


Mikołajki  
w przedszkolu „Nad Gopłem”

Dzień 6 grudnia to data długo wyczeki- 
wana przez dużych i małych. Właśnie tego  
dnia wychowankowie Przedszkola Samorzą-

dowego nr 1 „Nad Gopłem” zostali obdaro-
wani przez Świętego Mikołaja. Przedszkola- 
ki nie kryły radości z otrzymanych upomin-

ków i udziału w mikołajowych zabawach.
Tekst Aleksandra Wojciechowska,  

fot. nadesłane

Mikołajki w przedszkolu  
im. Ewy Lewańskiej

Dzień 6 grudnia to niewątpliwie jeden  
z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci  
dni w roku. Jest to czas niespodzianek i spot-
kań z ukochanym Mikołajem. 

W naszym przedszkolu 6 grudnia obcho-
dziliśmy Mikołajki w czerwonych ubraniach  
i mikołajkowych czapkach. Dzieci miały okazje 

poznać historię Świętego Mikołaja, śpiewały  
o nim piosenki i wykonywały prace plastyczne, 
których głównym bohaterem był właśnie On.

Zgodnie z tradycją przedszkolaki przygoto-
wały buty, z nadzieją, że ten szczególny Gość 
zawita również do naszej placówki. I tak też 
się stało. Trwając w radosnym oczekiwaniu 

usłyszeliśmy dźwięk dzwoneczka. Mikołaj 
przybył do przedszkola, zostawiając w butach 
każdego Przedszkolaka słodki upominek. Dzie-
ci były bardzo szczęśliwe, a magiczny nastrój 
towarzyszył im do końca tego dnia.

Tekst Joanna Barglik,  
fot. nadesłane
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„Magia Świąt  
na kruszwickim rynku”!

Dnia 12 grudnia 2021 r. w Kruszwicy odbyło się wydarzenie 
pn. „Magia Świąt na kruszwickim rynku”, które zostało zorga-
nizowane przez Gminę Kruszwica i centrum Kultury i Sportu 
„Ziemowit” w Kruszwicy przy ogromnym wsparciu Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kruszwicy, Stowarzyszenia  
Rozwoju Trzech Wsi Przeżeja, Fundacji Hodowców Polskiej Bia-
łej Gęsi, Koła Gospodyń Wiejskich z Popowa wraz z Kruszwickim 
Klubem Morsów, klubu motocyklowego Born to Ride, Lokalnej 
Grupy Działania czarnoziem na Soli, Środowiskowego Domu 
Samopomocy oraz Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmi-
strza Kruszwicy.

Tego dnia na mieszkańców Gminy Kruszwica i nie tylko czekało 
wiele atrakcji! Między innymi: kreatywne warsztaty piernikowe, 
świąteczne kolorowanki, wspólne tworzenie ozdób, poczta św. Miko- 
łaja, zumba z Czarnoziemem na Soli oraz fotobudka. Dodatkowo  
można było kupić pięknie wykonane stroiki i ozdoby bożonarodze- 
niowe, skosztować potraw wigilijnych, a także napić się rozgrzewa-
jącej herbaty.

Ponadto odbyły się trzy konkursy, w których mieszkańcy mogli 
wziąć udział. Pierwszy zorganizowany został przez klub motocyklo-
wy Born to Ride i polegał na cięciu piłą ręczną na czas, drugi kon- 
kurs zorganizowało CKiS „Ziemowit” w Kruszwicy na znajomość 
potraw wigilijnych, a trzeci – na najlepszy strój z akcentami świątecz-
nymi – zorganizowała Gmina Kruszwica.

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak złożył wszystkim obecnym 
życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz 
Nowego Roku, a na koniec zagrała góralska kapela JONTKI z Żywca, 
która rozgrzała wszystkich góralskim kolędowaniem.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. J. Waszak
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Szanowni Państwo! 
Dobiega końca rok 2021. To dobry czas, aby go podsumować  

i przedstawić działania zrealizowane przez kruszwicki samorząd oraz 
podzielić się z Państwem informacjami o naszych planach na przyszły 
rok. 

Podobnie jak w roku poprzednim zmagaliśmy się z pandemią 
COVID-19. Był to trudny czas nie tylko z uwagi na fakt, że wiele 
osób zmagało się z chorobą, ale także z powodu trudnej sytuacji 
gospodarczej, będącej następstwem wprowadzonych obostrzeń. 
W ramach łagodzenia negatywnych skutków pandemii kruszwicki 
samorząd, podobnie jak w ubiegłym roku, umożliwił zwolnienie 
z podatku przedsiębiorcom działającym na terenie naszej gminy, 
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z sytu-
acją epidemiologiczną. Wspólnie z funkcjonującymi na terenie gminy 
placówkami Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nadgoplańskim 
WOPR uruchomiliśmy Punkt Szczepień Powszechnych przeciwko 
COVID-19, który obsługiwał zarówno mieszkańców naszej gminy, 
jak i osoby spoza niej. Ponadto, przy współpracy z Nadgoplańskim 
WOPR, uruchomiliśmy również punkt poboru wymazów, który 
funkcjonował na parkingu gminnym w pobliżu PTTK przy ul. Pod-
zamcze.

Pomimo panującej pandemii w bieżącym roku zrealizowaliśmy 
wiele ważnych zadań inwestycyjnych, a całkowita ich wartość 
wyniosła prawie 26 000 000, 00 zł, a więc o 3 000 000,00 zł więcej 
niż zakładaliśmy. Tak duża kwota wydatków inwestycyjnych to 
efekt pozyskanych funduszy zewnętrznych, zarówno z programów 
rządowych, w tym funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz środ-
ków unijnych. Największą gminną inwestycją, jaką zrealizowaliśmy 
w tym roku, była budowa mostu w Kobylnikach. Gmina Krusz-
wica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała 

dofinansowanie z programu „Mosty dla regionów” w wysokości 
przekraczającej 8 350 000,00 zł, co stanowi 80% całkowitej wartości 
inwestycji. Pozostała kwota tj. 2 088 899,77 zł pokryta została ze 
środków własnych gminy. Kolejną równie ważną i długo oczekiwaną 
inwestycją, o którą kruszwicki samorząd zabiegał od wielu lat, była 
budowa ronda w Kobylnikach. Inwestycja została w całości zrealizo- 
wana ze środków rządowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajo-
wych i Autostrad. Budowa ronda doprowadziła do zlikwidowania 
bardzo niebezpiecznego skrzyżowania, dzięki czemu poprawiło się 
bezpieczeństwo ruchu drogowego w miejscu połączenia drogi krajo-
wej nr 62, drogi wojewódzkiej nr 412 oraz drogi gminnej w Kobyl- 
nikach. W tym miejscu chciałbym podkreślić bardzo dobrą współ-
pracę i duże wsparcie ze strony Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Pana Mikołaja Bogdanowicza oraz Ministra w Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów Pana Łukasza Schreibera przy realizacji inwe-
stycji z udziałem środków rządowych, za co składam serdeczne 
podziękowania. 

Zgodnie z naszymi założeniami był to rok zdominowany przez 
inwestycje drogowe. Dzięki pozyskanym funduszom z Programów 
Rządowych udało się przebudować drogi gminne w Przedbojewicach, 
Witowiczkach oraz ulicę Wspólną w Kruszwicy wraz z nowymi  
miejscami parkingowymi na osiedlu Zagople. Łącznie oddano do 
użytku prawie 3 km nowych odcinków drogowych, a ich wartość 
wyniosła ponad 3 mln. zł. 

Dzięki pozyskanym funduszom europejskim udało się przepro-
wadzić kompleksową rewitalizację zabytkowego wiatraka w Chroś-
nie. W ramach tej inwestycji wykonano prace budowlano-konserwa-
torskie wraz z zagospodarowaniem terenu, dzięki czemu obiekt wraz 
z otoczeniem zyskał nowe funkcje i może być miejscem organizacji 
wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności. Wartość tej inwe-
stycji to prawie 1 300 000,00 zł, a docelowe dofinansowanie wyniesie 
aż 95% ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na Soli  
w ramach wsparcia na realizację rewitalizacji obszarów wiejskich.

Kolejną ważną inwestycją w obszarze zabytków jest aranżacja 
multimedialna Mysiej Wieży wraz z wykonaniem jej iluminacji. 
Dzięki realizacji tego zadania najsłynniejszy kruszwicki zabytek  
zyska na atrakcyjności. Łączny koszt tego projektu to ponad  
1 260 000,00 zł. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości pra- 
wie 700 000,00 zł ze środków rządowych z rezerwy Premiera. 
Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych Gminy 
Kruszwica.

Niezwykle ważnymi pozycjami na liście zrealizowanych inwesty-
cji w 2021 roku są projekty skierowane do najmłodszych i najstar-
szych mieszkańców naszej gminy. W pierwszej połowie bieżącego 
roku oddaliśmy do użytku gminny żłobek, który zlokalizowany jest 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Adama Mickie-
wicza. Funkcjonowanie takiej placówki jest niezwykle ważne dla  
rodziców, którzy są aktywni zawodowo. Projekt został zrealizowany  
z udziałem kilku funduszy. Ze środków rządowego programu  
Maluch+ oraz środków własnych gminy wykonano adaptację 
pomieszczeń oraz zagospodarowanie terenu pełniącego funkcję 
rekreacyjną. Ze środków unijnych dofinansowane zostało funkcjono- 
wanie żłobka oraz jego wyposażenie. Łączna wartość projektu wynio-
sła 1 600 000,00 zł, a dofinansowanie zewnętrzne ponad 1 000 000,00 zł  
(ok. 500 000,00 zł z UE i ok. 500 000,00 zł z programu Maluch+).  
Pod koniec roku zakończyliśmy prace nad utworzeniem Klubu  
Senior+ przy ul. Nadgoplańskiej w Kruszwicy. Placówka rozpocznie 
swoje funkcjonowanie od początku przyszłego roku. Jest to długo 
oczekiwana inwestycja przez seniorów, którzy zyskają miejsce do 
spotkań i prowadzenia różnego rodzaju działań. Wartość inwestycji 
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obejmującej wyposażenie obiektu to ponad 132 000,00 zł, z czego  
80% stanowi dofinansowanie z rządowego programu Senior+. 
Przypomnę, że w latach poprzednich obiekt został kompleksowo 
wyremontowany i przeszedł termomodernizację ze środków Europej-
skiego Funduszy Rozwoju Regionalnego.

W roku obecnym na terenie gminy Kruszwica powstało 100 
nowych punktów świetlnych, w których wykorzystano nowoczesną 
i energooszczędną technologię LED. Nowe oświetlenie wybudo- 
wano zarówno na terenie miasta, jak i na obszarach wiejskich:  
ul. Orla, Działkowa, Jastrzębia, Krucza, Solidarności, Zielna, Do-
bra oraz w miejscowościach Giżewo, Szarlej - Arturowo, Ostrówek,  
Sukowy oraz Bródzki. Łączna wartość tej inwestycji to 650 000,00 zł, 
które pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Konsekwentnie kontynuujemy działania wspierające ekologiczne 
rozwiązania dla gospodarstw domowych. Kolejny raz mieszkańcy 
naszej gminy mogli ubiegać się o dotację na wymianę starych źródeł 
ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych 
źródeł ciepła, spełniających wymagania programu. Dzięki temu  
w tym roku wymieniliśmy 53 stare piece, a łączna kwota udzielonych 
dotacji wyniosła ponad 200 000,00 zł. Od początku programu udało 
się wymienić 242 tzw. „kopciuchy”. Ponadto, dzięki pozyskanemu 
dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim funkcjonuje punkt in-
formacyjny, gdzie prowadzona jest pomoc przy ubieganiu się o dofi-
nansowanie programu Czyste Powietrze. W obecnym roku wpłynęły 
42 wnioski. Wsparcie finansowe, jakie mieszkańcy mogą uzyskać, 
mieści się w przedziale od 3 do 37 tysięcy.  Po raz kolejny można było 
również ubiegać się o dotację na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest (np. z pokrycia dachowego), dzięki czemu w tym roku z terenu 
Gminy Kruszwica usunięto prawie 104 tony wyrobów zawierających 
azbest. Kruszwicki samorząd umożliwił również mieszkańcom gmi- 
ny pozyskanie dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do 
gromadzenia wód opadowych służącej ochronie zasobów wodnych. 
Te działania będą z pewnością kontynuowane w kolejnych latach.

Od ponad 10 lat nasz samorząd przyznaje również dotacje na 
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy za-
bytkach. W tym roku w budżecie Gminy Kruszwica na ratowanie za-
bytków zagwarantowana została kwota 40 tys. zł. Dotacje otrzymały 
4 podmioty: 2 z obszarów wiejskich i 2 z terenu starej części miasta.

Pomimo trwającej pandemii Kruszwica po raz kolejny była 
gospodarzem wielkiej imprezy. Na początku września odbyły się 
Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w wioślarstwie. W zawodach 
wzięło udział aż 769 uczestników z 32 państw. Organizacją zajął się 
Klub Wioślarski Gopło Kruszwica przy wsparciu PZTW oraz FISA. 
11 września Kruszwica stała się centrum dziedzictwa kulinarnego 
regionu. Tego dnia na Wzgórzu Zamkowym w Kruszwicy odbyła 
się Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem „Smaki 
Dziedzictwa”. Podczas imprezy można było posmakować wspaniałej 
kujawskiej kuchni oraz podziwiać krajobraz nadgoplańskiej przyro-
dy. U stóp Mysiej Wieży odbyły się pokazy kulinarne. Nie zabrakło 
również kół gospodyń wiejskich. Udało nam się również zorganizo-
wać wspólnie z Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy 
dwa plenerowe koncerty w kruszwickim amfiteatrze – Kasi Kowal-
skiej oraz zespołu Reggaeside. W lipcu na parkingu pod Mysią Wieżą 
można było skosztować potraw kuchni z całego świata podczas II 
zlotu FoodTrucków, a miłośnicy jazdy rowerowej tego samego dnia 
mogli wziąć udział w rajdzie rowerowym pn. „Kujawsko-Pomor-
skie na rowery”. Cykl ten po raz pierwszy zagościł w Kruszwicy  
i cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Pod koniec sierpnia odbyła 
się kolejna edycja „Polowania na myszy” z turniejem łuczniczym, 

turniejem wojów, warsztatami garncarskimi oraz pokazami kuchni 
średniowiecznej. W drugiej połowie września odbyła się pierwsza 
edycja Nadgoplańskiego Biegu Dwóch Jezior z Łojewa do Krusz-
wicy, w którym udział wzięło ponad 100 uczestników. Docelowo 
bieg odbywać się będzie dwa razy w roku. W 2021 roku w Gminie 
Kruszwica zorganizowano łącznie 31 imprez rowerowych, w których 
łącznie udział wzięło 1404 uczestników. W sumie podczas rajdów 
pokonano 2822 km.

Przyszły rok to przede wszystkim kolejne inwestycje infrastruk-
turalne, a wśród nich kolejny etap rewitalizacji starej części miasta 
w Kruszwicy. Dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu  
„Polski Ład” planujemy kompleksową przebudowę ul. Adama  
Mickiewicza wraz z budową zatoki autobusowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 2 oraz budową łącznika z ulicami Jana Kasprowicza  
i Lipową. Warto zaznaczyć, że między innymi na ten cel pozyskaliś-
my już 9,5 miliona złotych dotacji. W przyszłym roku rozpocznie się 
również przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Budynek 
zostanie rozbudowany oraz przejdzie częściową termomodernizację. 
Obiekt zostanie wyposażony w panele fotowoltaiczne. Po zrealizo- 
waniu inwestycji znajdzie tam swoje miejsce Przedszkole Samo-
rządowe nr 1, które obecnie zlokalizowane jest przy ulicy Kole- 
giackiej, w budynku nie będącym własnością gminy. Nowa siedziba 
przedszkola zostanie wyposażona w stołówkę, kuchnię oraz nowo-
czesny plac zabaw dla dzieci. Całkowita wartość inwestycji to ponad 
6 500 000,00 zł, z czego 3 650 000,00 zł stanowi dofinansowanie 
zewnętrzne. W planach na 2022 rok znalazła się również budowa 
zjeżdżalni wodnej na Półwyspie Rzępowskim. Jest to inwestycja, któ-
ra z pewnością pozytywnie wpłynie na atrakcyjność naszego kąpielis- 
ka oraz na wizerunek miasta w oczach osób przyjeżdżających wypo-
cząć nad Gopło. Projekt otrzymał już pozytywną ocenę i został wybra-
ny do dofinansowania ze środków Lokalnej Grupy Działania Czarno- 
ziem na Soli. Łączna wartość tej inwestycji to ok. 600 000,00 zł,  
z czego 50% stanowi dofinansowanie zewnętrzne. Wśród pozosta-
łych inwestycji zaplanowanych na 2022 rok znajdują się między  
innymi przebudowa dróg gminnych w Baranowie i w miejscowości 
Bachorce II.

Przyszły rok jest dla nas szczególnie ważny ze względu na to, że 
obchodzić będziemy 600-lecie nadania praw miejskich Kruszwicy 
na prawie magdeburskim. Tak imponującą, okrągłą rocznicę chcemy  
upamiętnić w wyjątkowy sposób. Dlatego z tej okazji szykujemy dla 
Państwa szereg wydarzeń, o których już wkrótce będziemy infor-
mować. 

Jestem przekonany, że pomimo nadal istniejących obostrzeń 
związanych z epidemią, rok 2022 będzie pomyślny dla mieszkańców 
naszej Gminy. Życzę Państwu dużo zdrowia i wytrwałości. Wszyscy 
mamy nadzieję, że pandemia wreszcie się zakończy i wrócimy do 
normalnego funkcjonowania. Dopóki jednak trwa, dbajmy o siebie 
i innych, szczepmy się, nośmy maseczki, zachowujmy dystans oraz 
pamiętajmy o higienie rąk. 

Dziękuję za współpracę w mijającym roku radnym, sołtysom, 
stowarzyszeniom, podmiotom gospodarczym z terenu Gminy Krusz-
wica. Także wielu mieszkańcom, którzy wielokrotnie dawali dowody 
troski i służyli pomocą w rozwiązywaniu spraw naszej Gminy.

Z wyrazami szacunku
Burmistrz Kruszwicy
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Mijający rok pomimo wciąż panującej pandemii dla Gminy Kruszwica był okresem intensywnej realizacji inwestycji – zwłaszcza 
inwestycji drogowych. Obostrzenia, jakie zastosowano w gospodarce, negatywnie wpłynęły na dochody gminy, jednakże dzięki 
bardzo dużemu wsparciu z budżetu państwa, budżetu województwa kujawsko-pomorskiego czy też środkom unijnym, udało się 
zrealizować lub zaplanować do realizacji wiele ważnych dla naszej gminy zadań. W 2021 r. w budżecie gminy Kruszwica 
zaplanowano 58 zadań inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 19,5 mln zł, z czego ponad 63% stanowiły fundusze zewnętrzne. 
Pozyskano łącznie ponad 13,66 mln zł dofinansowania. 
 

 

 

Rok 2021, podobnie jak poprzedni, to przede wszystkim 
rok inwestycji drogowych, ale nie tylko. Udało się 
zrealizować wiele zadań także pod względem społecznym 
oraz środowiskowym.  

W bieżącym roku kluczową inwestycją była budowa mostu 
wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Kobylniki. 
Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców i znacznie poprawi 
komunikację w naszej Gminie. Całkowity koszt realizacji 
zadania wyniósł 10 444 497,77 zł, a 80% tej kwoty 
pochodzi z budżetu państwa w ramach programu „Mosty 
dla regionów”. 

W ramach otrzymanej dotacji z rezerwy budżetu państwa 
zlecono aranżację multimedialną Mysiej Wieży.   
W ramach zadania trzy górne kondygnacje Mysiej Wieży 
wykorzystane zostaną na montaż aranżacji multimedialnej 
ekspozycji stałej. Planowany jest montaż i uruchomienie 
elementów oświetleniowych oraz urządzeń 
multimedialnych takich jak m.in. wirtualne księgi, 
interaktywna podłoga, po której biegać będą reagujące na 
ruch zwiedzających myszki, a także zestaw urządzeń do 
projekcji historii oraz ikonografii Zamku w Kruszwicy  
i Mysiej Wieży. Łączny koszt inwestycji wyniesie  
1 269 000,00 zł brutto. Na jej realizację gmina otrzymała 
wspomnianą wcześniej dotację tj. 689 430,00 zł kosztów 
kwalifikowanych netto, co stanowi 71,5% kosztów 
kwalifikowalnych projektu.  

W mijającym roku dobiegły końca również prace 
rewitalizacyjne nad zabytkowym wiatrakiem  
w Chrośnie. Zadanie obejmowało prace polegające na   
odrestaurowaniu zabytkowego wiatraka, między innymi 
odbudowie dachu, poprawie stanu technicznego obiektu, 
wzmocnieniu fundamentów pod kozłem, wymianie wału 
skrzydłowego, rekonstrukcji „izbicy”, dyszla, schodów 
zewnętrznych i skrzydeł, a także zagospodarowaniu 
terenu wokół wiatraka, przy którym powstały sanitariaty, 
wiata dla pieca chlebowego, mała architektura  
(m.in. ławki, siedziska, stoły), strefa parkingowa. Projekt 
został zrealizowany dzięki środkom Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

Inwestycje w 2021 r.

Zaplanowano łącznie 58 zadań 
inwestycyjnych, w tym:  dla  zadań 

przygotowano dokumentacje techniczną 
niezbędną do realizacji rzeczowej w 

kolejnych latach oraz zrealizowano aż 21 
zadań  w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Ponadto, dla 9 inwestycji pozyskano 
zewnętrzne źródła finansowania.

Wartość wszystkich 
inwestycji  w 2021 r. 
wyniesie nieco ponad 

12 mln zł, 
w tym 4,68 mln zł 

stanowią pozyskane 
środki zewnętrzne

•Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w Kruszwicy od km 
0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 106/64, 106/69, 106/72) i od km 
0+000 do km 0+078,00 (dz. Nr 106/138)

•Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową drogi gminnej nr 
150833C w miejscowości Kobylniki

•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przedbojewice od km 0+000 do 
km 0+778

•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki
•Przebudowa drogi gminnej nr 150808C w miejscowości Sukowy
•Aranżacja multimedialna Mysiej Wieży
•Ochrona klimatu oraz zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców 

poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kruszwicy 
wraz z urządzeniem przedszkola i stołówki szkolnej

•Rozwój technologii LED oświetlenia ulicznego na terenie gminy Kruszwica
•Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak" w Chrośnie
•Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym

w Kruszwicy na żłobek część pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 2 
przy ul. Adama Mickiewicza 11 w Kruszwicy

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE W 2021 ROKU

•Dotacje dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
•Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla 

gospodarstwach domowych
•Dotacja na zakup, budowę i montaż zbiorników retencyjnych do 

gromadzenia wód opadowych

UDZIELONE DOTACJE

•dla przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chełmiczki, Kobylnica, 
Baranowo-Lachmirowice, Orpikowo, Lachmirowice, Piaski, Polanowice i 
Tarnówko, Skotniki, Tarnowo, Grodztwo (ul. Orla, ul. Wrzosowa i 
Wędkarska), Kruszwica - ul. Kujawskiej i Solidarności, ul. Jesionowej, 
Działkowej, Kruczej, Jastrzębiej, Droga Młyńska

•dla rozbudowy ul. Adama Mickiewicza w Kruszwicy,
•dla przebudowy świetlicy w Skotnikach

DOKUMENTACJE OPRACOWANE W 2021 ROKU

•Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w 
miejscowości Chełmiczki, Kobylnica, Baranowo-Lachmirowice, 

•Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Żernikach, w Popowie
•Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na ul. Wrzosowej 

i Wędkarskiej w Grodztwie
•Doposażenie placu zabaw w Głębokiem
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Chrośnie - etap III
•Rozbudowa placu zabaw w Tarnówku
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Janocinie
•Rozbudowa placu zabaw przy świetlicy w Kobylnikach
•Doposażenie placu zabaw w Piaskach
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bródzkach - etap VII
•Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na działce nr 183/2 w 

Karsku
•Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Tarnowie
•Budowa przyłącza energetycznego na działce nr 49 w Sukowach

INWESTYCJE Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

iNWESTYCjE REaLiZoWaNE W 2021 RokU 
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Nie można również nie wspomnieć o środkach, jakie Gmina 
Kruszwica otrzymała w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Łacznie  
w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych gmina pozyskała ponad 
5 mln zł, dzięki którym rozpoczęto realizację przebudowy oświetlenia 
ulicznego z zastosowaniem technologii LED, przebudowę  
i termomodernizację budynku szkoły podstawowej nr 1 w Kruszwicy, 
dzięki której możliwe będzie urządzenie przedszkola i stołówki 
szkolnej. Z pozyskanych środków wykonano także przebudowę drogi 
gminnej w Witowiczkach, Sukowach, Przedbojewicach oraz  
ul. Wspólnej w Kruszwicy. W ramach pozyskanej kwoty wykonana 
zostanie także sieć wodociągowa na odcinku Karsk – Brześć, które 
należą do terenów popegeerowskich. Zadanie będzie realizowane  
w 2022 r. przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Kruszwicy. 

Warto także nadmienić, że w 2021 r. miało miejsce otwarcie 
pierwszego żłobka w Kruszwicy – placówki opiekuńczej dla 
najmłodszych mieszkańców Gminy Kruszwica. W ramach inwestycji 
część pomieszczeń parteru SP nr 2 przy ul. Mickiewicza 11 w 
Kruszwicy została zaadaptowana na żłobek dla dzieci w wieku do 3 
roku życia. Do żłobka prowadzi osobne wejście z szerokimi schodami 
oraz windą. Utworzone zostały dwie sale dla dzieci – sala zabaw i sala 
leżakowania – ze wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku 
znajduje się również szatnia wyposażona w szafki, ławeczki oraz 
przewijak, a także pomieszczenie biurowe. Na realizację tego zadania 
Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 528.000,00 
zł z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 „Maluch+” 2020. Funkcjonowanie żłobka jest 
dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  

Ważne dla naszej gminy jest również utworzenie gminnego Klubu 
„Senior+”, który zapewni wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz 
umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. W 2021 r. Gmina 
otrzymała środki na zakup niezbędnego wyposażenia klubu. 
Zakupiono meble, sprzęt fitnes, sprzęt audio-wizualny, stoły, krzesła 
sprzęt AGD i RTV, oraz wyposażenie kuchenne. Zamontowano także 
rolety na salkach.  

Uruchomienie klubu przewidywane jest w pierwszym półroczu 2022 
roku. Warto także zaznaczyć, że na wyposażenie i utworzenie klubu 
Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie – 105 tys. zł w ramach 
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 
Modułu I, polegającego na „Utworzeniu i/lub wyposażeniu ośrodka 
„Senior+” (Porozumienie Nr 21/2021/K z dnia 20.07.2021 r.). 

Priorytetem kruszwickiego samorządu są również zadania mające  
na celu ochronę naszego środowiska. Już kolejny rok przyznawane 
były dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
wymianę starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. W bieżącym 
roku wzbogacono ofertę dotacji ekologicznych o dofinansowania na 
zakup zbiorników retencyjnych służących gromadzeniu wód opado-
wych. 

W mijającym 2021 roku realizowano także zadania w ramach 
funduszu sołeckiego.  

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Pankowska 

 

Rok 2021 był bardzo intensywny jeśli chodzi o inwestycje. Zrealizowaliśmy wiele zadań
niezwykle ważnych dla mieszkańców i rozwoju naszej gminy. Przebudowaliśmy blisko 3 km
dróg gminnych m.in. w miejscowościach Sukowy, Witowiczki, Przedbojewice, Kobylniki czy
ul. Wspólną w Kruszwicy. Bardzo duże znaczenie dla rozwoju gminy ma również nowy most
w Kobylnikach. Kończąc tegoroczne zadania jednocześnie przygotowujemy się do realizacji
nowych, przyszłorocznych projektów. Na część z nich mamy już zapewnione dofinansowania
zewnętrzne. Przykładami takich inwestycji są: budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim,
kolejne przebudowy dróg gminnych m.in. kompleksowa przebudowa ul. Mickiewicza oraz
rozbudowa budynku SP1 w Kruszwicy – mówi Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz
Krajniak.

most w Kobylnikach przed 
przebudową

most w Kobylnikach po 
przebudowie

wiatrak w Chrośnie przed 
rewitalizacją

wiatrak w Chrośnie po 
rewitalizacji

droga gminna w 
Przedbojewicach przed 

przebudową

droga gminna w 
Przedbojewicach po 

przebudowie

ul. Wspólna przed 
przebudową

przebudowana 
ul. Wspólna

przebudowana droga 
gminna w 

Witowiczkach

rondo w Kobylnikach
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Przebudowa drogi gminnej nr 151732C ul. Wspólnej w 
Kruszwicy od km 0+000 do km 0+208,52 (dz. Nr. 73/23, 

106/64, 106/69, 106/72) i od km 0+000 do km 
0+078,00 (dz. Nr 106/138) 

 
Zadanie obejmowało wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej 
oraz chodników i zjazdów do posesji z kostki betonowej. Ponadto 

ułożono sieć kanalizacji deszczowej celem prawidłowego 
odwodnienia pasa drogowego. Zakres zadania obejmował również 

budowę kanału technologicznego dla przyszłych sieci 
światłowodowych oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów. 

 
Wartość robót budowlanych: 1.133.964,38 zł 

Wartość dofinansowania: 429 599,00 zł z Funduszu Dróg 
Samorządowych oraz 111.999,84zł z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 

Budowa mostu nad rzeką Noteć wraz z przebudową 
drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobylniki 

 
Zakres zadania obejmował budowę mostu przekraczającego rzekę 

Noteć bez podpór pośrednich, zachowując skrajnię określoną 
względem wysokiej wody żeglownej. Planowany obiekt będzie 

spełniał wymagania techniczno-budowlane w zakresie obciążenia 
pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO-
STANAG 2021, tj. wyznaczono klasę obciążenia MLC 150 dla ruchu 
jednokierunkowego oraz MLC 100 dla ruchu dwukierunkowego. 

 
Wartość robót budowlanych: 10 444 497,77 zł 

Wartość dofinansowania: 80% wartości projektu, tj. 8.355.598,00zł 
Źródło finansowania: dofinansowanie w ramach programu „Mosty 

dla regionów” 

 

  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Przedbojewice od km 0+000 do km 0+778 

 
Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i 

ziemnych, budowę odcinka kanalizacji deszczowej oraz budowę 
rowów drogowych, wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie połączenia z drogą 
wojewódzką nr 412, wykonanie elementów oznakowania 

poziomego i pionowego. 
Wartość robót budowlanych: 1 114 462, 95 zł  

Wartość dofinansowania: 573 436,00 zł z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg oraz 572.822,45 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych  

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witowiczki 
 

Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót rozbiórkowych i 
ziemnych, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, 

wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni oraz 
zjazdów, budowę elementów odwodnienia, wykonanie 

humusowania terenu wraz z obsianiem trawą. 
 

Wartość robót budowlanych: 355 891, 07 zł 
Wartość dofinansowania: 355 891, 07 zł 

Źródło finansowania: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
(z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) 

 

 

NajWaŻNiEjSZE PRZEDSiĘWZiĘCia 2021 RokU 
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 Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu "Koźlak"  
w Chrośnie 

 
Zadanie obejmowało roboty związane z odrestaurowaniem 

zabytkowego wiatraka, między innymi odbudowę dachu, poprawę 
stanu technicznego obiektu, wzmocnienie fundamentów pod 

kozłem, wymianę wału skrzydłowego, rekonstrukcję „izbicy”, dyszla, 
schodów zewnętrznych i skrzydeł, a także zagospodarowanie terenu 

wokół wiatraka. Przy wiatraku w Chrośnie powstały sanitariaty, 
wiata dla pieca chlebowego, mała architektura (m.in. ławki, 

siedziska, stoły), strefa parkingowa. 
 

Wartość prac: 1 274 460,88 zł 
Wartość dofinansowania: 798.614,43zł, jednakże Gmina 

Kruszwica oczekuje na aneks w sprawie zwiększenia 
dofinansowania (środki z budżetu państwa) o 10% kosztów 

kwalifikowalnych oraz w sprawie zwiększenia wartości 
dofinansowania (środki unijne) do 85% wartości kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 
Łącznie dofinansowanie wyniesie 95% kosztów kwalifikowalnych 

projektu. 
Źródło finansowania: budżet Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Czarnoziem na Soli w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014–2020. 

  
 Adaptacja pomieszczeń w budynku szkolnym 

 w Kruszwicy na żłobek część pomieszczeń parteru Szkoły 
Podstawowej nr 2 przy ul. Adama Mickiewicza 11 w 

Kruszwicy 
 

Utworzone zostały dwie sale dla dzieci – sala zabaw i sala leżakowania 
– ze wspólną dla tych sal toaletą dla dzieci. W żłobku znajduje się 

również szatnia wyposażona w szafki, ławeczki oraz przewijak, a także 
pomieszczenie biurowe. Do żłobka prowadzi osobne wejście 

z szerokimi schodami oraz windą. 
 

Wartość robót budowlanych: 1.012.792,00 zł  
Wartość dofinansowania: dofinansowanie ze środków unijnych oraz 

rządowych. Prace adaptacyjne oraz wyposażenie zostały 
sfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach programu „MALUCH+” 2020 w wysokości 

528.000,00 zł. Funkcjonowanie żłobka jest dofinansowane ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014–2020 w wysokości 502.562,50 zł. 

 

 
 

Wyposażenie zakupione w celu utworzenia gminnego 
klubu seniora w Kruszwicy 

 

Zadanie polega na wyposażeniu i utworzeniu na terenie Gminy 
Kruszwica Klubu „Senior+”, który zapewni wsparcie dla osób w 

wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich 

zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie 
dostępu dla 30 osób w wieku poprodukcyjnym, zamieszkałych na 
terenie Gminy Kruszwica do trwałych oraz wysokiej jakości usług 

społecznych świadczonych w placówce wsparcia 
dziennego dla seniorów. 

 
Klub SENIOR+ będzie zlokalizowany w budynku dawnej świetlicy, 

przy ul. Nadgoplańskiej 4c. Działalność Dziennego Domu „Senior+” 
powinna rozpocząć się w 2022 r.  
Wartość zadania: 132 010,00 zł 

Wartość dofinansowania: 105 608,00 zł 
Źródło finansowania: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach 
Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2021, 

Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka "Senior+" 

Opracowała: Justyna Pankowska 
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Gmina Kruszwica jako jedna z 21 gmin przystąpiła do pilotażowego 
projektu pn. „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych 
instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model 
wielopoziomowego zarządzania regionem” (REGIOGMINA), 
realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie (WK-P), Szkołę 
Główną Handlową w Warszawie (SGH) i Uniwersytet Mikołaja Kopernika  
w Toruniu (UMK), finansowanego z Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju z Programu Strategicznego GOSPOSTRATEG. 

Celem projektu REGIOGMINA jest wypracowanie w regionie metod  
i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności  
i innowacyjności lokalnych firm sektora MŚP, ze strony samorządów 
lokalnych, działających w ramach wielopoziomowego zarządzania  
z samorządem województwa i jego instytucjami. 

W ramach projektu REGIOGMINA opracowano Lokalny Program Rozwoju 
Gospodarczego Gminy Kruszwica na lata 2021-2028, który obecnie jest 
w trakcie konsultacji społecznych, a następnie zostanie przedłożony 
Radzie Miejskiej do zatwierdzenia.  

Ideą przyświecającą Lokalnemu Programowi Rozwoju Gospodarczego 
Gminy Kruszwica na lata 2021-2028 (LPRG) jest stworzenie miejsca,  
w którym można i chce się rozwijać biznes. 

LPRG służy przede wszystkim wytyczeniu jasnej i przejrzystej ścieżki 
długofalowych, kompleksowych działań dążących do całościowego, 
równomiernego rozwoju podmiotów gospodarczych mających siedzibę  
i prowadzących działalność na obszarze gminy Kruszwica. 

Sformułowanie w tym dokumencie cele strategiczne oraz propozycje 
konkretnych działań pozwolą w nadchodzącym okresie programowania 
na skoncentrowanie środków i zasobów na najważniejszych działaniach, 
które zapewnią osiągnięcie założonej wizji gminy w zakresie rozwoju 
gospodarczego. 

W dniu 26.11.2021 r. odbyło się w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy 
spotkanie konsultacyjne, w którym udział wzięli nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale również przedsiębiorcy oraz przedstawiciele LGD 
Czarnoziem na Soli, uczelni SGH w Warszawie, UMK w Toruniu, 
Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Toruńskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego. Spotkane poprowadził Zastępca Burmistrza 
Kruszwicy Bartosz Krajniak. Konsultacje społeczne powyższego dokumentu trwają do 20 grudnia br.  

Uwagi o konsultowanym programie można zgłaszać w dwóch formach: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego  
w Kruszwicy – Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica lub elektronicznie na adres 
um@kruszwica.um.gov.pl przy czym formularz zgłoszeniowy uwag do projektu stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

Zachęcamy do zapoznania się z projektem LPRG, który jest dostępny na stronie http://www.bip.kruszwica.gmina.pl  
w zakładce REGIOGMINA → konsultacje społeczne oraz na stronie https://www.gminakruszwica.pl/page/konsultacje-
spoleczne-lokalnego-programu-rozwoju-gospodarczego-na-lata-2021-2028-dla-gminy. 

Gmina kruszwica w projekcie 
pilotażowym REGioGMiNa 
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W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się oficjalne otwarcie ronda  
w Kobylnikach. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Wojewoda Kujawsko-
Pomorski Mikołaj Bogdanowicz, Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak, 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander Budner oraz 
Dyrektor Oddziału Bydgoskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  
i Autostrad Sebastian Borowiak.

Budowa ronda w Kobylnikach była ważną inwestycją, szczególnie ze 
względu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na tym skrzyżo-
waniu.

Bardzo się cieszę, że wieloletnie starania kruszwickiego samorządu  
o budowę ronda znalazły swój szczęśliwy finał. Obecne rozwiązanie zapewni 
komfort użytkownikom drogi. Z tego miejsca dziękuję Panu Wojewodzie Ku-
jawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za pomoc i duże wspar-
cie w realizacji tej niezwykle potrzebnej inwestycji – powiedział Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Nowy most w kobylnikach 
oddany do użytku!

Gmina Kruszwica zakończyła budowę mostu w Kobylnikach.  
Kierowcy mogą już korzystać z nowej przeprawy nad rzeką Noteć!

W dniu 12 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie tej długo  
oczekiwanej inwestycji. Nowy obiekt został zaprojektowany na najwyż-
sze klasy obciążenia taborem samochodowym oraz pojazdami specjalny-
mi. Sam most oraz drogi dojazdowe zaprojektowano tak, by w przyszło-
ści mogły stanowić część obwodnicy Kruszwicy w ciągu drogi krajowej 
nr 62.

W latach 2018–2019 Gmina Kruszwica opracowała dokumentację 
projektową oraz uzyskała wszelkie dokumenty formalno-prawne niez-
będne do realizacji w/w inwestycji. W 2020 r. wyłoniono wykonawcę 
prac budowlanych, tj.  firmę WANT Sp. z o.o. z Tczewa, a na początku 
bieżącego roku (20 stycznia) w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy pod-
pisano umowę na realizację zadania pn. „Budowa mostu nad rzeką Noteć 
wraz z przebudową drogi gminnej nr 150833C w miejscowości Kobyl-
niki”. Następnie 27 stycznia przedstawiciele Gminy Kruszwica przeka-
zali teren budowy mostu.

Nasza gmina jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim 
otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w Kobylnikach w ramach  
programu „Mosty dla regionów” w wysokości 8 355 598,00 zł, co stano-
wi 80% wydatków.

Przez Kruszwicę transportowane są ogromne ilości towaru. Alter-
natywa komunikacyjna jest niezwykle ważna dla naszego miasta. Szcze- 
gólne podziękowania należą się Ministrowi Łukaszowi Schreiberowi  
i Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi za  
pomoc w staraniach o dofinansowanie tego zadania z programu „Mosty 

dla regionów”. Sama Gmina nie byłaby w stanie podołać tak dużej inwe-
stycji finansowo, dlatego bardzo cieszymy się, że udało nam się pozy-
skać dofinansowanie z programu rządowego. Realizacja tej inwestycji 
niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców 
i poprawi komunikację w naszej Gminie – mówi Dariusz Witczak Bur-
mistrz Kruszwicy.

Tekst i fot. UM Kruszwica

otwarcie ronda w kobylnikach
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Na terenie miasta i gminy Kruszwica rea-
lizowana jest kolejna inwestycja związana 
z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców. 
Nasza gmina otrzymała dofinansowanie  
z rządowego funduszu inwestycji lokalnych 
w wysokości 750 tys. zł na realizację zada-
nia pn. „Rozwój technologii LED oświetlenia  
ulicznego na terenie gminy Kruszwica”.

Po przeprowadzeniu postępowania przetar- 
gowego na 76 punktów świetlnych najkorzyst-
niejszą ofertę złożyła firma Roman Omyła 
WIELOBRANŻOWE P.P.H.U. I TRANSPOR-
TOWE „ELEKTROM” w kwocie 482 160,00 zł. 
Zadanie obejmuje rozbudowę oświetlenia na 
ulicach: Orlej – o 11 punktów świetlnych, 
Działkowej – 10 punktów świetlnych, Jastrzę-
biej – 11 punktów świetlnych, Kruczej – 7 
punktów świetlnych, Solidarności – 24 punk-
ty świetlne, Zielnej – 4 punkty świetlne oraz  
w miejscowości Giżewo – 3 punkty świetlne 
i Szarlej – Arturowo – 6 punktów świetlnych. 
W tej chwili trwają prace budowlane, wbudo-
wano już większość słupów oświetleniowych, 
a całość prac ma zostać wykonana do końca 
bieżącego roku.

Dzięki oszczędności z pierwszego postę-
powania przetargowego Gmina Kruszwica  
kontynuuje rozbudowę oświetlenia o kolejne  
23 punkty świetlne. Dnia 30 września ogłoszono 
kolejny przetarg na drugi etap tego zadania, 
a 20 października nastąpiło otwarcie ofert. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu 
został Zakład Instalatorstwa Elektrycznego 
i Budowlanego Józef Miklas. Z uzyskanych 
oszczędności powstaną nowe punkty świetlne 
w miejscowościach: Ostrówek – 4 punkty 
świetlne, Sukowy – 6 punktów świetlnych, 
Bródzki – 1 punkt świetlny, Grodztwo ul. Dobra 
– 12 punktów świetlnych. 

„Profesjonalnie dobrane oświetlenie ulic  
i chodników jest czynnikiem znacznie wpływa-
jącym na bezpieczeństwo mieszkańców naszej 
gminy, a w szczególności uczestników ruchu 
drogowego. Warto również wspomnieć, że nowe 
latarnie powstaną z wykorzystaniem nowo-
czesnej i energooszczędnej technologii LED” 
– powiedział Burmistrz Kruszwicy Dariusz 
Witczak. 

Tekst i fot. UM Kruszwica

Powstaną kolejne punkty świetlne  
w Gminie kruszwica

Nowe pokrycie dachowe na budynku 
gminnym przy ul. Nadgoplańskiej

W dniu 4 października 2021 r. ruszyły pra-
ce budowlane związane z wymianą pokrycia  
dachowego na budynku gospodarczo-garażo-
wym znajdującym się przy ul. Nadgoplańskiej 
w Kruszwicy.

Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia z da- 
chówki na blacho dachówkę wraz z robotami 
towarzyszącymi (wymiana ewentualnych uszko-
dzonych elementów więźby dachowej, desek 
wiatrowych, obróbek blacharskich, wymiana ry-
nien i rur spustowych oraz inne prace i czynności 
niezbędne do kompletnego i prawidłowego wyko- 
nania dachu oraz zmiany pokrycia przy uwzglę-
dnieniu aktualnego stanu dachu z elementami da-
chu i wyposażeniem dachu, przemurowanie komi-
nów).

Koszt robót budowlanych wyniesie 348.774,15 zł,  
a zakończenie robót przewidziane jest na ko-
niec 2021 roku. Wykonawcą prac jest firma  

RAJ-BUD Rajmund Grodziski.
Tekst i fot. UM Kruszwica

Droga gminna w Przedbojewicach  
oddana do użytku

Dnia 4 listopada 2021 r. odbył się odbiór 
prac związanych z przebudową drogi gminnej 
w miejscowości Przedbojewice. 

Zadanie obejmowało m.in. wykonanie robót 
rozbiórkowych i ziemnych, budowę odcinka kana- 
lizacji deszczowej oraz budowę rowów drogo-
wych, wykonanie warstw konstrukcyjnych na- 
wierzchni jezdni, opaski oraz zjazdów, wykonanie 
połączenia z drogą wojewódzką nr 412, wykonanie 
elementów oznakowania poziomego i pionowego.

Całkowita wartość robót budowlanych wynio-
sła 1 114 462,95 zł. Gmina Kruszwica otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 572 822,45 zł  
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
w związku z działaniami podjętymi przez Mini-
sterstwo w celu przeciwdziałania skutkom  

COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialne-
go oraz 573 436,00 zł z Rządowego Funduszu Roz- 
woju Dróg.

Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo  
Handlowo-Usługowe TRANS-POM Piotr Poma-
gier z Marcinkowa.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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Polowanie na 
Myszy 2022

Gmina Kruszwica planuje już wydarzenia kulturalno-spor-
towe na przyszły rok! W dniu 19 listopada 2021 r. w Urzędzie 
Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie z przedstawicielami 
Kujawskiej Drużyny Łuczniczej GOPLANIE oraz Stowarzy- 
szenia Łuczników Toruńskich FORT. 

Podczas spotkania omówiono wstępny plan kolejnej, 5. edycji  
„Polowania na Myszy”, która odbędzie się w przyszłym roku,  
w ramach obchodów 600-lecia nadania praw miejskich Kruszwicy.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Wiatrak z Chrosna 
 w programie „Dobrze wiedzieć”

W dniu 23 listopada 2021 r. wiatrak w chrośnie 
odwiedziła ekipa TVP Bydgoszcz. O rewitalizacji tego 
cennego zabytku Pani redaktor Marta Jastrzębska roz-
mawiała z Zastępcą Burmistrza Kruszwicy i Prezesem 
Lokalnej Grupy Działania czarnoziem na Soli Barto-
szem Krajniakiem.

W programie pokazano, jak w ciągu ostatnich lat zmie-
niły się polskie wsie oraz jaką rolę odegrały w tym procesie 
Lokalne Grupy Działania. W programie wystąpili również: 
Stowarzyszenie Rozwoju Trzech Wsi „Przeżeja” z Gminy 
Kruszwica oraz Pani Katarzyna Kornaszewska-Pietrzak 

prowadząca działalność gospodarczą w obszarze turystyki 
na terenie Kruszwicy. Wyżej wymienione podmioty rów-
nież zaprezentowały projekty zrealizowane dzięki wsparciu 
finansowemu Lokalnej Grupy Działania Czarnoziem na 
Soli.

Emisja z udziałem „koźlaka” odbyła się 25 listopada 
o godz. 19:00 na kanale TVP Bydgoszcz w programie 
pn. „Dobrze wiedzieć”. Materiał jest dostępny na stronie  
https://bydgoszcz.tvp.pl/57122905/dobrze-wiedziec.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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Spotkanie z Senioralnym 
Zespołem Doradczym  

Burmistrza kruszwicy 
W dniach 25 listopada oraz 13 grudnia 

2021 r. odbyły się kolejne spotkania z Senio-
ralnym Zespołem Doradczym Burmistrza 
Kruszwicy.

Podsumowano na nich plan polityki senio- 
ralnej Gminy Kruszwica na obecny rok oraz 
poinformowano seniorów o postępach w pracach 
nad utworzeniem Klubu Senior+. Seniorzy  
odwiedzili obiekt przy ul. Nadgoplańskiej, gdzie 
na własne oczy mogli zobaczyć postępy prac  
nad utworzeniem placówki.

Dodatkowo omówiono temat Jubileuszu 
600-lecia nadania praw miejskich na Prawie 
Magdeburskim, które obchodzić będziemy  

w przyszłym roku, a także programów polityki 
zdrowotnej w Gminie Kruszwica. Poruszono 
również kwestie opieki nad starszymi osobami, 
które potrzebują stacjonarnej opieki oraz zakupu 
opasek życia dla seniorów z Gminy Kruszwica.

W spotkaniach udział wzięli: Burmistrz 
Kruszwicy Dariusz Witczak, Zastępca Burmistrza 
Kruszwicy Bartosz Krajniak, kierownik Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Pan Zbigniew Ratajczyk oraz dyrektor Centrum 
Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy Pani 
Barbara Biczkowska.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Prawie półtora miliona złotych udało się 
pozyskać Gminie Kruszwica na aktywizację 
społeczno-zawodową, w ramach której będzie 
można nabyć nowe kwalifikacje zawodowe lub 
odbyć płatny staż. Rozpoczęła się już rekru-
tacja do projektu. chętne osoby zapraszamy 
do wypełniania formularzy dostępnych na 
stronie: http://www.bip.kruszwica.gmina.pl/
?cid=579&bip_id=15879. Zadanie jest dofinan- 
sowane z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu zaplanowano  
zindywidualizowane działania:

1. aktywizację społeczną, w tym m.in. warsztaty  
z autoprezentacji, komunikacji oraz radzenia so-
bie ze stresem czy warsztaty z zakresu przedsię-
biorczości. Sfera ta będzie uzupełniona poprzez 
spotkania z psychologiem oraz brokerem eduka-
cyjnym.
2. aktywizację zawodową obejmującą indywidual-
ną pracę z doradcą (IPD), dostosowanie kwalifi- 
kacji uczestników projektu do potrzeb rynku 
pracy, stanu zdrowia czy bieżących możliwości 
poprzez udział w dwóch kursach zawodowych, 
a także wsparcie doradcy zawodowego skiero-
wane na kształtowanie umiejętności ogólnych 
potrzebnych do poszukiwania pracy. Zaplano-
wano również wsparcie pośrednika pracy, który 
pomoże dostosować dokumenty aplikacyjne do 
potrzeb konkretnej oferty oraz wspólnie wypracuje 
strategię na rozmowę kwalifikacyjną. Dla osób 
nieposiadających odpowiedniego doświadczenia 
przewidziano staże zawodowe.

Pomocą zostanie objętych ponad 100 miesz-
kańców gminy Kruszwica, którzy otrzymają wspar-
cie w zdobyciu nowych umiejętności oraz w odna-
lezieniu się w społeczeństwie i na rynku pracy. Na 
realizację projektu Gmina Kruszwica otrzymała 
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. W proces rekrutacji zaangażowaliśmy 
pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopo-
mocy, którym serdecznie dziękuję za zaangażowa-
nie – mówi Zastępca Burmistrza Kruszwicy 
Bartosz Krajniak

Kwota unijnego dofinansowania wynosi  
1 273 656,76 zł, a całkowita wartość projektu to  
1 498 419,72 zł. Wkład własny jest wkładem nie-
finansowym. Podmiotem realizującym projekt 
jest Gmina Kruszwica w partnerstwie z Lokalną 
Grupą Działania Czarnoziem na Soli. Okres reali- 
zacji Projektu: 01.07.2021–30.06.2023.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Gmina  
kruszwica  

zaprasza do udziału 
w projekcie  
aktywizacji 
społeczno- 
zawodowej

Spotkanie z Młodzieżowym 
Zespołem Doradczym  

Burmistrza kruszwicy 
W ostatnich dwóch miesiącach odbyły się  

cztery spotkania z młodzieżą z Liceum Ogólno- 
kształcącego im. Juliusza Słowackiego oraz 
Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego.

Na spotkaniach poruszono m.in. tematy 
planu działania na przyszły rok oraz kontynuo- 
wano temat związany z Jubileuszem 600-lecia  

nadania praw miejskich Kruszwicy, który 
odbędzie się w przyszłym roku. Ponadto mło-
dzież zaangażowała się w organizację wydarze-
nia pn. „Magia Świąt na kruszwickim rynku”.

Tekst i fot. UM Kruszwica
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W dniu 21 października 2021 r. w Kruszwicy odbył się Gminny 
Dzień Seniora, który rozpoczął się Mszą Świętą w kościele pw. św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy odprawioną w intencji 
wszystkich seniorów z naszej gminy.

Dalsza część obchodów miała miejsce w Centrum Kultury i Sportu 
„Ziemowit” przy ul. Niepodległości, gdzie Zastępca Przewodniczącego 
Senioralnego Zespołu Doradczego Burmistrza Kruszwicy Andrzej Mi-
chalak powitał wszystkich zebranych. Następnie Burmistrz Kruszwicy 
Dariusz Witczak wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Kruszwi-
cy Aleksandrem Budnerem złożyli życzenia wszystkim seniorom oraz 
wręczyli wyróżnienia dla Przewodniczących Klubów Seniora oraz Krusz-
wickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość uświetnił występ 
stand-upera Antoniego Gorgona.

W Gminie Kruszwica prężnie działa 8 Klubów Seniora oraz Kruszwic-
ki Uniwersytet Trzeciego Wieku, które aktywizują nasze społeczeństwo, 
a także łączą pokolenia.

Tekst UM Kruszwica, fot. J. Waszak

Gminny Dzień Seniora

Spotkania w ramach projektu  
„aktywny Senior”

W październiku i listopadzie 2021 r. w Kruszwicy i miejscowościach  
z terenu gminy centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” organizowało 
spotkania seniorów. 

Brały w nich udział: Klub Seniora z Brześcia,  Klub Seniora „Oświata”  
w Kobylnikach, Klub Seniora „Popiel”, Klub Seniora z Polanowic, Klub  
Seniora z Chełmc, Klub Seniora z Ostrowa oraz kruszwicki Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.

Uczestnicy spotkań mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną  
o polskich hymnach na przestrzeni dziejów oraz wspólnie śpiewać pieśni  
patriotyczne i narodowe, a także ulubione piosenki Jana Pawła II.

Ostatnie spotkanie (w świetlicy w Kobylnikach) poświęcone było  
polskich kolędom i pastorałkom.

Tekst i fot. FB cKiS „Ziemowit”
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„Tydzień dla Niepodległej”  
w Szkole Podstawowej w Sławsku Wielkim

Uroczystość na miejscowym cmenta-
rzu, escape room „Klucz do wolności”,  
projekt „Drzwi do wolności”, akcja „Szkoła 
do hymnu” oraz sonda „Niepodległość i jej  
twórcy” – te wydarzenia składały się na 
obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej im. Marii Patyk  
w Sławsku Wielkim.

Oficjalne obchody Narodowego Święta 
Niepodległości miały miejsce w dniu 10 listo-
pada 2021 roku. Uroczystość zorganizowana 
przy mogile Powstańców Wielkopolskich na 
miejscowym cmentarzu zgromadziła oprócz 
społeczności szkolnej wielu gości, m.in. 
Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witczaka, 
Przewodniczącego Rady Miejskiej Aleksan-
dra Budnera, Zastępcę Przewodniczącego 

Rady Miejskiej Andrzeja Michalaka, Dyre- 
ktora Zespołu Oświaty i Wychowania  
w Kruszwicy Marcina Piotrowskiego, sołty-
sów okolicznych wsi, delegacje organiza-
cji społecznych. Modlitwę przy mogile 
Powstańców Wielkopolskich odmówi ks. 
proboszcz Stanisław Tokarczyk. O godzinie 
11:11 w trakcie uroczystości odśpiewany 
został „Mazurek Dąbrowskiego” w ramach 
akcji „Szkoła do hymnu”. Młodsi uczniowie 
oraz przedszkolaki włączyli się do obcho-
dów, oddając hołd poległym mieszkańcom 
Sławska Wielkiego przy szkolnym obelisku.

W tym roku wszyscy uczniowie reali-
zowali projekt „Drzwi do Wolności”. Każda 
klasa przygotowała plakat związany z drogą 
naszego kraju do niepodległości. Na szkol-
nych drzwiach zawisły więc plakaty związane  
z m.in. traktatem wersalskim, powstania-
mi śląskimi, powstaniem wielkopolskim, 
odzyskaniem niepodległości, a także prace 
przedstawiające symbole narodowe oraz 
definiujące współczesny patriotyzm. Uczniow- 
skie plakaty wraz z biało-czerwonymi deko-
racjami ozdobiły szkolne korytarze, tworząc 
prawdziwie patriotyczną atmosferę. 

W ostatnich dniach na szkolnych kory-
tarzach można byłoby też spotkać repor-
terów, przepytujących uczniów i nauczycieli 
z ich wiedzy na temat faktów historycznych 
związanych z odzyskaniem niepodległości. 
Szkolni dziennikarze sprawdzali też znajo-
mość hymnu.

Uczniowie wzięli także udział w escape 
roomie pt. „Klucz do wolności”. Głównym 
celem zabawy było odnalezienie ukrytego 
w klasie klucza do wolności. Pozytywna 
atmosfera współpracy pozwoliła utrwalić 
najważniejsze wiadomości na temat sym-
boli narodowych, wydarzeń historycznych, 
twórców niepodległości oraz Narodowego 
Święta Niepodległości. Dzięki sponsorom 
zabawę zwieńczył słodki upominek. 

Tekst SP Sławsk Wielki, 
fot. J. Waszak

Święto Niepodległości w Przedszkolu nr 3
Dzień 11 listopada jest okazją do przy-

bliżenia dzieciom najważniejszych wydarzeń 
z historii naszego kraju.

Przedszkolacy z Przedszkola Samorzą-
dowego nr 3 im Ewy Lewańskiej miały okazję 
zapoznać się z nimi podczas zajęć edukacyj-
nych o tematyce patriotycznej realizowanych  

w placówce. Poprzez zabawę utrwalały wiado-
mości o symbolach narodowych, uczyły się 
właściwych postaw, słuchały wierszy i utwo-
rów patriotycznych.

Dnia 10 listopada 2021 r. wszystkie dzieci 
z naszego przedszkola włączyły się w Ogólno-
polską akcję „Szkoła do Hymnu” i o godzinie 

11:11 odświętnie ubrane, dumnie odśpiewały 
„Mazurka Dąbrowskiego”. Wierzymy, że takie 
działania kształtują postawy patriotyczne, uczą 
szacunku do polskich symboli i przywiązania 
do Ojczyzny.

Tekst Joanna Barglik,  
fot. nadesłane
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Obchody rozpoczęły się przed godziną 
12.00 przy grobie Powstańców Wielkopol-
skich, gdzie wspólnie odśpiewano „Mazurka 
Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Niepodległa do Hymnu”. Następnie  
w asyście pocztów sztandarowych przedsta-
wiciele kruszwickiego samorządu, stowarzy-
szeń, placówek oświatowych, zakładów pracy, 
a także mieszkańcy złożyli kwiaty oraz zapalili 
znicze na grobie Powstańców Wielkopolskich. 
W Kolegiacie pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Kruszwicy odbyła się uroczysta Msza Święta 
za Ojczyznę.

Tego dnia odbył się również rajd rowero-
wy „Rowerem na święto Niepodległości”, 
zorganizowany przez Klub Turystyki Rowero- 
wej „Goplanie” PTTK Kruszwica Oddział 
Nadgoplański, którego trasa liczyła ok. 20 km. 
Podczas rajdu rowerzyści złożyli kwiaty i za-
palili znicze na mogiłach m.in. w Kruszwicy, 
Łagiewnikach, Sławsku Wielkim i Rożniatach.

Tekst UM Kruszwica
Fot. J. Waszak

Narodowe Święto Niepodległości
W dniu 11 listopada 2021 r. odbyły się uroczystości  

z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Upamiętnienie  
zmarłych w obozie pracy  

w łagiewnikach
W dniu 10 października 2021 r. Bur-

mistrz Kruszwicy Dariusz Witczak wraz 
z Przewodniczącym Rady Miejskiej  
w Kruszwicy Aleksandrem Budnerem 
złożyli kwiaty na symbolicznym grobie 
Niemców zmarłych w latach 1945–1946  
w obozie pracy w Łagiewnikach.

Podczas składania kwiatów obecni byli 
również Wojewoda Kujawsko-Pomorski 
Mikołaj Bogdanowicz, proboszcz ks. Roman 
Kotecki oraz przedstawiciele Towarzystwa 
Mniejszości Niemieckiej.

Tekst i fot. UM Kruszwica

19

NASZA GMINA



Podsumowanie działalności  
klubu HDk-PCk oraz wręczenie 

odznak HDk
Klub HDK-PcK przy Urzędzie Miejskim 

w Kruszwicy obchodził „Dni Honorowego  
Krwiodawstwa PcK”. Kameralne spotkanie 
dla członków klubu i zaproszonych gości odbyło 
się dn. 26 listopada 2021 r. u stóp Mysiej Wieży. 
Podczas uroczystości pani Prezes Elżbieta 
Budzińska krótko podsumowała działalność 
Klubu w 2020 i 2021 roku, w ciągu których od-
dano ponad 140 litrów krwi; wręczone zostały 
również odznaczenia Honorowych Dawców 
Krwi. 

Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwier-
dzającą jej nadanie otrzymali: Barciński Ryszard, 
Gmiński Bolesław, Kubiak Walenty, Piasecki 
Stanisław, Rochucki Ireneusz, Taberski Marek, 
Twardowski Andrzej, Zwierzyński Bolesław, 
Zwierzyński Waldemar – członkowie naszego 
Klubu. Odznakę nadaje Minister ds. Zdrowia oso-
bie, która oddała co najmniej 20 litrów krwi lub 
odpowiadającą tej objętości ilość jej składników. 
Natomiast odznakę „Zasłużony Honorowy Daw-
ca Krwi III stopnia”, która przysługuje kobiecie  

po oddaniu 5 litrów krwi, otrzymała Marta 
Kędzierska. Odznaczenia zostały wręczone przez  
Zbigniewa Klawczyńskiego – Wiceprezesa Zarzą-
du Głównego PCK oraz Waldemara Łapińskiego 
– Przewodniczącego Rejonowej Rady HDK  
w Inowrocławiu.

Na zakończenie uroczystości pani Prezes 
podziękowała wszystkim za przybycie oraz pogra-
tulowała odznaczonym krwiodawcom.

Tekst  i zdjęcia: Klub HDK-PcK  
przy UM w Kruszwicy

Hodowcy PZHGP  
oddział kruszwica  
podsumowali sezon 

lotowy 2021
Patronem Polskiego Związku Hodowców Go-

łębi Pocztowych jest św. Franciszek z Asyżu – pa-
tron przyrody, miłośnik ptaków i zwierząt, nato-
miast kapelanem związku jest ks. Józef Żyłka.  
W święto św. Franciszka na Górze św. Anny 
zbierają się wszystkie poczty sztandarowe związ-
ku hodowców z całego kraju. Również sztandar 
oddziału Kruszwica corocznie bierze udział w tej 
uroczystości. W tym roku naszą gminę reprezen-
towali: chorąży Sztandaru kol. Górzyński Seba-
stian oraz dwóch hodowców w asyście: Pawłowski 
Tomasz i Bąkowski Piotr.

W dniu 16.10.2021 r. w Restauracji „Hawaj” 
w Kruszwicy odbyło się uroczyste podsumowanie 
sezonu lotowego 2021 roku. Prezes oddziału Krusz-
wica Edward Jałoszyński powitał Burmistrza Krusz-
wicy p. Dariusza Witczaka, Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Kruszwicy p. Aleksandra Budnera oraz 
przybyłych hodowców.

Przedstawione zostały wyniki lotowe. Najwięcej 
pucharów i dyplomów otrzymał kol. Skonieczny 
Grzegorz. Do wyróżniających się hodowców należą: 
Araszewski Krzysztof, Frontczak-Radzimski, Kaw-
czyński Andrzej, Dolata Dariusz i Nawrocki Hen-
ryk. Najmłodszy hodowca kol. Nawrocki Marek za 
loty gołębi młodych dostał wyróżnienie i puchar. 
Z rąk Burmistrza Kruszwicy puchary otrzymali 
również Chaber Stanisław, Spółka Dzięcioł–Drzazga 
oraz Skonieczny Grzegorz. Na zakończenie miłym 
wyróżnieniem było wręczenie pucharów przez pre- 
zesa Oddziału p. Irenie Lisieckiej, która jest człon-
kiem lotujących wraz z mężem oraz p. Elżbiecie 
Lewińskiej – która wspomaga męża w lotowaniu 
podczas jego nieobecności.

Tekst UM Kruszwica
Fot. nadesłane 
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Zjazd Miejsko-Gminny ZoSP RP 
W dniu 16.10.2021 r. odbył się Zjazd 

Oddziału Gminnego Związku Ochot- 
niczych Straży Pożarnych Rzeczy- 
pospolitej Polskiej w Kruszwicy.

W obradach uczestniczyli człon-
kowie ustępującego Zarządu, delegaci 
i przedstawiciele z wszystkich jedno-
stek OSP z terenu Miasta i Gminy 
Kruszwica oraz zaproszeni goście:  
Kujawsko-Pomorski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej  
w Toruniu st. bryg. Jacek Kaczmarek, 
Komendant Powiatowy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Inowrocławiu st. bryg. 
Tomasz Kruczyński, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Ino- 
wrocławiu dh Jarosław Kaczmarek, Wice-
prezes Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP w Kruszwicy dh Zenon Gralak, 
Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP  
w Kruszwicy dh mł. kpt. Krzysztof 
Kozłowski, Komendant Komisariatu 
Policji w Kruszwicy podkomisarz Paweł 
Kazubowski, Burmistrz Kruszwicy  
Dariusz Witczak oraz Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Kruszwicy Aleksander 
Budner.

Na przewodniczącego Zjazdu wybra-
no dh Zenona Gralaka, na sekretarza dh 
Jarosława Kaczmarka.

Powołano Prezydium Zjazdu w nastę- 
pującym składzie: 1. st. bryg. Jacek Kacz-
marek – Kujawsko-Pomorski Komendant 
Wojewódzki PSP w Toruniu; 2. st. bryg.  
Tomasz Kruczyński – Komendant Powia-
towy PSP w Inowrocławiu; 3. dh mł. kpt. 
Krzysztof Kozłowski – Komendant Miej-
sko-Gminny ZOSP RP w Kruszwicy.
Następnie powołano Komisje Zjazdowe.
Komisja Mandatowa w składzie: Olejar- 
ski Brunon, Barbarzak Jan, Urbanek Pa-
weł.
Komisja Skrutacyjna w składzie: Wa-
wrzyniak Radosław, Gołębiewski Marek, 
Ładoń Weronika.
Komisja Wyborcza w składzie: Fide-
rek Łukasz, Lewandowski Mirosław, 
Orzechowski Marcin.
Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: 
Rosiński Robert, Glanc Rafał, Matyjasik 
Dagmara.

W czasie obrad Wiceprezes dh Zenon 
Gralak złożył sprawozdanie z działalnoś- 
ci w latach 2016–2021 ustępującego 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP 
RP, druh Mirosław Marciński złożył 
sprawozdanie finansowe, a przewo- 
niczący Komisji Rewizyjnej dh Mirosław 
Kiciński złożył sprawozdanie z działal-
ności komisji.

W podjętych uchwałach podczas  

Zjazdu udzielono absolutorium ustępu-
jącemu Zarządowi, zatwierdzono skład 
nowego Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP oraz Komisji Rewizyjnej, 
wybrano delegatów i przedstawicieli do 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP  
RP oraz powołano Komisję ds. młodzie-
ży.

Nowy skład Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Kruszwicy ukon-
stytuował się następująco: Prezes – dh 
Jarosław Kaczmarek (OSP Cukrownia), 
Wiceprezes – dh Zenon Gralak (OSP 
Witowice), Wiceprezes – dh Krzysztof 
Wach (OSP Kruszwica), Komendant 
Miejsko-Gminny ZOSP RP – dh mł. 
kpt. Krzysztof Kozłowski (OSP Krusz-
wica), Sekretarz – dh Krzysztof Tylisz 
(OSP Kruszwica), Skarbnik – dh Miro-
sław Marciński (OSP Kruszwica), Czło-
nek Prezydium – dh Daniel Adamczyk 
(OSP Chełmce), Członek Prezydium 
– dh Kiciński Mirosław (OSP Rusinowo), 
Członek Prezydium – dh Paweł Drze-
wiecki (OSP Ostrówek).

Pozostali członkowie Zarządu: 
dh Bartosz Nowak (OSP Witowice),  
dh Marcin Orzechowski (OSP Chełmce), 
dh Piotr Kaliski (OSP Chełmce),  
dh Łukasz Kotas (OSP Chełmce),  
dh Krzysztof Nawrotek (OSP Rusino-
wo), dh Sławomir Rogoziński (OSP 
Zakłady Tłuszczowe Kruszwica), dh Ma- 
ciej Stanisławski (OSP Zakłady Tłusz-
czowe Kruszwica), dh Zbigniew Kanarek 
(OSP Wróble), dh Robert Rosiński (OSP 
Cukrownia Kruszwica), dh Grzegorz 
Gołdyn (OSP Cukrownia Kruszwica), 
dh Maciej Mazurczak (OSP Racice),  
dh Ryszard Gałęzewski (OSP Tarnowo), 

dh Piotr Fołda (OSP Sławsk Wielki), 
dh Piotr Burdziński (OSP Polanowice), 
dh Jarosław Kowalski (OSP Ostrowo), 
dh Krzysztof Wiśniewski (OSP Wola 
Wapowska), dh Maria Pańka (OSP Wola 
Wapowska), dh Jerzy Kujawa (OSP 
Brześć), dh Ryszard Barciński (OSP Ko-
bylniki), podkomisarz Paweł Kazubow-
ski (Komendant Komisariatu Policji w 
Kruszwicy).

Komisja Rewizyjna Oddziału Gmin-
nego ZOSP RP: dh Marek Pogorzały 
(OSP Rusinowo), dh Mirosław Lewan-
dowski (OSP Cukrownia), dh Tomasz Łęt 
(OSP Witowice).

Delegaci na Zjazd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP: dh Dominika Kicińska 
(OSP Rusinowo), dh Oskar Lewandowski 
(OSP Kruszwica), dh Krzysztof Ru-
gowski (OSP Kruszwica), dh Tomasz Łęt 
(OSP Witowice), dh Mirosław Lewan-

dowski (OSP Cukrownia Kruszwica),  
dh Dariusz Frydrychowski (OSP Chełm-
ce).

Przedstawiciele do Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego ZOSP RP: dh Jarosław 
Kaczmarek (OSP Cukrownia Kruszwica), 
dh Krzysztof Kozłowski (OSP Krusz-
wica), dh Krzysztof Tylisz (OSP Krusz-
wica), dh Mirosław Marciński (OSP 
Kruszwica), dh Mirosław Kiciński (OSP 
Rusinowo), dh Bartosz Nowak (OSP 
Witowice).

Komisja ds. młodzieży: dh Maria 
Pańka (OSP Wola Wapowska), dh Dag-
mara Matyjasik (OSP Kruszwica), dh 
Grzegorz Gołdyn (OSP Cukrownia 
Kruszwica).

Tekst dh Wojciech Budny OSP 
Kruszwica

Fot. OSP Kruszwica

ilona Dybicz z tytułem  
kujawsko-Pomorskiego  

Lidera Edukacji
Ilona Dybicz jest nauczycielem z dwudziesto- 

sześcioletnim stażem pracy pedagogicznym i dy- 
rektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków 
w Kruszwicy (powiat inowrocławski). W uzna-
niu zawodowych dokonań została w dniu 15 paź-
dziernika 2021 r.  uhonorowana tytułem Kujaw-
sko-Pomorskiego Lidera Edukacji – najlepszego 
z najlepszych w tej profesji.

Dyrektorka kruszwickiego MOW odebrała wy-
różnienie podczas gali z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej, z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, 
przewodniczącej sejmiku Elżbiety Piniewskiej  
i członka zarządu województwa Sławomira Kopyś-
cia w toruńskim Dworze Artusa.

Tekst i fot. nadesłane
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Przez cały październik uczniowie Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Kruszwicy i Szkoły Podstawo- 
wej w Rusinowie organizowali zbiórkę karmy, 
koców, misek, zabawek oraz innych akceso-
riów, które pomogą zwierzętom ze schroniska 
przetrwać zimę.

Zwieńczeniem akcji była wizyta (5.11.2021 r.)  
pani dyrektor Ewy Staszak i lekarza weterynarii 
Wiesława Borkowskiego – przedstawicieli schroni-
ska dla bezdomnych zwierząt w Inowrocławiu.

Tego dnia odbyła się lekcja z weterynarzem Wie-
sławem Borkowskim, który w bardzo ciepły, cieka-

wy i interesujący sposób przekazał wiadomości na 
temat opieki, pielęgnacji, mądrego wyboru zwierza- 
ka jako towarzysza oraz zaprezentował ciekawostki 
ze świata zwierząt, m.in. zęby, wylinki i poroża. 
Opisał także w bardzo zabawny sposób różnice 
między jeżykiem (ssakiem), a jerzykiem (ptakiem). 
Nasi uczniowie z ogromnym zaciekawieniem słu-
chali opowieści o zwierzętach.

Bardzo dziękujemy  
za wspaniałą lekcję

Tekst i fot. SP2 w Kruszwicy

Pamiętamy  
o naszej patronce

Tuż przed uroczystością Wszystkich Świę-
tych dzieci z Przedszkola Samorządowego  
nr 3 im. Ewy Lewańskiej wraz ze swoimi  
opiekunami odwiedziły cmentarz, aby  
w chwili zadumy wspomnieć patronkę pla-
cówki – malarkę Ewę Lewańską.

Dzieci w skupieniu zapaliły czerwone zni-
cze i ułożyły je w kształt serca na grobie pa-
tronki. Miały okazję również zaobserwować 
z jak wielką troską i zaangażowaniem ludzie 
przygotowują groby swoich najbliższych do 
zbliżających się świąt. Wizyta na cmentarzu 
była okazją do wprowadzenia przedszkolaków 
w stan zamyślenia i refleksji. Na pewno wpły-
nie na ukształtowanie postawy szacunku do 
zmarłych oraz miejsc ich pochówku.

Tekst i fot. J. Barglik

PRZYjaCiELE SCHRoNiSka

W dniu 22.10.2021 r. zakończono odby-
wające się w październiku obchody Dnia Pa-
trona w Szkole Podstawowej im. Marii Patyk 
w Sławsku Wielkim. Z uwagi na obostrzenia 
związane z pandemią covid-19 społeczność 
szkolna szukała alternatywnych sposobów 
uczczenia ważnego dla szkoły święta.

„Dzień Patrona w naszej szkole to święto, 
które pojawiło się w szkolnym kalendarzu 
niedawno, w 2015 roku. Obchodzimy je wraz  
z Dniem Edukacji Narodowej, aby uczcić naszą 
patronkę – Marię Patyk, która była nie tylko 
regionalistką i twórczynią ludową, ale także 
wspaniałą nauczycielką” – mówi Wiesława Ho-
dyl, dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Marii 
Patyk w Sławsku Wielkim.

Tegoroczne obchody Dnia Patrona rozpo- 
częło uroczyste złożenie kwiatów pod pamiąt-
kową tablicą przez Dyrektora, przedstawicieli 
Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawicieli 
Rady Pedagogicznej. Kolejne dni obfitowały  
w zajęcia w Szkolnej Izbie Regionalnej, stwo-
rzonej przez Marię Patyk. Na uczniów czekały 
nie tylko ciekawe zajęcia, ale i zadania do wyko-
nania. W ten sposób utrwalona została wiedza 
na temat znaczenia Marii Patyk i Sławska Wiel-
kiego dla regionalnej kultury, a także na temat 
działalności zespołów Kujawy i Mali Kujawiacy, 
obrzędów kujawskich, haftu kujawskiego oraz 
regionalnych pieśni i tańców. Wykonane przez 
dzieci rysunki zdobią teraz szkolne korytarze.

Obchody zakończyło spotkanie w ramach 
cyklu „Inspiratornia” z Aleksandrą Gmińską, 
emerytowaną polonistką, uczennicą Marii Pa-
tyk, która podzieliła się wspomnieniami ze 
szkolnych lat, przybliżając sylwetkę patronki. 
„Dzięki takim rozmowom udaje się pokazać 
dzieciom i młodzieży, jakim człowiekiem była 
Maria Patyk. Liczne anegdoty, ciekawe historie 
z prywatnego życia patronki sprawiają, że staje 
się ona nam jeszcze bliższa” – podsumowała 
Wiesława Hodyl.

Tekst i fot. SP Sławsk Wielki
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Nagrody Burmistrza kruszwicy  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to prawdziwe święto pracowników oś-
wiaty. Tego dnia, zwanego również potocznie Dniem Nauczyciela, w wielu 
miejscowościach wręczono nagrody wyróżniającym się pedagogom. Tak 
było i w naszej gminie.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół prowadzonych 
przez Gminę Kruszwica zostały wręczone nagrody Burmistrza Kruszwicy za 
szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Nasza lokalna edukacja ma wybitnych pedagogów. Bardzo wam dziękuję 
za ten wysiłek i ogromnie doceniam waszą pracę. Wspieramy oświatę i zawsze 
zajmuje ona znaczące miejsce w wydatkach gminy Kruszwica – powiedział 
Burmistrz Kruszwicy.
Lista nagrodzonych:
• Grażyna Dziwnik – Zespół Szkół Samorządowych 1 w Kruszwicy;
• Ilona Konieczyńska – Szkoła Podstawowa w Rusinowie;
• Emilia Lewandowska – Szkoła Podstawowa w Chełmcach;
• Katarzyna Mądrowska – Szkoła Podstawowa w Polanowicach;
• Emilia Sobczak – Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy;
• Aleksandra Tatarewicz – Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim;
• Marta Tschurl – Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej. 

Tekst i fot. UM Kruszwica

konkurs plastyczny  
„Mój przyjaciel z dalekiego świata”

W dniu 15 listopada 2021 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się 
wręczenie nagród w konkursie plasty-
cznym „Mój przyjaciel z dalekiego świa-
ta”.

Na konkurs wpłynęły 24 prace plastycz- 
ne. Jury postanowiło nagrodzić następują-
cych uczestników konkursu: 

I miejsce - Aleksandra Koszałka;  
II - Monika Pindel;  

III - Oliwia Skonieczka;  
IV -Michał Grosman;  

V - Bartłomiej Rutkowski. 
Ponadto dwa wyróżnienia otrzymały Julia 
Nowacka i Nadia Stawska.

Konkurs został zorganizowany pod ho- 
norowym patronatem Marszałka Wojewódz- 
twa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Cał-
beckiego i Burmistrza Kruszwicy Dariusza 
Witczaka przy okazji wystawy fotografii 
Elżbiety Dzikowskiej „DZIECI ŚWIATA”.

Tekst UM Kruszwica,  
fot. J. Waszak

NASZA GMINA
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„andrzejki”  
w Przedszkolu nr 3  
im. Ewy Lewańskiej  

w kruszwicy
W dniu 30.11.2021 r. w naszym przed- 

szkolu odbyła się zabawa andrzejkowa.
Tego dnia dzieci przeniosły się do magicz-

nego świata – sale przedszkolne były udekoro-
wane balonami i serpentynami, a panie zamieni- 
ły się we wróżki, które przybliżyły przedszko-
lakom tradycje i obrzędy ludowe. Przyszłość 
przewidywana była m.in. poprzez losowanie 
karteczek z zawodami, przekłuwanie serduszek 
z imionami przyszłej sympatii czy „wędrówkę 
butów”, dzięki której mogliśmy się dowiedzieć, 
kto jako pierwszy stanie na ślubnym kobiercu.

Dzieci pod opieką pań lały wosk przez dziur- 
kę od klucza, a następnie odczytywały z jego 
kształtu swoją przyszłość. Nie zabrakło również 
zabaw integracyjnych, konkursów oraz tańców 
do ulubionych piosenek. Wszyscy bawili się 
wyśmienicie.

Jesteśmy ciekawi, czy chociaż część z tych 
przepowiedni się sprawdzi...

Teks Joanna Barglik,  
fot. nadesłane

andrzejkowe wróżby  
i tańce

W piątek 27 listopada 2021 r. w świetlicy 
w Kobylnikach odbyła się dyskoteka andrzej- 
kowa.

Były wróżby dotyczące przyszłości uczest- 
ników, zabawy i tańce. Nie zabrakło także słod-
kiego poczęstunku dla świetliczaków. Spotkanie 

była wspaniałą integracją dzieci – tych małych 
i tych dużych.

Tekst Marzena Stróżyk 
Fot. Mirosława Wiśniewska  

i Marta Górska

W dniu 30 listopada 2021 r. w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 obchodzone były Andrzej-
ki. Według dawnych wierzeń jest to czas, który 
ma magiczną moc uchylającą wrota do niezna-
nej przyszłości. Dla dzieci Andrzejki są wesołym 
spotkaniem dostarczającym nowych przeżyć  
i emocji.

W tym szczególnym dniu przedszkolaki miały 
okazję uczestniczyć w wielu wróżbach i zabawach. 
Dowiedziały się, jaka czeka ich przyszłość, jakie  
imię będzie nosić wybranek ich serca, jaki za-
wód będą wykonywać oraz kto pierwszy wejdzie  
w związek małżeński. Wróżby przeplatane były 
tańcami i zabawami integracyjnymi. Nie zabrakło 
słodkich przekąsek oraz konkursów z nagrodami.

Tekst Aleksandra Wojciechowska,  
fot. nadesłane

Zabawa  
andrzejkowa  

w Przedszkolu  
„Nad Gopłem”
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Projekt „Aktywizacja społeczności lokal- 
nej, w tym Sołectwa Janowice” był współfinan-
sowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na  
lata 2014–2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój Lo-
kalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 
11.1 Włączenie społeczne na obszarach 
objętych LSR. Stowarzyszenie Rozwoju Trzech 
Wsi PrzeŻeJa mogło go realizować od maja do 
października 2021 r. dzięki wsparciu Lokalnej 
Grupy Działania czarnoziem na Soli. 

Przez pół roku realizowano zajęcia aktywizu-
jące, kompetencyjne i doskonalące. Uczestnicy 
mieli również możliwość indywidualnych kon-
sultacji z psychologiem. W ramach zajęć kom-
petencyjnych uczestnicy projektu dowiedzieli 
się, jak można rozwijać swoje pasje dzięki sieci,  
w jaki sposób korzystać z portali internetowych  
w załatwianiu spraw prywatnych i urzędowych 
oraz jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w sieci.

Wiele nowych umiejętności, wrażeń artystycz- 
nych i nowych smaków przyniosły zajęcia dosko-
nalące. Podczas zajęć rękodzielniczych nadzie-
wano ziarna zbóż i wiązano kłosy, aby uzyskać 
efekt w postaci pięknego wieńca dożynkowego. 
Natomiast zajęcia kulinarne dostarczyły wielu 
wrażeń smakowych: od deseru (foundant), poprzez 
różnorodnie przygotowane mięsa, ryby i owoce 
morza, po smaczne i zdrowe sałatki. Nowe dania 
mogą stać się uzupełnieniem domowej kuchni.

Aktywność uczestników projektu była dopeł-
niana udziałem w życiu lokalnej społeczności.  
Uczestnicy projektu brali udział w przygotowa-
niach do dożynek sołeckich, poznali tajniki zdro-
wych koktajli oraz dbania o bezpieczeństwo 
swoje i innych. Dzięki wizycie w Nadgoplańskim 
Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym 
mogli poznać pracę i wyposażenie ratowników.  
Z Mysiej Wieży podziwiali panoramę Kruszwicy 
i okolic.

Dopełnieniem projektu były wycieczki. Musi-
cal „Once” w Kujawsko-Pomorskim Teatrze Muzy- 
cznym w Toruniu oraz opera „Così fan tutte, os-
sia La scuola degli amanti” („Tak czynią wszyst-
kie, czyli szkoła kochanków”) w Operze Nova  

w Bydgoszczy dostarczyły niezapomnianych wra-
żeń artystycznych. Natomiast wizyta w nowej 
siedzibie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia oraz 
spotkanie na Potrzymiechu pozwoliło poznać i cie- 
szyć się walorami lokalnej przyrody.

Projekt „Aktywizacja społeczności lokalnej,  
w tym Sołectwa Janowice” przyczynił się do 
wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz od-
krywania lokalnego piękna. Jednocześnie stał się 
motywacją do dalszych działań.

Tekst Anna Wekwejt,  
fot. nadesłane

Podsumowanie projektu  
„aktywizacja społeczności lokalnej, 

w tym Sołectwa janowice”

koncert Zaduszkowy z utworami 
krzysztofa krawczyka

W dniu 5 listopada 2021 r. w centrum Kul-
tury i Sportu „Ziemowit” odbył się koncert za-
duszkowy z repertuarem Krzysztofa Krawczy- 
ka. Podczas występów można było usłyszeć naj-
większe przeboje artysty, takie jak „Bo jesteś Ty”, 
„Pamiętam ciebie z dawnych lat”, „Tylko Ty, 
tylko ja” czy „To co dał nam świat”. 

Na scenie wystąpił zespół w składzie: Iwona 
Jasińska – śpiew, Dorota Wróblewska – śpiew, Ire-
neusz Kołodziej – śpiew, Krystian Wierzchowski 
–- śpiew i klawisze, Robert Dąbrowski – bas, Maciej 
Zamczała – gitara i Łukasz Oliwkowski – perkusja. 
Koncert poprowadził Dariusz Gross. 

Tekst i fot. UM Kruszwica
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W dniu 21.11.2021 r. w Toruniu odbyła 
się Halowa Olimpiada LDK (Lekkoatlety-
ka dla każdego!).

Oliwier Paluszak wygrał zdecydowanie 
bieg na 60 m przez płotki ustanawiając jedno-
cześnie doskonały rekord życiowy (9.18).

Drugi złoty medal Oliwier zdobył biega- 
jąc w wojewódzkiej sztafecie mieszanej  
4 x 200 m.

OGROMNE  
GRATULAcJE!

Tekst i fot. KS LZS

Złote  
medale  

kruszwickiego  
lekkoatlety!

Gminny Turniej 
Tenisa Stołowego 

w Chełmcach
7 listopada 2021 r. w chełmcach odbył się 

Gminny Turniej Tenisa Stołowego. W zawo-
dach wzięło udział osiemnastu uczestników.

WyNIKI: 
 1 miejsce – Adilano Medyński z Chełmc;  

2 miejsce – Damian Kowalik  
z Gocanówka; 3 miejsce – Mateusz  

Zalesiak z Kruszwicy.
Inicjatorem tego sportowego wydarzenia  

była Radna pani Ewa Kaczmarek. Turniej sędzio-

wał pan Marcin Luziński. Nagrody wręczyli 
Zastępca Burmistrza Kruszwicy Bartosz  
Krajniak oraz Przewodniczący Rady Miej-
skiej Aleksander Budner. 

Gratulujemy wszystkim  
zawodnikom!

Teks UM Kruszwica
Fot. nadesłane

Rajd ,,Rowerem po zdrowie 
z olimpijczykami”

„Rowerem po zdrowie z Olimpijczyka-
mi” – pod takim hasłem odbył się w dniu 
17.10.2021 r. rajd rowerowy z Mieczysławem 
Nowickim i Tadeuszem Mytnikiem – wybitny- 
mi polskimi kolarzami, medalistami z Mon-
trealu, medalistami mistrzostw świata i wielo- 
krotnymi uczestnikami Wyścigu Pokoju.

Zaproszeni goście swój pobyt w Kruszwi-
cy zaczęli od spotkania z uczennicami Młodzie-
żowego Ośrodka Wychowawczego im. Polskich 
Olimpijczyków. Z wielkim zainteresowaniem 
podopieczne słuchały opowieści mistrzów  
o życiu i karierze sportowej, padło wiele pytań, 
na które nasi goście odpowiadali w bardzo 
wyczerpujący sposób.

Następnie przyszedł czas na wspólne zdję-
cie oraz przejazd z grupą chętnych dziewcząt 
pod Mysią Wieżę, gdzie znajduje się siedziba 
PTTK. Tam na naszych wspaniałych gości 
czekał Burmistrz Dariusz Witczak, zarząd Od-
działu Nadgoplańskiego PTTK oraz bardzo 
liczna grupa rowerzystów. Po oficjalnym powi-
taniu peleton wystartował w kierunku Strzelna, 
gdzie zaplanowano półmetek rowerowej eska-
pady.

Kolejnym punktem naszej wyprawy był 
pałac w Kobylnikach, gdzie czekał na wszyst-
kich ciepły posiłek i gorąca herbata. Był czas na 
pogawędki, wspólne zdjęcia i autografy. Można 
było posłuchać ciekawych opowieści i anegdot 

o kolarstwie z czasów Wyścigu Pokoju oraz 
Igrzysk Olimpijskich, którymi jak z rękawa 
sypał Tadeusz Mytnik. Mistrzowie przekony-
wali, że jazda na rowerze jest dobra w każdym 
wieku – poprawia kondycję i zdrowie, a przez 
to wszystkim wydłuża życie.

Akcja „Rowerem po zdrowie” jest organi-
zowana pod patronatem Ministerstwa Kultury 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach 
projektu „Sportowe Wakacje +”.

Tekst Ilona Dybicz
Fot. nadesłane 
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Piłka–SiaTka–MiSTRZ
W dniu 8 października 2021 r. w hali widowiskowo-sportowej 

w Kruszwicy rozpoczął się program PIŁKA–SIATKA–MISTRZ 
zainaugurowany przez Burmistrza Kruszwicy Dariusza Witcza-
ka. Wzięło w nim udział prawie 150 dzieci z Gminy Kruszwica.

Jest to autorski program Fundacji Aktywnego Rozwoju, którego 
celem jest popularyzacja sportu, a w szczególności piłki siatkowej, 
wśród dzieci. Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z Gmi-
ny Kruszwica mieli okazję potrenować w Kruszwicy pod okiem 
mistrzyń sportu – Katarzyny Skowrońskiej i Magdaleny Fularczyk-
Kozłowskiej.

Mam nadzieję, że to wydarzenie z udziałem gwiazd sportu przy-
ciągnie do siatkówki następne pokolenia, które będą tę dyscyplinę 
uprawiały. Trzeba mocno inwestować w dzieci, by z nich w przyszło-
ści rosły zdrowe, aktywne, dorosłe osoby i takie, które kochają sport, 
co da im szansę na długie i dobre życie – powiedział Burmistrz Krusz-
wicy Dariusz Witczak.

Tekst i fot. UM Kruszwica

Lekkoatletyczne kids igrzyska 
w kruszwicy

W hali sportowej w Kruszwicy w dniu 27 
listopada 2021 r. odbyły się igrzyska lekko-
atletyczne dla dzieci urodzonych w roku 2011 
i młodszych. Zawody odbyły się po rocznej 
przerwie spowodowanej pandemią. Organiza-
torem sportowej imprezy było Kruszwickie 
Stowarzyszenie LZS.

Najmłodsi uczniowie szkól podstawowych  
brali udział w konkurencjach lekkoatletycznych 
(bieg na 30 m, bieg na 200 m, bieg wytrzy-
małościowy przez 4 minuty, skok w dal, rzut pił- 
ką lekarską, sztafeta 4x100). Dzieci biegały, ska-
kały i rzucały – a przy tym doskonale się bawiły 
rywalizując z rówieśnikami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział 
w zawodach, nauczycielom, opiekunom i rodzicom 
za doping, ratownikom medycznym za czuwanie 
nad bezpieczeństwem uczestników, Zuzi i Kindze 
za przeprowadzenie rozgrzewek dla młodszych 
zawodników, Dominice za fotorelacje z zawodów.

Tekst i fot. KS LZS
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6.  Miasto jak duża rzeka.
7.  Miasto z Kazimierzem.
8.  Miasto dawniej zwane Wikingen.
9.  Miasto zwane Wersalem Podlaskim.
10. Historyczna stolica Polski. 

1. Miasto z Krzywą Wieżą.
2. Miasto na soli.
3. Miasto, w którym kozy kują.
4. Miasto jak bursztyn.
5. Miasto związane z Mikołajem Kopernikiem.

Drodzy Czytelnicy, aby wziąć udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Bank 
Spółdzielczy w Kruszwicy, należy w terminie do 5 lutego 2022 r. wyciąć wypełnio-
ną 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 został pan Jan Ciupa. 
Gratulujemy! 
HASŁO: DOSKONAŁOŚĆ
Odpowiedzi: 1. DENTYSTA; 2. KOMIKS; 3. SZKOŁA; 4. SEKRET; 5. ORZECH; 6. TANGO; 
7. ZAPACH; 8. WYPŁATA; 9. ŻONA; 10. MIŚ; 11. ĆMA.


