Saksonii-Anhalt Sven Schulze, Marszałek Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki 
oraz radni województwa.

Swoje stoisko miało również wojewódz-
two mazowieckie, a także Litwa oraz Łotwa.  
W Dożynkach w Magdeburgu wzięły udział Anna 
Marek oraz Helena Polaczyk. 

Tekst i fot. Fundacja Hodowców  
Polskiej Białej Gęsi

Food Trucki  
ponownie odwiedziły 

Kruszwicę

W weekend 27–28 sierpnia 2022 r., po raz drugi w tym roku, 
przyjechały do Kruszwicy mobilne restauracje z całej Polski. 

Festiwal Food Trucków od pierwszej edycji cieszy się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców i turystów, którzy są wyjątkowo otwarci na nowe 
smaki.

Tekst UM Kruszwica, fot. Jarosław Waszak
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IX Dni Kobylnik
Już po raz dziewiąty Sołectwo Kobylniki–

Rożniaty zorganizowało imprezę pod nazwą 
Dni Kobylnik. W dniach od 3 do 5 sierpnia  
2022 r. odbyło się wiele atrakcji dla dzieci  
i dorosłych. Tegoroczne Dni Kobylnik trwały 
trzy dni i przyniosły wiele radości i zabawy 
tym, którzy brali w nich udział.

Pierwszy dzień był dniem folkloru zorganizo-
wanym przez panie Henrykę Derezińską i Halinę 
Michalak oraz Klub Seniora. Wystąpił zespół 
Kłopocianie, a do tańca pieśni biesiadne śpiewał  
i grał Albert Sobczak. W pałacu można było obej-
rzeć wystawę „Kruszwica wczoraj” zorganizo- 
waną z okazji 600-lecia nadania praw miejs-
kich Kruszwicy. Odbył się też konkurs na bukiet  
z ziół i kwiatów pn. „W sierpniu każdy kwiat woła 
zanieś mnie do kościoła”. Najładniejszy bukiet 
ułożyła pani Mariola Borowicz, która została  
nagrodzona przez jednego ze sponsorów pana  
Marka Kościńskiego dyrektora Kruszwic-
kiej Cukrowni. Gośćmi tego dnia byli również 
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Krajniak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Budner 
i radny Maciej Szpolorowski.

Drugiego dnia odbył się rajd rowerowy na 

trasie Kobylniki–Łojewo–Kobylniki, w którym 
wzięło udział ponad 60 cyklistów. Dla uczestni-
ków przewidziano smaczną grochówkę, a wśród 
uczestników rozlosowano atrakcyjne upominki 
otrzymane od sponsorów.

Finałowym dniem była sobota i Festyn 
Rodzinny. Z „Pomysłowym Dobromirem” bawiły 
się zarówno dzieci, jak i dorośli. Były konkursy  
z atrakcyjnymi nagrodami, dmuchańce i inne atra-
kcje. Imprezę zakończyła wspólna zabawa tane-
czna.

Nie sposób opisać wszystkich niespodzianek  
i atrakcji, które miały miejsce w czasie IX Dni 
Kobylnik. Fotorelacje z poszczególnych dni 
festynu były zamieszczane na portalach społe-
cznościowych.

Dni Kobylnik nie mają wielkiego budżetu, 
dlatego ważna jest pomoc sponsorów i dar-
czyńców. Od początku pomaga i sponsoruje to 
przedsięwzięcie Pan Leszek Dereziński i jego  
firma Kom-Rol – trudno sobie wyobrazić tę 
imprezę bez ich udziału.

Partnerami tegorocznego przedsięwzięcia byli 
wspomniany Kom-Rol oraz LGD „Czarnoziem 

na Soli”. Otrzymaliśmy także wsparcie od władz 
gminnych. W tym roku sponsorowali nas ponad-
to: Metal-Dom, Bank Spółdzielczy, Salon Kosme-
tyczny Anny Stręk, Zakład Fryzjerski Hanna Tre-
la, księgarnia Veritas, pizzeria Al Capone, drogeria 
„Jaśmin”.

 W organizacji imprezy pomagali kruszwiccy 
policjanci i członkowie sekcji rowerowej PTTK 
oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

Organizatorami imprezy są: Rada Sołecka, 
Klub Seniora w Kobylnikach, CKiS „Ziemowit” 
i Świetlica w Kobylnikach.

Nie byłoby dni Kobylnik, gdyby nie za-
angażowanie grupy ludzi, którzy poświęcali swój 
czas, aby przygotować tę imprezę. W tym roku 
skład komitetu organizacyjnego przedstawiał się 
następująco: Halina Michalak, Henryka Dereziń-
ska, Danuta Krzymińska, Mariola Borowicz, Ce-
lina Lubońska, Marta Górska, sołtys Karol Boro-
wicz, Adam Górski, Kazimierz Pilarski i Andrzej 
Michalak.

Tekst nadesłany
Fot. Jarosław Waszak, Marzena Stróżyk
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Nadgoplański Park Tysiąclecia jako  
park krajobrazowy utworzono w 1992 ro- 
ku w celu ochrony środowiska przyrodnicze-
go, swoistych cech krajobrazu oraz wartości 
historycznych tego regionu związanych z po-
czątkiem Państwa Polskiego.

Historia ochrony terenu Nadgopla sięga 
1947 roku, kiedy to objęto ochroną lasy nad 
Gopłem, następnie w 1967 roku utworzono re-
zerwat przyrody Nadgoplański Park Tysiącle-
cia, na podwalinach którego utworzono obecny 
park krajobrazowy.

Z okazji obchodów XXX-lecia istnienia 
parku krajobrazowego w czerwcu zorganizo-
wany został koncert Kwartetu Smyczkowego 
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej przy siedzi-
bie parku. Podczas koncertu zostały zagrane  
utwory Vivaldiego, Haendla, Offenbacha i wie-
le innych. W czasie tego wydarzenia wręczono 
także nominacje do Rady Nadgoplańskiego 
Parku Tysiąclecia.

W sobotę 10 września 2022 r. odbył się 
Rajd Promienisty Gęsi Gęgawy, który organizo-
wany był z okazji XXX-lecia istnienia naszego 
Parku, I Ogólnopolskiego Dnia Parków Krajo-
brazowych oraz 600. rocznicy nadania praw 
miejskich Kruszwicy. Rowerzyści dojechali 
do Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Rysiów-
ka”, gdzie czekał na nich ciepły posiłek oraz 
konkurs z wiedzy o gęsi gęgawie i działalności 

Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.
Dodatkowo 17 września 2022 r. przy siedzi-

bie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia zorga-
nizowany został „Piknik pod Mysią Wieżą”. 
Uczestnicy mieli okazję stworzyć własne mag-
nesy, budki lęgowe oraz eko-torby, wziąć udział 
w warsztatach garncarskich oraz wikliniars-

kich. Obecny był również sokolnik z ptakami 
drapieżnymi, m.in. sokołem, krogulcem oraz 
płomykówką, a chętni mogli spróbować swoich 
sił w strzelaniu z łuku.

Tekst i fot. NPT

Obchody XXX-lecia istnienia  
parku krajobrazowego NPT
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Dzień Seniora  
z „Ziemowitem”
W dniu 25 sierpnia 2022 r. w świetlicy w Kobylnikach odbył się 

Piknik Seniorów.
Letnia impreza zgromadziła blisko dwustu seniorów, którzy przyje-

chali z całej gminy Kruszwica. Wspaniałą muzykę do tańca zapewnili 
Iwona Jasińska i Mariusz Kornacki, a o wyjątkowo smaczne potrawy 
zadbała Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi.

Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”

Wakacyjne spotkania w Świetlicy 
Opiekuńczo-Wychowawczej

Podczas tegorocznych wakacji w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowaw-
czej odbywały się letnie zajęcia dla dzieci.

Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, m.in. warsztaty mydlar- 
skie i świecowe. Dzieci wzięły udział w zorganizowanych wycieczkach 
do kina, do Klockolandii oraz na warsztaty kulinarne. Pani Dorota Sajbor  
z Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia przygotowała dla naszych wycho-
wanków grą terenową.

Na miejscu w świetlicy było dużo pozytywnej energii, mnóstwo radości 
i wspaniałej zabawy: gry, konkursy oraz zajęcia profilaktyczne. W tym roku 
były prowadzone ćwiczenia profilaktyczne o uzależnieniach behawioralnych 
dla dzieci pod hasłem „Co za dużo, to niezdrowo”.

Tekst Anna Stachowiak,  
fot. nadesłane
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Piknik rodzinny – Grodztwo
W niedzielę 19 czerwca 2022 r. odbył się  

piknik rodzinny zorganizowany przez sołectwo 
Grodztwo. Wspólna zabawa trwała od godz. 
15.00 do 19.00.

O nagłośnienie i muzykę świetnie zadbał 
radny Michał Stranc, animacje prowadziła nieza- 
stąpiona Monia Róg, przejażdżkę na kucyku za-
gwarantowała Jagoda Stencel z „Ranczo Bródzki 
– jazda konna i agroturystyka”, grilla obsługiwali 
Michał Zdyb i Mirek Majewski, a o poczęstunek 
dbali: Gosia Majewska, Agnieszka Sobieraj  
i Łukasz Szmyt. O niekończący się zapas słodkoś-
ci, wody, soków, kawy, herbaty, owoców i innych 
przekąsek dbał sołtys Tomasz Frejliszek i rada 
sołecka. Na zapleczu pracowała dzielnie rodzina 
naszego Grzegorza Mirka.

W trakcie trwania pikniku dzieci miały 
możliwość wyszaleć się na dmuchanych zjeż-
dżalniach i placach zabaw. Dzięki naszym spon-
sorom zorganizowaliśmy loterię, w której każde 
dziecko wylosowało upominki i nagrody rze-
czowe. Nakręciliśmy mnóstwo waty cukrowej, 
rozdaliśmy morze popcornu i słodyczy. Maszyny 
rolnicze prezentowali nam cudowni sąsiedzi: 
Bartłomiej Juskowiak, Janusz Wiercigroch oraz 
Michał Kazimierski. Strażacy z OSP Kruszwica 
bardzo chętnie opowiadali o swojej pracy i poka-
zywali wszystkie zakamarki wozu strażackiego.

Dziękujemy wszystkim naszym partnerom, 
sponsorom i przyjaciołom.

Tekst nadesłany, fot. Jarosław Waszak

Rodzinny piknik w Brześciu
W dniu 1 lipca 2022 r. w świetlicy w 

Brześciu odbył się piknik z okazji Dnia 
Dziecka. Dla najmłodszych przygotowano 
wiele atrakcji, m.in. dmuchane zjeżdżalnie, 
zabawy z animatorem, słodycze, lody i pieczo- 
ne kiełbaski.

Podczas imprezy odwiedził nas także 
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz Kraj-
niak, który obdarował dzieci upominkami.  
Serdecznie dziękuję wszystkim, dzięki którym 
ten piknik mógł się odbyć: pani Annie Stacho-
wiak, sołtysowi panu Mikołajowi Nowowiej-

skiemu, pani Marzannie Nowak oraz rodzicom 
dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe. 

Tekst Magdalena Luzińska,  
fot. nadesłane 
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„Wakacje z biblioteką”
Podczas letnich wakacji w filiach kruszwic- 

kiej biblioteki odbywały się zajęcia dla najmłod-
szych czytelników.

W dniach 17–19 sierpnia 2022 r. w filii biblio-
tecznej w Racicach wakacyjne spotkania odbywa-
ły się pod hasłem „Biblioteka lekiem na wakacyjną 
nudę”. Podczas zajęć dzieci wysłuchały książek 
Czy wiecie, jak pomóc planecie?, Co zobaczę  
w morzu?, Co zobaczę na łące?, Co zobaczę w le-
sie? oraz Zwariowane wakacje taty Oli i rozma- 
wiały o tematach poruszanych w tych opowia-
daniach. Odbyła się także wyprawa na łąkę i na 
„plażę”, podczas których zbierano rośliny potrze-
bne do wykonania „zielonych portretów”, a także 
spacer na plac zabaw. 

Wraz z końcem wakacji zakończyły się także 
zajęcia dla dzieci organizowane w dniach w biblio- 

tece w Woli Wapowskiej. Pierwszego dnia młodzi 
czytelnicy spotkali się na wspólnym czyta-
niu książek pod hasłem „Czytanie jest super”.  
Uczestnicy przeczytali Legendy kujawskie, aby 
bliżej poznać legendy z naszego regionu oraz  
obejrzeli album Kruszwica na dawnej fotografii. 
Kolejnego dnia odbyły się zajęcia plastyczno-
techniczne, podczas których wykonano z kartonu 
makietę Mysiej Wieży. Trzeciego dnia uczestnicy 
zajęć grali w gry planszowe uwielbiane przez 
wszystkie dzieci: Jenga, Ręka mnie nęka oraz Ka-
lambury. W następnym dniu odbył się wyjazd do 
Kruszwicy – nasi czytelnicy zwiedzili Półwysep 
Rzępowski. W ostatnim dniu – muzycznym – odby- 
ły się dyskoteka, karaoke oraz oglądanie filmu.

Przez całe wakacje dzieci chętnie uczęszczały 
do biblioteki w Chełmcach - czytały książki i wy- 

konywały różne prace plastyczne. Natomiast  
w ostatnim tygodniu sierpnia najmłodsi czytelnicy 
brali udział w zorganizowanych zajęciach – były 
to zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne, układanie 
puzzli oraz zagadki i rebusy. Każdego dnia dzie-
ci słuchały opowiadań i bajek czytanych przez 
bibliotekarkę.

Wakacje w Polanowicach wypełniły takie 
atrakcje jak wycieczka rowerowa do biblioteki  
w Kruszwicy, gra miejska, test wiedzy o Krusz-
wicy w związku z obchodami 600-lecia nadania 
praw miejskich, zajęcia sportowe, siatkówka pla-
żowa, piłka nożna, tenis stołowy i gry kompute-
rowe. Natomiast w dniu 2 września 2022 r. w Po-
lanowicach odbyła się impreza pn. „Zakończenie 
wakacji”. Organizatorami spotkania byli Miej-
sko-Gminna Biblioteka Publiczna filia Polano-
wice i miejscowy Klub Seniora. Była to impreza 
międzypokoleniowa - dla seniorów, rodziców, 
dzieci i wnuków (dmuchańce, liczne konkurencje 
sportowe, malowanie twarzy i wiele innych atrak-
cji).

Tekst i fot. MGBP

„Wakacje  
bez nudy”

W lipcu i sierpniu 2022 r. Centrum Kultury i Sportu „Ziemo-
wit” zorganizowało zajęcia dla młodych kruszwiczan pod wspól- 
nym tytułem „Wakacje bez nudy”.

Uczestnicy spotkań aktywne spędzili wakacyjny czas wolny. Dzieci 
i młodzież uczęszczały na warsztaty muzyczne, gry i zabawy, zajęcia 
taneczne, warsztaty artystyczne i rękodzieła oraz na naukę gry w tenisa  
i strzelania z łuku z instruktorami.

Tekst i fot. CKiS „Ziemowit”
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Turniej łuczniczy  
„Polowanie na myszy”

W ostatni weekend września (26–28.08.2022 r.) 
odbyła się piąta edycja turnieju łuczniczego 
„Polowanie na myszy”. Z każdym rokiem 
na turniej do Kruszwicy przybywa coraz 
większa liczba uczestników. W tym roku 
na Wzgórzu Zamkowym pojawiło się około 
140 łuczników, którzy przyjechali z różnych 
stron Polski.

Otwarcia turnieju dokonali Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak oraz przedstawiciele dru-
żyn łuczniczych Tomasz Budkiewicz, Paweł 
Pniewski, Bartek Wiertel. 

Nowością na tegorocznej imprezie był Tur-
niej Miotaczy Oszczepów, w którym w kategorii 
kobiety pierwsze miejsce zajęła Małgorzata 
Budkiewicz, a drugie Paula Wawrzyniak. Obie 
uczestniczki należą do Kujawskiej Drużyny 
Łuczniczej „Goplanie”. 

Łucznicy strzelali do tarcz, ruchomych 
celów mechanicznych oraz figur 3D. W turnieju 
łuczniczym młoda Goplanka Paula Wawrzy-
niak zajęła pierwsze miejsce w kategorii dzieci, 
a jej koleżanka Ewelina Ciesielska z tej samej 
drużyny łuczniczej drugie miejsce w kategorii 
junior.

Turniej odbywał się na terenie wokół Mysiej 
Wieży. W trakcie trzech dni zmagań mieszkańcy  
i turyści mogli obejrzeć bitwy wojów, słowiań- 
ską modę, pokazy kuchni wczesnośredniowiecz-

nej. Chętni mieli również okazję wystrzelić 
strzałę z łuku.

Wyjątkową atmosferę stworzyło nocne 
strzelanie. Na brzegu Gopła łucznicy wystrze- 
lili kilkanaście płonących strzał w stronę jezio-
ra. Był to hołd dla upamiętnienia tych, którzy 
odeszli. Spotkanie u stóp zamku Popiela zakoń-
czyło się wręczeniem medali i dyplomów dla 
wyróżniających się łuczników. 

Organizatorem wydarzenia byli Kujawska 
Drużyna Łucznicza GOPLANIE oraz Stowa-
rzyszenie Łuczników Toruńskich FORT. Turniej 
został dofinansowany z budżetu Gminy Krusz-
wica. Sponsorami imprezy byli LGD Czarno-
ziem na Soli oraz firma Decathlon, SPES Me-
dieval Market, MKK Sp. z o. o, Antler and 
Leather, Sokołów.

Drużyny łucznicze składają szczególne po-

dziękowania dla Policji oraz Nadgoplańskiego 
WOPR, którzy pomogli w organizacji i zabez-
pieczeniu łuczniczych zmagań. Sława!

Tekst Jarosław Waszak
Fot. A. Rakowicz, T. Budkiewicz, 

 J. Waszak

Rowerowe zakończenie wakacji
W sobotę 3 września 2022 r. Klub Turystyki Rowe-

rowej „Goplanie” oraz Oddział Nadgoplański PTTK 
w Kruszwicy zorganizowali rajd rowerowy pod nazwą 
„Rowerowe zakończenie wakacji przy Wiatraku Gustaw 
w Chrośnie”.

Trasa rajdu liczyła ok. 35 km i wiodła przez miejscowości: 
Kruszwica–Polanowice–Stodoły–Sukowy–Chrosno–Lach-
mirowice–Kruszwica.

Wycieczka rozpoczęła się od rejsu statkiem „Rusałka” 
po jeziorze Gopło, następnie uczestnicy wsiedli na rowe-
ry i przejechali trasę do wiatraka w Chrośnie. Na miejscu 
rowerzyści zwiedzili zabytkowy odrestaurowany wiatrak, 
zostali poczęstowani m.in. chlebem pieczonym w piecu chle-
bowym, a najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymali pamiątko- 
we gadżety i upominki.

 Tekst i fot. KTR „Goplanie
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LAUREACI  
VI. OGóLNOPOLSKIEGO 

PRZEGLĄDU TWóRCZOŚCI 
PLASTyCZNEJ  

DZIECI I MłODZIEży  
W SKłUDZEWIE

W dniu 15 września 2022 r. w Skłudzewie 
odbyło się uroczyste otwarcie wystawy VI. 
Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Plas-
tycznej Dzieci i Młodzieży „MOJE PIĘKNE 
– BEZPIECZNE MIEJSCE – 2022”, połączone  
z nagrodzeniem laureatów konkursu, pod hono-
rowym patronatem Marka Gralika, Kujaw- 
sko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Kruszwicy zostali docenieni nagrodami indy-
widualnymi, wyróżnieniami oraz dopuszczeniem 
ich prac do wystawy pokonkursowej. To już 11 rok 
sukcesów kruszwickich uczniów.

Nagrodzeni uczniowie w różnych kategoriach 
wiekowych: Piotr Sołtysiak (kl. 2a ) – II m.; Lau-
ra Dybicz (kl. 5a) – II m.; Oliwia Kwiatkowska  
(kl. 8d) – II m.; Jakub Grzegorek (kl. 8c) – III m.; 
Julia Kotwasńska (kl. 8a) – wyróżnienie.

Dnia 15 września grupa nagrodzonych ucz-
niów pod opieką p. Beaty Klusak uczestniczyła 
w uroczystym wernisażu i rozdaniu nagród laure-
atom. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do Rady  
Rodziców za pomoc w sfinansowaniu tego wyjaz-
du.

Gratulujemy wszystkim uczniom zaangażowa-
nym w wypracowanie prac oraz opiekunom dzieci, 
których prace były przygotowywane na przegląd:  
p. B. Wegner, p, L. Pilarskiej-Kicińskiej, p. K. Ko-
walskiej, p. B. Klusak oraz koordynatorce całości 
p. R. Barczak-Meller.

Wśród nagrodzonych znalazła się także uczen-
nica kl. 8 SP im. Armii Krajowej w Chełmcach 
Nikola Kubacka, która w kategorii wiekowej 
14–16 lat zajęła II miejsce. Wyróżnienie w postaci 
kwalifikacji pracy do wystawy uzyskała również 
Marcelina Poturalska z kl. 8. Uczennice do konkur-
su przygotowała polonistka Weronika Dordzik.

Obie szkoły otrzymały również nagrodę zbio-
rową „Impulsy Twórcze” (warsztaty plastyczne dla 
uczniów).

Tekst i fot. SP1, SP Chełmce

15 lat NSP  
w Racicach

W czerwcu 2022 roku piętnaście lat 
swojego istnienia świętowała Niepubliczna 
Szkoła Podstawowa im. Zbigniewa Ryża w 
Racicach.

W 2007 roku powstało Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Nasz Dom”, dzięki które- 
mu w dniu 1 września tego roku swoją działal-
ność rozpoczęła Niepubliczna Szkoła Podsta-
wowa.

Główne obchody 15-lecia szkoły odbyły się 
21 czerwca 2022 roku. Podczas części oficjalnej 
na ręce dyrektora złożone zostały pamiątkowe 
adresy oraz gratulacje; odbyły się także występy 
artystyczne przygotowane przez utalentowa-
nych uczniów NSP.

Dla najmłodszych uczestników tego wyda-
rzenia zostały przygotowane wyjątkowe atrak-
cje – dmuchane zjeżdżalnie oraz zamki, gry  
i konkursy organizowane przez Pomysłowego 
Dobromira. Odbył się również występ Orkiestry 
Dętej z Jezior Wielkich.

Tekst nadesłany,  
fot. Jarosław Waszak
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Dzień Pustej Klasy w SP Chełmce
Czwartek 23 czerwca 2022 r. w naszej szkole był Dniem 

Pustej Klasy. Już po raz kolejny wspólnie udowodniliś-
my, że obcowanie z naturą jest przyjemne i konieczne dla 
zdrowia psychicznego i fizycznego.

Przebywając w otoczeniu przyrody można się wspaniale 
uczyć nie tylko przyrody, biologii i geografii, ale także fizyki, 
muzyki, plastyki, języka ojczystego oraz języków obcych. 
Wychodzenie w teren to nie marnowanie czasu, ale jeden ze 
sposobów uczenia się – można w ten sposób z powodzeniem 
realizować podstawę programową, nabywać kompetencje 
kluczowe, rozwijać się. Dzień ten był także okazją do inte-
growania klasowych zespołów. Rada Rodziców zadbała, aby 
każdy uczeń mógł się nieco ochłodzić w ten upalny dzień  
i dlatego zafundowała lody wszystkim uczniom.

Kolejny Dzień Pustej Klasy w naszej szkole już za rok! 
Tekst i fot. SP Chełmce

Dzień Patrona – uroczyste obchody 
25. rocznicy nadania imienia szkole  

w Chełmcach
Tak bardzo pragnę,
ażeby moje słowa,
ażeby wiersz choć jeden
ktoś w pamięci zachował…

W dniu 9 czerwca 2022 r. w Szkole Podstawo-
wej w Chełmcach odbyła się uroczystość z oka-
zji 25. rocznicy nadania naszej placówce imienia  
Armii Krajowej. Na obchody przybyli zaproszeni 
goście: Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak,  
radna Rady Miejskiej Gminy Kruszwica Ewa  
Kaczmarek, Dyrektor Zespołu Oświaty Marcin 
Piotrowski, przewodnicząca Rady Rodziców Kata-
rzyna Woźniak, była dyrektor szkoły Grażyna 
Strzelczyk, emerytowani  nauczyciele Danuta 
Miklas, Maria Pomianowska oraz absolwenci 
szkoły Dominika Senger, Jerzy Stanny, Mariusz 
Jankowski, a za pośrednictwem łączy interneto-
wych Ewelina Wierzycka-Balcerak i Sylwia Smer-
tyńska.

Dzień Patrona zaplanowano jako pasmo 
wspomnień i pracę uczniów metodą projek-
tów. Atmosfera święta panowała już od samego 
rana. Okolicznościowe gazetki, bukiety kwiatów  
w narodowych barwach, a przede wszystkim ucz- 
niowie w galowych strojach bardzo przejęci 
całym wydarzeniem były zapowiedzią, że będą  
się działy rzeczy ważne. Uroczystość rozpoczęła 
się występem artystycznym. Później zaproszeni 
goście spotkali się z uczniami w klasach wspo-
minając dzień nadania szkole imienia. Spotkania 
te były pełne wzruszeń i pozostaną w pamięci ucz-
niów na długo, bo przecież…
Ktoś do życia przywołał
choćby na okamgnienie,
w historię odchodzące 
wojenne pokolenie…

„Wojna w oczach dziecka” była motywem 
przewodnim pracy plastycznej w formie wędrują-
cej kartki. Oprócz tego każda klasa wykonała 
plakat upamiętniający wybranego bohatera, a po-
tem delegacje klas prezentowały gościom wytwo-
ry wspólnej pracy. Ta forma pracy zainspirowała 
uczniów do odkrywania prawdy historycznej, bo 
przecież…
Pokolenie Kolumbów,
pokolenie bojowców,
za nawias wyrzucone
pokolenie akowców…

Obchody rocznicy nadania imienia szkole 
były także okazją do zorganizowania konkursu na 
najpiękniej zaśpiewany hymn szkoły. Wszystkie 
klasy zaprezentowały się wspaniale, a jury miało 
problem, by wybrać najlepszych.

Na zakończenie uroczystości uczniowie kla-
sy szóstej zapalili znicze na grobach znanych  
i nieznanych bohaterów na cmentarzu w Chełm-
cach i w Brześciu, bo przecież…

Nie, aby mnie z nazwiska 
ktoś w pamięci zachował,
chcę, by mymi słowami 
wołał: Armio Krajowa!

Tekst i fot. SP Chełmce
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II edycja Biegu Fair Play PKOL za nami!
Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair 

Play PKOL zapraszają szkoły w Polsce do 
aktywnego uczestnictwa i zorganizowania 
„Biegu Fair Play”. To inicjatywa mająca na 
celu promocję fair play i wartości etycznych 
w sporcie i w życiu. 

Na ten apel odpowiedział już po raz drugi 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Pol-
skich Olimpijczyków i zorganizował taki bieg  
w Kruszwicy. W imprezie promowanej przez  
Polski Komitet Olimpijski wzięło udział pra-
wie sto osób z różnych środowisk lokalnych, 
m.in. wychowanki MOW, podopieczni Środo-
wiskowego Domu Samopomocy, ucznio-
wie z Zespół Szkół Samorządowych nr 1 oraz  
z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego. 
Krótką, symboliczną trasę z metą pod legendar-
ną Mysią Wieżą wszyscy pokonali z uśmiechem 
na twarzy, a każdy uczestnik otrzymał pa-
miątkowy dyplom, który wręczyła dyrektor 
MOW Ilona Dybicz. Na koniec biegu Ireneusz 
Śmigielski przybliżył wszystkim ideę biegu fair 

play. Nad organizacją wydarzenia czuwała tak-
że Katarzyna Meler-Lewandowska, nauczyciel- 
ka wychowania fizycznego. Organem prowa-

dzącym MOW jest Powiat Inowrocławski  
#aktywnypowiat.

Tekst i fot. nadesłane

X Turniej Strzelecki
W dniu 16 września 2022 r. na strzel-

nicy w Kobylnikach odbył się X Jubileu-
szowy Turniej Strzelecki Osób Niepełno- 
sprawnych zorganizowany przez Stowarzy-
szenie ,,Logos” działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych oraz Środowiskowy 
Dom Samopomocy w Kruszwicy.

Imprezę rozpoczęła prezes Stowarzysze-
nia „Logos” Magdalena Witkowska oraz 
kierownik ŚDS Magdalena Wnuk serdecz- 
nie witając wszystkich zaproszonych gości. 
Panie opowiedziały krótką historię turnieju  
i zaprosiły do wspólnej zabawy i rywalizacji.

Zawody odbywały się w dwóch katego-
riach dla uczestników: karabin sportowy 
oraz rzut lotką, a także karabin sportowy dla  
opiekunów. Dodatkowo liczone były punkty 
drużynowo, które były sumą punktów zdoby-

tych przez uczestników w konkurencjach in-
dywidualnych.

Zmagania uczestników turnieju odbywały 
się pod czujnym okiem sędziów: Ryszarda 
Greinerta, Jana Kołpaka oraz Grzegorza Ma-
cionka. Opiekę medyczną podczas wydarze-
nia zapewniła ekipa z WOPR z Kruszwicy,  
a pomoc na strzelnicy – wolontariusze z klasy 
mundurowej Zespołu Szkół im. Kazimierza 
Wielkiego w Kruszwicy.

Podczas trwania turnieju odbywały się 
występy artystyczne, podczas których ucze-
stnicy: Marta i Marek prezentowali swoje 
umiejętności wokalne, a chętne osoby brały 
udział w zabawach taneczno-ruchowych  
i miały możliwość zaśpiewania piosenek ulu- 
bionych wykonawców. Na zaproszonych goś-
ci czekał pyszny poczęstunek – ciasta upie- 

czone przez rodziców i opiekunów, a także 
zakąski przygotowane w ramach zajęć w pra-
cowni kulinarnej oraz kiełbaski z grilla.

Wyniki Turnieju Strzeleckiego ogłosił  
Ryszard Greinert, a nagrody wręczył Bur- 
mistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. Ogłosze-
nie werdyktu oraz składanie gratulacji przez 
prezes Magdalenę Witkowską oraz kierow-
nik ŚDS Magdalenę Wnuk były znakomitą 
okazją do zrobienia zdjęć pamiątkowych oraz 
sympatycznym zwieńczeniem całej imprezy.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom, dziękujemy wszystkim za udział  
w turnieju i wspólną zabawę. Zapraszamy za 
rok!

Tekst i fot. ŚDS
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Aquathlon 2022
Za nami 4. edycja Aquathlonu Kruszwica. 

Zawody odbyły się w niedzielę 11 września 2022 
roku. Zawodnicy musieli najpierw przepłynąć 
500 metrów w jeziorze, a następnie przebiec  
5 kilometrów malowniczą trasą wzdłuż Gopła. 

Pierwszy na mecie zameldował się Michał 
Plucinski z Torunia, drugi był Karol Bagrowski, 
również z Torunia, a trzecie miejsce zajął Tomasz 
Krajewski z Inowrocławia. Wśród kobiet najle-
psza była Monika Jadczak z Krotoszana, druga 
była Marta Pawłowska z Bydgoszczy, a trzecia 
Marta Kocząb z Inowrocławia. 

Pierwsze miejsce w kategorii najmłodsza za-
wodniczka zdobyła siedemnastoletnia (rocznik 
2005) Zofia Siwa z Mogilna zajmując ósme miej-
sce wśród kobiet. Natomiast puchar dla najlep-
szej najstarszej zawodniczki otrzymała Dorota 
Juskowiak z Kruszwicy, która w pływaniu i biegu 
zajęła czternaste miejsce wśród kobiet.

Organizatorami zawodów była Gmina Krusz-
wica oraz Nadgoplańskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe w Kruszwicy.

Sponsorami wydarzenia byli: firma Bunge 
polska S.A., Fundacja Hodowców Polskiej Białej 
Gęsi, Nadgoplańska Komunikacja Autobusowa 
oraz Chmielewski–Budownictwa Sp. z o.o.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. Jarosław Waszak
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W dniu 4 czerwca 2022 r. w Zalesiu w województwie podlaskim odbył 
się Halowy Turniej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi 
strażacy z Woli Wapowskiej zdobyli Grand Prix Powiatu Bielskiego. Zwycię-
ska drużyna w składzie: Paweł Lasecki, Michał Lasecki, Patrycja Kozłowska, 
Jakub Pierzyński i Filip Jasiński nie mała sobie równych. Dodatkowo pierwsze  
miejsce indywidualnie zdobyli Patrycja Kozłowska i Paweł Lasecki.

Natomiast w dniu 19 czerwca 2022 r. w Wieruszowie (województwo łódzkie) 
odbyła się III Międzynarodowa Olimpiada Dziecięcych Drużyn Pożarniczych,  
w której uczestniczyła Dziecięca Drużyna Pożarnicza „Jacusie” z Woli Wapow- 
skiej w składzie: Maja Kornacka, Kasper Kornacki, Nikodem Kornacki, Ju-
lia Pierzyńska, Paula Wawrzyniak, Igor Robakowski, Agata Rydzkowska, Julia 
Stanna, Wiktoria Stanna. W zawodach wzięło udział 40 drużyn z całej Polski,  
a organizatorzy nagrodzili wszystkich uczestników. 

Kolejne zawody, w których wzięli udział młodzi strażacy z Woli Wapowskiej, 
odbyły się 26 czerwca 2022 r. w Sitnie (kujawsko-pomorskie). W letnich zawo-
dach MDP drużyna z Woli Wapowskiej była bezkonkurencyjna i zajęła pierwsze 
miejsce na podium. 

Drużyny do zawodów przygotowują Prezes OSP Wola Wapowska druh 
Krzysztof Wiśniewski oraz druhna Maria Pańka.

Tekst Maria Pańka, fot. nadesłane

VI Turniej Streetball 
Za nami kolejna edycja turnieju street-

ball w Kruszwicy, organizowanego corocz- 
nie przez Stowarzyszenie KRUSZA i UKS 
Basket 2010. Turniej odbywał się pod hono-
rowym patronatem Starosty Inowrocław-
skiego Wiesławy Pawłowskiej. 

Turniej odbywał się w dwóch kategoriach 
U16 i open; łącznie rywalizowało 6 drużyn. 
Otwarcia zawodów w imieniu Starosty Inowro-
cławskiego dokonał Członek Zarządu Powiatu 
Inowrocławskiego Jacek Zalesiak. Na turnie-
ju obecna była także Pani Elżbieta Piniewska 
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujaw- 
sko-Pomorskiego.

Zawody przebiegły w atmosferze gry fair 
play. Zwycięskie drużyny oprócz pucharu  
i medali otrzymały bony podarunkowe oraz 
upominki ufundowane przez Starostę Inowro- 
cławskiego Wiesławę Pawłowską. W każdej 
kategorii przyznano MVP, gdzie dodatkowe 
nagrody ufundowała Poseł na Sejm Magdale-
na Łośko. Podczas turnieju przeprowadzo-
no dodatkowo konkurs rzutu za 3 punkty, 
który wygrał Sergii Mazniak. Nagrodę w tym 
konkursie ufundowała Alicja Cieślak. Zawod-
nik z Ukrainy przekazał wygraną na ręce prezes 
Stowarzyszenia Kruszy Ilony Dybicz na roz-

wój sportu. Pani Dybicz przekazała nagrodę 
dla zawodników UKS Basket 2010. Nad 
prawidłowością rozgrywek czuwali sędziowie 
Sławomir Ciemny, Krzysztof Ratajczak oraz 
Michał Cieślak. Opiekę medyczną zapewniła 
pielęgniarka Łucja Kurowska. Zamknięcia tur-
nieju dokonała prezes Stowarzyszenia Krusza 
Ilona Dybicz oraz prezes UKS Basket 2010 
Krzysztof Matyjasik.

Patronat medialny nad sportową imprezą 
objął portal mojakruszwica.pl, nagłośnienie 
zapewniło CKiS „Ziemowit”. Wodę dla zawod-
ników ufundował Grzegorz Stanny. Zadanie 
zostało sfinansowane z dotacji otrzymanej ze 
Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.

Stowarzyszenie Krusza dziękuje wszyst-
kim osobom, dzięki którym mógł odbyć się VI 
Turniej Streetball i już dziś zaprasza do Krusz-
wicy na VII edycję koszykówki ulicznej.

Wyniki VI Turnieju Streetball:
Kategoria open: I m. Zakolaki; II m. Piast;  

III m. Crazy Team.
MVP został Daniel Zhaludok (Zakolaki).

Kategoria U16: I m. Kasprowicz;  
II m. Hazardziści; III m. JKK.

MVP został Jan Fajfer (Kasprowicz).
Tekst Stowarzyszenie KRUSZA,  

fot. Jarosław Waszak

Sukcesy młodych strażaków z Woli Wapowskiej
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XV Memoriał im. Pawła Cieślaka
W dniach 16–18 września 2022 r. w Kruszwicy 

odbył się XV Memoriał im. Pawła Cieślaka Ogól-
nopolski Turniej Koszykówki. W zawodach wzięło 
udział 6 zespołów złożonych z zawodników z rocz-
nika 2007 i młodszych.
Końcowa kolejność: 1. Akademia Koszykówki Ko-
morów (10 pkt); 2. Gim 92 Ursynów (9 pkt); 3. Aka-
demia Hydrotruck Radom (8 pkt); 4. KSK Noteć 
Inowrocław (7 pkt); 5. UKS Basket 2010 Kruszwica 
(6 pkt); 6. Junior Basket Club Olsztyn (5 pkt).
MVP Turnieju: Paul Truszczyński – AK Komorów 
(nagroda ufundowana przez firmę Natanex).
Najlepszy strzelec: Michał Janeczek – Basket 2010 
Kruszwica.
Najlepszy strzelec za 3 pkt: Julian Konracki – 
Akademia Hydrotruck Radom.
Piątka turnieju: Wiktor Urbański – Basket 2010 
Kruszwica; Mikołaj Marek – KSK Noteć Inowro- 
cław; Soczyński Mateusz – Gim 92 Ursynów; Miko-
łaj Golmento – Akademia Hydrotruck Radom; Bar-
tek Trzybiński – AK Komorów.
Najlepszy zawodnik zespołu Basket 2010 Kruszwica 
– Kasjan Szatkowski.
Najlepszy obrońca zespołu Basket 2010 Kruszwica 
– Hieronim Jackowski.
Nagrody specjalne: Mateusz Soczyński – UKS Gim 
92 Ursynów (Nagroda Rodziny Pawła Cieślaka);  
Piotr Czarnecki – Basket 2010 Kruszwica.

Dziękujemy za wsparcie finansowe turnieju Gmi- 
nie Kruszwica, Starostwu Powiatowemu, Pani Miro- 
sławie Kilińskiej i Panu Przemysławowi Łatkow-
skiemu oraz firmie Natanex Logistics Poland (Spon-
sor Główny Turnieju), a Dyrekcji ZS im. Kazimierza 
Wielkiego za udostępnienie hali sportowej.

Dziękujemy za obecność i doping dla młodych 
koszykarzy Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi 
Witczakowi, Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
Aleksandrowi Budnerowi, Staroście Powiatu Inowro- 
cławskiego Wiesławie Pawłowskiej oraz radnym 
powiatu Jackowi Zalesiakowi i Henrykowi Proc-
kowi.

Dziękujemy rodzicom p. Agnieszce Jackowskiej 
oraz Dagmarze Matyjasik za pomoc w przeprowa-
dzeniu turnieju.

Tekst UKS Basket 2010
Fot. Jarosław Waszak

Laur Olimpijski  
wioślarza  

Jerzego Kowalskiego

Na Półwyspie Rzępowskim odbyła się ceremo-
nia, podczas której odsłonięto Olimpijski Laur 
Jerzego Kowalskiego. To wychowanek Klubu Wioś- 
larskiego Gopło Kruszwica, olimpijczyk z Tokio 
2021, wielokrotny reprezentant kraju.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele 
Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich, Klubu 
Wioślarskiego Gopło Kruszwica, Klubu Olimpij- 
czyka oraz rodzina sportowca i kibice.

Podziękowanie
Najserdeczniejsze podziękowania Zarządowi Klubu 

Wioślarskiego, Gminie Kruszwica, Komitetowi 
Olimpijczyka i wszystkim, którzy przyczynili się do 

uhonorowania Laurem Olimpijskim Zasłużonych dla 
Kruszwicy i ziemi kujawskiej naszego syna i męża 

Jerzego Kowalskiego
składają:

rodzice Danuta i Andrzej Kowalscy
i żona Paulina Lewicka-Kowalska 

z córeczką 
To już czternasty Laur Olimpijski odsłonięty 

pod Mysią Wieżą, a piąty honorujący olimpijczyków  
z Kruszwicy. Wcześniej byli to: Władysław Świątek 
(strzelectwo), Mikołaj Burda, Artur Mikołajczewski 
(wioślarstwo) i Jakub Krzewina (lekkoatletyka).

Tekst KW Gopło
Fot. Jerzy Kowalski, Klub Olimpijczyka 

Kruszwica
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Sztafety z „Kazika” na podium
W dniu 15 września 2022 r. w Inowrocławiu odbyły się Powiato- 

we Mistrzostwa Festiwalu Sztafet, w których sukces odniosła mło-
dzież z Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, treno-
wana przez p. Małgorzatę Luzak.
I miejsce zajęli sprinterzy w sztafecie 4 x 100 m: Kacper Patyk, Oliwier 
Paluszak, Łukasz Zieliński, Mikołaj Majer.

II miejsce w sztafecie 4 x 100 m zajęły dziewczęta: Wiktoria Kwiecińska, 
Paulina Pankiewicz, Ada Waśkiewicz, Zuzanna Kornacka.
VI miejsce zajęła sztafeta chłopców 4 x 100 m.
Sztafety awansowały do wojewódzkiego etapu mistrzostw.

Tekst i fot. nadesłane 

Sukcesy lekkoatletycznych  
sztafet z SP2 w Kruszwicy

W dniu 15 września 2022 r. w Inowrocławiu 
odbył się festiwal sztafet dla szkół podstawowych 
powiatu inowrocławskiego. Zawodnicy startowali 
na dystansach 4 x 100 m, w sztafecie olimpijskiej 
(800 m x 400 m x 200 m x 100 m) oraz sztafecie 
szwedzkiej (400 m x 300 m x 20 0m x 100 m).

Bardzo dobrze zaprezentowały się sztafety ze 
Szkoły Podstawowej nr 2, które zdobyły 3 złote me-
dale i 2 medale srebrne.
Złote medale:
• sztafeta szwedzka dziewcząt rocznik 2010 i młodsze 
(A. Śniegowska, E. Duniecka, K. Janiak, M. Stanecka); 

• sztafeta 4 x 100 m chłopców rocznik 2010 i młodsi 
(W Mrówczyński, J. Witczak, P. Olszewski, M. Dut-
kowski);
• sztafeta szwedzka chłopców rocznik 2010 i młodsi 
(T. Fedus, M. Dutkowski, J. Witczak, P. Olszewski).
Srebrne medale:
• sztafeta 4 x 100 m dziewcząt rocznik 2010 i młodsze 
(E. Duniecka, K. Janiak, M. Stanecka, J. Kupiszew-
ska);
• sztafeta 4 x 100 m chłopców rocznik 2008 i 2009  
(P. Bogdanowicz, A. Wojtów, J. Kuźba, M. Bujak).

Natomiast podczas odbywającego się 23 września 

2022 r. w Bydgoszczy Wojewódzkiego Festiwalu  
Sztafet reprezentanci SP2 (T. Fedus, M. Dutkowski, 
J. Lewandowski, P. Olszewski) w sztafecie szwedz-
kiej chłopców rocznik 2010 i młodsi (400 m x 300 m 
x 200 m x 100 m) wywalczyli tytuł wicemistrza  
województwa kujawsko-pomorskiego.

Bardzo dobrze zaprezentowały się również pozo-
stałe sztafety, które zajęły odpowiednio 4 miejsce 
sztafeta 4 x 100 m chłopców oraz 6 miejsce sztafeta 
szwedzka dziewcząt.

Tekst i fot. SP2 Kruszwica
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W dniach 7–18 września 2022 r. został 
rozegrany cykl zawodów dla dzieci w wieku 
10–11 lat o nazwie Lekkoatletyczne Nadzieje 
Olimpijskie. W 16 województwach odbyły się 
zawody eliminacyjne, które wyłoniły repre-
zentacje na ogólnopolski finał w Warszawie 
(30.09–1.10.2022 r.). Projekt ten finansowany 
jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki, Fundację 
Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych 
oraz Fundację Lotto. Organizatorem zawo-
dów jest Polski Związek Lekkiej Atletyki oraz 
Okręgowe Związki Lekkiej Atletyki.

Młodzi kruszwiccy lekkoatleci wzięli udział 
w tych zawodach w sobotę 10 września 2022 r. 
we Włocławku. Każdy zawodnik wystartował  
w wybranym przez siebie dwuboju, niestety aura 
nie była łaskawa – stadion chwilami przypomi-
nał basen pływacki.

Nasi zawodnicy nie wystraszyli się i zdobyli 
trzy medale indywidualne: II m. Ola Śniegowska 
(skok wzwyż); II m. Tymek Winiarczyk (piłka 
palantowa); III m. Madzia Szczupak (skok 
wzwyż).

550. zawodników walczyło również o awans 
na zawody ogólnopolskie. Miło nam, że do re-
prezentacji województwa kujawsko-pomor-
skiego awansowali: Madzia Szczupak, Lena 
Kułacz, Tomek Pacia, Tymek Winiarczyk, Ola 
Śniegowska.

Młodzi zawodnicy mogli również spróbo-
wać swoich sił w konkurencjach odbywających 
się w strefie młodego olimpijczyka oraz spotkać 
się z gwiazdami polskiej lekkoatletyki.

Tekst i fot. KS LZS Kruszwica

WySTĘP  
KRUSZWICKICH  

LEKKOATLETóW
W dniu 11 września 2022 r. odbyły się we 

Włocławku Międzywojewódzkie Mistrzo-
stwa U16. Wystartowali w nich kruszwiccy 
młodzicy.

Wyniki: Oliwier Paluszak I m. 110 m p/pł 
PB, II m. 300 m p/pł PB; Zuzanna Kornacka  
II m. 300 m p/pł IV m. wieloskok PB; Alicja  
Zaremba III m. 80 m p/pł, V m. 300 m p/pł; Kin-
ga Lasecka IV m. chód 3000 m; Marta Sieradz-
ka V m. skok wzwyż; Kacper Patyk V m. skok 
w dal PB, IX m. 100 m PB; Kinga Siedlecka VI 
m. 100 m; Mateusz Basa VI m. chód 5000 m; Ja-
kub Grzegorek VIII m. chód 5000 m; Radosław 
Ciba IX m. rzut dyskiem, XII m. pchnięcie kulą; 
Kamil Tojek XVII m. rzut dyskiem, XVIII m. 
pchnięcie kulą.

Sztafeta 4 x 100 dz. (w składzie Oliwia, 
Ada, Marta, Kinga) IV m. (do medalu zabrakło 
0,03 s).

Tekst i fot. KS LZS

Lekkoatletyczne  
Nadzieje Olimpijskie 2022

Występ kruszwickich 
wioślarzy

W pierwszy weekend sierpnia (6–7.08.2022 r.) 
na poznańskiej Malcie odbyły się Enea Mistrzostwa 
Polski Młodzików.

W zmaganiach na torze wioślarskim na jedynce 
trzecie miejsce zajął zawodnik KW Gopło Kruszwica 
Paweł Belt.

Tuż za podium w czwórce podwójnej chłopców, 
zajmując IV miejsce uplasowali się Michał Bujak, 
Jakub Kościołowski, Bartosz Mocek, Antek Sobieraj. 
W zawodach wystartowała również Olivia Mocek 
zajmując na jedynce IX miejsce.

Test i fot. KW Gopło
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1. Corn Flakes.
2. Produkcja roślinna.
3. Główny składnik krupniku.
4. Metalowy pojemnik.
5. Prażona przekąska.

6. Państwo w Ameryce Północnej.
7. Sztywna część rośliny.
8. Pożywienie dla zwierząt hodowlanych.
9. Część rośliny, broni lub naczynie.

Jubileusz 600-lecia nadania 
praw miejskich Kruszwicy 
na prawie magdeburskim 

przez króla Władysława Jagiełłę 
w 1422 roku.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank Spółdziel-
czy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 grudnia 2022 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 Anna Urbańska. 
Gratulujemy! 

HASłO: KOLEGIATA
ODPOWIEDZI: 1. MAKOWSKI ; 2. KOZŁOWSKI; 3. DALESZyńSKA; 4. PRZyBy- 
SZEWSKI; 5. GERWARD; 6. BOROWIAK; 7. ZAWISZA; 8. PATyK; 9. LEWAńSKA. 


