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Lata 2015 – 2018 to okres dużej aktywności gminy Kruszwica.  
W tym czasie udało się zrealizować ok. 234zadania inwestycyjne 
za około 31,11 mln zł.  

W bieżącej kadencji przebudowano łącznie ok. 10 km dróg, 
zakupiono 17 wiat przystankowych. Wybudowano lub 
doposażono łącznie 18 placów zabaw (w tym 4 w mieście 
Kruszwica i 14 na terenach wiejskich). W tym okresie na 
realizację zadań pozyskano ponad10 mln złdofinansowania  
i dotacji zarówno ze środków krajowych (środki z budżetu 
państwa, z budżetuWojewództwa Kujawsko - Pomorskiego, 
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Toruniu) jak i budżetu UE 
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – RPO, PROW oraz 
Europejski Fundusz Społeczny). 

Gmina Kruszwica może się również pochwalić stabilną sytuacją 
finansową. Przypomnijmy, że zadłużenie Gminy Kruszwica na 
koniec roku 2014 wynosiło 21,17 % dochodów Gminy, a na 
chwilę obecną (stan na 30.09.2018r.) jest to 14,32%. Zadłużenie 
to jest znacznie niższe w stosunku do zadłużenia na koniec 
poprzedniej kadencji, a co więcej wskaźnik zadłużenia gminy 
Kruszwica jest jednym z niższych w powiecie inowrocławskim  
i stanowi dobrą sytuację wyjściową do realizacji nowych zadań  
w następnych latach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Opracowała: Justyna Pankowska 

2015 -
2018Wprowadzono dotację na 

budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków

Wprowadzono dotacje dla 
mieszkaoców na wymianę 

pieca na bardziej ekologiczny

Rozbudowano 
monitoring wizyjny 

miasta 

Zakupiono  
4 mieszkania 
komunalne

Przebudowano 
ponad 10 km dróg Przystąpiono do 

Programu 
Mieszkanie Plus

Pozyskano ponad 
10 mln zł środków 

zewnętrznych 
na realizację zadao

Utrzymano
Fundusz Sołecki

Pomimo reformy 
oświatowej utrzymano 

istniejącą sied szkół

32,88
31,11

1,00 50,00

poprzednia kadencja
obecna kadencja

WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY (mln zł)

211
234

1 250

poprzednia kadencja
obecna kadencja

LICZBA ZADAO INWESTYCYJNYCH

227,66
289,62

0,00 100,00 200,00 300,00

poprzednia kadencja
obecna kadencja

DOCHODY GMINY (mln zł)

9
10,8

1 15

poprzednia kadencja
obecna kadencja

POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE
(mln zł)

[WARTOŚĆ]%
[WARTOŚĆ]%

1,00 30,00

poprzednia kadencja
obecna kadencja

ZADŁUŻENIE GMINY 
(% długu do dochodów)

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%

PORÓWNANIE ZADŁUŻENIA 
DO SĄSIEDNICH GMIN
(na dzieo 31.12.2017r.) 
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W 2015roku kruszwicki samorząd zrealizował ponad 60 zadao inwestycyjnych (łącznie z Funduszem Sołeckim) na 
kwotę ponad 5 mln zł. Wykonane zostały prace związane z kompleksową przebudową drogi gminnej łączącej 
Kobylnicę Małą z Rzeczycą. Była to kontynuacja prac prowadzonych w 2014roku. Co więcej, Gmina Kruszwica na 
realizację powyższego zadania uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 123 tys. zł. Zakooczono również  
III etap przebudowy ul. Wiejskiej i ul. Cichej, które były najbardziej zdegradowanymi odcinkami ulic w Kruszwicy. 
W ramach powyższej inwestycji wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, wydzielono chodniki  
i przebudowano nawierzchnię. Przy okazji tego zadania zbudowany został łącznik między ul. Cichą i ul. Zakątek. 
Również w tym przypadku Gmina Kruszwica pozyskała środki zewnętrzne w kwocie ponad 735 tys. zł. Kolejną 
ważną inwestycją był II etap przebudowy drogi w Skotnikach. Ponadto wykonano chodnik w Rożniatach  
i utwardzono plac przy remizie strażackiej w Chełmcach. Realizując wnioski mieszkaoców dokonano rozbudowy 
oświetlenia przy ul. Wiosennej w Grodztwie i ul. Słonecznej w Kruszwicy. W 2015 roku kontynuowany był 
program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie nie było możliwości budowy 
kanalizacji sanitarnej. Przy naszych drogach w 2015r. pojawiło się 9 wiat przystankowych. Wszystkie te działania 
przyczyniły się do poprawy bezpieczeostwa i komfortu życia mieszkaoców.  

Warto wspomnied o kolejnym etapie modernizacji Środowiskowego Domu Samopomocy, gdzie wykonano 
nowoczesną wentylację mechaniczną, na którą w całości pozyskano środki z budżetu paostwa. Cieszy również 
fakt, że udało się wyposażyd stanicę WOPR w nowy obiekt sanitarny zapewniający godne warunki służby dla 
naszych ratowników. 

Rok 2015 to także rok, w którym samorząd przeznaczył duże środki na utrzymanie mieszkao komunalnych. 
Zrealizowano w tym zakresie wiele prac remontowych, montażowych, budowlanych i elektrycznych. 
Wybudowano również zbiorniki bezodpływowe w Żernikach i Przedbojewicach.  

Warto podkreślid, że już czwarty rok realizowany był w naszej gminie Fundusz Sołecki, dzięki któremu małymi 
krokami, ale coraz wyraźniej, zmienia się oblicze naszych wsi. To właśnie sami mieszkaocy decydują o tym,  
co zmieniają w swoim najbliższym otoczeniu i na co przeznaczą pieniądze. W 2015r. m.in. udało się doposażyd 
place zabaw w miejscowości Głębokie, Tarnówko, Papros, a także ogrodzono plac zabaw w Brześciu, ogrodzono  
i utwardzono teren przy świetlicy w Rusinowie, zagospodarowano teren przy świetlicy w Chrośnie, a świetlica  
w Rzepowie zyskała nowy kontener na pomieszczenie gospodarcze. Piaski i Przedbojewice zyskały nowe punkty 
oświetlenia.  

Przebudowana ulica Wiejska 
w Kruszwicy

(etap III zadania)

Przebudowana droga gminna 
Kobylnica Mała - Rzeczyca

(etap II)

Najważniejsze inwestycje w 2015r.
•Przebudowa ul. Cichej i ul. Wiejskiej w Kruszwicy etap III
•Przebudowa drogi gminnej Kobylnica Mała Rzeczyca etap II
•Przebudowa ul. Cichej łącznik z ul. Zakątek w Kruszwicy
•Przebudowa drogi gminnej 150811C w miejscowości Skotniki etap II
•Przebudowa drogi gminnej nr 150848C w Rożniatach

DROGI

•Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku stanicy wodnej 
w Kruszwicy

•Budowa pomieszczeo sanitarnych przy ul. Popiela w Kruszwicy
•Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja dla mieszkaoców
•Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Janowice
•Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Przedbojewice
•Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Żerniki
•Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Biwakowej 

w Kruszwicy
•Sied wodno-kanalizacyjna w ul. Spacerowej w Kruszwicy

WOD - KAN

•Zakup wraz z montażem wiat przystankowych
•Rozbudowa oświetlenia w ul. Wiosennej w Grodztwie i ul. Słonecznej 

w Kruszwicy

INFRASTRUKTURA 
TOWARZYSZĄCA

•Zakup lokali mieszkalnych oraz udziału w części odrębnej własności lokalu
•Wykonanie instalacji c.o. wraz z kotłownią w lokalu nr 3 w Kobylnicy 22NIERUCHOMOŚCI

•Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w WK-P poprzez zbudowanie 
systemu dystrybucji treści edukacyjnych - zakup zestawów 
multimedialnych dla szkół podstawowych

•Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Kruszwicy
•Przegrody i inne zabezpieczenia PPOŻ w budynku SP w Chełmcach
•Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 3 w Kruszwicy - wymiana 

pokrycia dachowego
•Zestaw nagłaśniający dla Gimnazjum w Bachorcach
•Ogrodzenie hali sportowo - rekreacyjnej w Woli Wapowskiej

EDUKACJA I SPORT

•Zestaw komputerowy do świetlicy opiekuoczo wychowawczej w 
Kruszwicy

•Wentylacja i zabezpieczenie przeciwpożarowew ŚDS w Kruszwicy (etap I)

OCHRONA ZDROWIA
I POMOC 

SPOŁECZNA

•Dotacja na zakup samochodu osobowego - terenowego SUV na potrzeby 
Policji w Kruszwicy

•Dotacja dla OSP w Chełmcach na zakup średniego samochodu bojowego
•Utwardzenie placu przy remizie OSP w Chełmcach
•Kosiarka samojezdna

BEZPIECZEOSTWO 
PUBLICZNE

Przebudowana ulica Cicha 
w Kruszwicy

(etap III zadania)

Nowy budynek sanitarny WOPR 
w Kruszwicy

Przebudowana droga gminna 
150811C w miejscowości Skotniki 

(etap II zadania)
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OŚWIETLENIE

SPORT I REKREACJA

ŚWIETLICA

GOSPODARKA 
KOMUNALNA

•Kupno i montaż lampy solarnej w Piaskach
•Rozbudowa oświetlenia w Przedbojewicach (1pkt) 

•Doposażenie placu zabaw w miejscowości Głębokie
•Ogrodzenie placu zabaw w Brześciu
•Doposażenie placu zabaw w Tarnówku
•Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego 

w Bródzkach

•Ogrodzenie i utwardzenie terenu przy świetlicy 
w Rusinowie

•Utwardzenie i zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy w Chrośnie

•Kontener na pomieszczenie gospodarcze przy 
świetlicy w Rzepowie

•Zakup kosiarki rotacyjnej dla sołectwa Bachorce

Ogrodzenie placu zabaw w Brześciu Zestaw zabawowy „Agatka” w m. Głębokie

Utwardzony teren przy świetlicy 
w Rusinowie

Plac do koszykówki w Chrośnie

ZADANIA INWESTYCYJNE 
ZREALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU 

SOŁECKIEGO W 2015 ROKU 
 

Kontener na pomieszczenie gospodarcze 
przy świetlicy w Rzepowie

Opracowała: Justyna Pankowska 
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Rok 2016 był kolejnym rokiem intensywnej pracy, wielu wydarzeo oraz inwestycji. W ramach prac 
modernizacyjnych przebudowano prawie 3 km dróg gminnych, m.in. w miejscowości Piaski (na 
którą otrzymano dofinansowanie z Województwa Kujawsko – Pomorskiego), Kraszyce – Stodólno,  
Grodztwie (ul. Kwiatowa), a także w Kruszwicy(ul. Ukośna i Piasta).Przebudowana została również 
droga w Racicach, w wyniku której wydzielono zatokę autobusową. Warto zaznaczyd, że na 
przebudowę ul. Kwiatowej Gmina Kruszwica uzyskała dofinansowanie w wysokości blisko 300 tys. 
zł z funduszy europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

W opisywanym roku rozbudowano również oświetlenie drogowe. Na terenie gminy powstało  
55 nowych punktów świetlnych z czego 6 na terenie miasta (w ul. Wspólnej i ul. Ukośnej) i 49 na 
obszarach wiejskich (przy drodze Janowice – Żerniki – Rożniaty i w miejscowościach Wróble, 
Chełmiczki, Kicko, Skotniki, Sukowy, Polanowice, Marcinki oraz Grodztwo – przy ul. Kwiatowej 
i ul. Chabrowej). 

Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami mieszkaoców rozbudowano hale sportową w Woli Wapowską  
o pomieszczenia sanitarne. Obiekt sportowy został powiększony o niezbędne szatnie oraz 
sanitariaty dla kobiet i mężczyzn. Pomieszczenia dostosowano również do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.  

Miniony 2016 rok, to również kolejny okres funkcjonowania funduszu sołeckiego na terenie naszej 
gminy, który jest narzędziem integracji i aktywności społecznej. W sołectwach mieszkaocy 
zdecydowali o przeznaczeniu prawie pół miliona złotych z gminnego budżetu, w ramach których 
zorganizowano szereg imprez kulturalno – rozrywkowych, powstały wiejskie place zabaw, 
wyposażono i częściowo remontowano świetlice oraz przylegający teren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Przebudowana droga gminna 
w Piaskach

Przebudowana ulica Kwiatowa 
w Grodztwie

Najważniejsze inwestycje w 2016r.

•Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Grodztwo 
(ul. Kwiatowa)
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piaski
•Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racice w zakresie zatoki 
autobusowej
•Przebudowa ul. Ukośnej w Kruszwicy
•Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodulno etap I
•Przebudowa chodnika w Polanowicach
•Przebudowa drogi gminnej nr 151715C ul. Piasta w Kruszwicy

DROGI

•Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica -
dokumentacja

•Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowości Kobylnica
WOD - KAN

•Zakup i montaż wiat przystankowych
•Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Kruszwica wraz 

z dokumentacją
•Kupno i montaż lampy solarnej w Chełmcach

INFRASTRUKTURA 
TOWARZYSZĄCA

•Zmiana systemu ogrzewania lokali w budynku nr 16 przy 
ul. Niepodległości w KruszwicyNIERUCHOMOŚCI

•Rozbudowa hali sportowo - rekreacyjnej w Woli Wapowskiej 
o pomieszczenia sanitarneEDUKACJA I SPORT

•Modernizacja monitoringu wizyjnego miastaBEZPIECZEOSTWO 
PUBLICZNE

Pomieszczenie sanitarne przy hali 
sportowej w Woli Wapowskiej

Przebudowana zatoka autobusowa 
w Racicach

Przebudowana ulica Piasta 
w Kruszwicy
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Opracowała: Justyna Pankowska 

DROGI

Budowa chodnika w Sławsku Wielkim - dokumentacja
Budowa chodnika w miejscowości Głębokie - dokumentacja

OŚWIETLENIE

Budowa oświetlenia drogowego w Skotnikach - dokumentacja
Kupno i montaż lampy oświetleniowej solarnej w Piaskach

SPORT I REKREACJA

Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw przy Szkole 
Podstawowej w Chełmcach
Budowa placu zabaw w Gocanowie
Doposażenie placu zabaw w Brześciu
Budowa placu zabaw w Janocinie wraz z ogrodzeniem
Budowa placu zabaw w Lachmirowicach
Budowa placu zabaw w Ostrowie
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Bródzkach etap II
Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Polanowicach
Zakup i montaż altany drewnianej w Piaskach

ŚWIETLICA

Budowa kominka w świetlicy wiejskiej w Rzepowie wraz z instalacją 
grzewczą
Kontener na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie
Zakup i montaż klimatyzatora chłodząco - grzewczego w świetlicy w 
Rusinowie

GOSPODARKA 
KOMUNALNA

Zakup kosiarki samobieznej dla sołectwa Chrosno

Zakupiona kosiarka samobieżna dla sołectwa 
Chrosno

Nowa lampa solarna w Piaskach

Plac zabaw w Janocinie

Zamontowana klimatyzacja 
w świetlicy w Rusinowie

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W 2016 ROKU 
 

Nowa altana drewniana 
w miejscowości Piaski
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Rok 2017 był niewątpliwie przełomowym okresem inwestycyjnym. Zaplanowano bowiem łącznie  
67 zadao inwestycyjnych, których wartośd wyniosła blisko 9,3 mln. zł.  

W pierwszej połowie 2017r. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kruszwicy zbudowany został zespół 
boisk sportowych (do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz kort tenisowy) wraz z elementami 
lekkoatletycznymi (bieżnią okrężną i prostą, dwie skocznie do skoku w dal i trójskoku, skocznia  
w zwyż, dwie rzutnie do pchnięcia kulą), a także trybunami przenośnymi na 66 miejsc. Na realizację 
zadania Gmina Kruszwica otrzymała dofinansowanie w wysokości 400 tys. zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.  

Ubiegły rok to również szereg zadao inwestycyjnych z branży drogowej. Przede wszystkim ulica 
Kujawska pomiędzy blokami 27, 33, 35 i 37 zyskała nową nawierzchnię i ponad 100 miejsc 
parkingowych. Ponadto zakooczono prace budowlane związane z kompleksową przebudową 
dwóch ulic w starej części miasta, a mianowicie ulic Kasprowicza i Lipowej w Kruszwicy. 
Przebudowa obejmowała m.in. remont istniejącej jezdni, przebudowę chodników i zjazdów, 
wykonanie ścieżki rowerowej i pieszo – rowerowej oraz rozbudowę kanalizacji deszczowej  
i sanitarnej dla zapewnienia prawidłowego odwodnienia drogi i przylegających nieruchomości. 

Ponadto zrealizowano takie inwestycje jak: przebudowa drogi w Polanowicach (na którą udało się 
pozyskad z KOWR ok. 50 tys. zł dotacji), budowa chodników w Sławsku Wielkim oraz przy 
cmentarzu w Kruszwicy wraz z utwardzeniem miejsca pod kontenery, rozbudowa oświetlenia 
drogowego w Kruszwicy i miejscowościach: Janocin, Chrosno, Kobylniki, Lachmirowice, Baranowo, 
Racice, Karsk i Piaski. Wspólnie z Powiatem Inowrocławskim przebudowano drogę w miejscowości 
Głębokie oraz chodniki przy ul. Cmentarnej (50% kosztów zadao to udział środków gminy). 
Zrealizowano również II etap przebudowy drogi gminnej Kraszyce – Stodólno, która 
współfinansowana była w ramach środków z Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
Wyremontowano również ul. Zakątek w Grodztwie, a także  udało się zakooczyd prace budowlane 
mające na celu dostosowanie budynku Środowiskowego Domu Samopomocy do przepisów 
sanitarnych i przeciwpożarowych. W ramach zadania m.in. budynek zyskał nowy dach. Inwestycja 
realizowana była przy udziale niemalże 100% środków zewnętrznych. Warto również wspomnied, 
że miasto Kruszwica wzbogaciło się o mural przedstawiający postad Popiela, budząc 
zainteresowanie zarówno mieszkaoców jak i turystów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebudowana droga gminna 
w Polanowicach

Przebudowana ul. Kujawska 
z nowymi miejscami parkingowymi

Najważniejsze inwestycje w 2017r.
•Przebudowa wraz z dokumentacją drogi powiatowej nr 2578C Bródzki -
Głębokie w miejscowości Głębokie
•Przebudowa ul. Kasprowicza i ul. Lipowej w Kruszwicy
•Przebudowa drogi gminnej nr 150804C Kraszyce - Stodólno etap II
•Przebudowa drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi 
i placami na Osiedlu Zagople w Kruszwicy
•Przebudowa drogi w miejscowości Polanowice
•Budowa chodnika na dz. nr 22 przy ul. Cmentarnej w Kruszwicy
•Budowa chodnika w Sławsku Wielkim na dz. nr 144

DROGI

•Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
•Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku gminnego przy 

ul. Zamkowej 1 w Kruszwicy
•Budowa zbiornika bezodpływowego w miejscowoci Chełmce
•Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obiektu przy 

ul. Kasprowicza 7 w Kruszwicy

WOD - KAN

•Budowa wentylacji i zabezpieczeo przeciwpożarowych
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kruszwicy - etap IIPOMOC SPOŁECZNA

•Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla 
gospodarstw domowych

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

•Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią na paliwo stałe w lokalu 
mieszkalnym nr 2 w budynku Chełmce 17

•Zakup lokali mieszkalnych
•Wykonanie instalacji CO wraz z kotłownią gazową sali gimnastycznej 

w Polanowicach
•Zmiana sposobu ogrzewania w budynku przy ul. Sportowej 1 w Kruszwicy

NIERUCHOMOŚCI

•Kamera do zdjęd cyfrowych na potrzeby Astro-Bazy
•Zakup urządzeo zabawowych na place zabaw w gminie Kruszwica
•Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego na 

Osiedlu Zagople w Kruszwicy, wariant-bieżnia okrężna 200m treningowy
EDUKACJA I SPORT

•Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta etap II
•Zakup i montaż bramy garażowej do strażnicy w Witowicach

BEZPIECZEOSTWO 
PUBLICZNE

Nowe boisko wielofunkcyjne na 
Osiedlu Zagople

Wyremontowana ul. Zakątek 
w Grodztwie

Przebudowana ul. Lipowa 
w Kruszwicy

Mural przy ul. Popiela 
w Kruszwicy
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Opracowała: Justyna Pankowska 

DROGI
•Zakup i montaż wiaty przystankowej 

w Chełmcach
•Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu 

pieszego w miejscowości Tarnówko -
dokumentacja

•Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu 
pieszego w miejscowości Polanowice -
dokumentacja

SPORT I REKREACJA
•Budowa placu zabaw w Gocanowie etap II
•Budowa placu zabaw w Lachmirowicach  etap II
•Doposażenie  placu zabaw w Janocinie
•Budowa placu zabaw w Ostrowie  etap II
•Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Bródzkach 

etap III
•Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego 

w Polanowicach etap II
•Doposażenie placu zabaw w Piaskach
•Rozbudowa placu zabaw w ramach zagospodarowania 

terenu przy świetlicy wiejskiej w Kobylnikach

ŚWIETLICA
•Przebudowa drzwi garażowych do budynku OSP w Chełmcach
•Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Chrośnie
•Zakup pawilonu - namiotu ogrodowego dla sołectwa Janowice
•Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy 

świetlicy w Tarnowie
•Zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze przy 

świetlicy w Polanowicach
•Zakup i montaż klimatyzatora grzewczo-chłodzącego w świetlicy 

w Rusinowie etap II

OŚWIETLENIE
•Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej w Piaskach

Nowe drzwi garażowe remizy strażackiej 
w Chełmcach

Kontener na pomieszczenie gospodarcze 
w Tarnowie

ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W 2017 ROKU 
 

Plac zabaw
w Janocinie

Plac zabaw 
w Ostrowie
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Mijający rok 2018to szczególny okres dla gminy Kruszwica. Realizowanych jest wiele zadao 
inwestycyjnych w ramach środków zewnętrznych. Pozyskano blisko 3,4 mln zł środków unijnych 
oraz blisko 1 mln zł środków krajowych. Co więcej, oczekujemy jeszcze oceny wniosków, których 
wysokośd dofinansowania wyniesie ponad 2 mln zł.    

Przede wszystkim ze środków unijnych wybudowano trzy kompleksy rekreacyjne w postaci placów 
zabaw i siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w Kruszwicy (przy tzw. „Miasteczku rowerowym”, 
przy plaży wzdłuż ul. Nadgoplaoskiej oraz przy ul. Żeglarskiej), a także zakooczono prace 
termomodernizacyjne budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy. Ponadto w ramach 
środków krajowych przebudowano drogę gminną na odcinku Sukowy – Słabęcin, wskutek której 
zmodernizowano 600 metrów drogi, utwardzone zostały pobocza, a zjazdy do posesji zyskały nową 
nawierzchnię bitumiczną. W bieżącym roku kontynuowano prace nad rozszerzeniem sieci ścieżek 
rowerowych na terenie Gminy. Powstała ścieżka rowerowawzdłuż przebudowanej 
ul. Słonecznej, a w trakcie budowy znajduje się ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Solidarności i ul. Szosa 
Tryszczyoska.  

Oprócz zadao infrastrukturalnych zrealizowano również takie, które bezpośrednio wpływają na 
turystykę i estetykę naszej gminy. W ostatnim rokuwykonano nową elewację budybku przy  
ul. Zamkowej 1, na której umieszczono kolejny mural, tym razem przedstawiający średniowieczny 
zamek  w Kruszwicy, wzorowany na rysunku opublikowanym w XVII wieku w dziele Samuela 
Pufendorfa. W bieżącym roku zostaną zakooczone prace konserwatorskie we wnętrzu Mysiej 
Wieży, na które pozyskano dotację od Kujawsko-Pomorskiego Konserwatora Zabytków w 
wysokości 850 tyś. zł., pokrywającą 100% wartości robót budowalnych. 

W 2018r. zakooczono także rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, dzięki której 
mieszkaocy(również ci niepełnosprawni) w jednym miejscu mogą załatwid swoje sprawy 
urzędowe. Obecnie mieści się w nim biuro Rady Miejskiej wraz z Salą Sesyjną, Urząd Stanu 
Cywilnego z Salą Ślubów oraz Salą Toastów.  

Priorytetem kruszwickiego samorządu są również zadania mające na celu ochronę naszego 
najbliższego otoczenia. Już kolejny rok przyznawane były dotacje na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków przy jednoczesnej likwidacji szamb, a także udzielono dofinansowania na 
wymianę starego pieca grzewczego na bardziej ekologiczny. W 2018r. na ten cel Gmina Kruszwica 
pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Toruniu, dzięki czemu pozytywie rozpatrzono aż 50  wniosków mieszkaoców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowy chodnik 
w Tarnówku

Przebudowana droga na odcinku 
Sukowy - Słabęcin

Najważniejsze inwestycje w 2018r.
•Przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn - Łagiewniki
•Przebudowa drogi gminnej nr 150806C Polanowice - Chrosno na odcinku Sukowy -
Słabęcin etap I
•Przebudowa parkingu przy ul. Kraszewskiego w Kruszwicy
•Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica- Przebudowa 
ul. Słonecznej
•Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Kruszwica 
(wzdłuż ul. Solidarności i Szosa Tryszczyoska)
•Przebudowa drogi gminnej w zakresie ciągu pieszego w miejscowości Tarnówko
•Przebudowa drogi położonej na działce 151/31 przy ul. Poznaoskiej w Kruszwicy

DROGI

• Budowa przydomowych oczyszczalni ściekówWOD - KAN

• Przebudowa dróg gminnych ul. Mieszka I i ul. Folwarcznej w Kruszwicy -
dokumentacja

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

• Przebudowa drogi gminnej nr 151730C ul. Spokojnej w Kruszwicy - dokumentacja
• Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrębie ul. Mickiewicza w Kruszwicy

DOKUMENTACJA

• Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kruszwica -
Zespół Szkół Ogólnokształcących

• Dopłata do zakupu i instalacji kotłów grzewczych ekologicznych dla gospodarstwach 
domowych

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

• Rozbudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nadgoplaoskiej w KruszwicyNIERUCHOMOŚCI

• Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w ramach ścieżki rekreacyjno -
turystycznej na terenie Kruszwicy

• Urządzenie miejsca rekreacyjnego wraz z placem zabaw w miejscowości Karczyn
• Budowa hali sportowo - rekreacyjnej w Racicach 
• Przebudowa boisk sportowo - rekreacyjnych w Chełmcach i Polanowicach

EDUKACJA I SPORT

• Rozbudowa Remizy OSP Rusinowo o budynek gospodarczo - garażowy
• Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta
• Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. Ludwika Błażka 

w Inowrocławiu

BEZPIECZEOSTWO 
PUBLICZNE

• Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kruszwica wraz
z dokumentacją

• Budowa oświetlenia placu zabaw wraz z dokumentacji przy ul. Kujawskiej 
w Kruszwicy

OŚWIETLENIE

Nowy plac zabaw 
na Osiedlu Zagople

Mural  przy ul. Zamkowej 
w Kruszwicy

Przebudowana ul. Słoneczna 
w Kruszwicy

Budynek ZSO 
po termomodernizacji
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POWSTANĄ NOWE OBIEKTY JESZCZE  
W 2018 ROKU 
Oprócz zadao już zrealizowanych są jeszcze te, których prace planuje się 
zakooczyd do kooca tego lub 2019 roku. Podpisano już umowę  
z wykonawcami robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej 
w Racicach, a także boisk sportowo rekreacyjnych w Polanowicach  
i Chełmcach. W ramach tego drugiego zadania oprócz samych boisk 
zaplanowano przebudowę chodnika prowadzącego od Szkoły Podstawowej 
do świetlicy w Polanowicach oraz utworzenie zatoki autobusowej przy szkole 
podstawowej w Chełmcach. Przedsięwzięcie to będzie realizowane przy 
udziale środków unijnych w ramach projektu rewitalizacyjnego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  JUŻ ZAPLANOWANO ZADANIA NA ROK 2019  
Koniec 2018 roku to nie koniec inwestycji. Zaplanowano zadania z zakresu 
rozbudowy infrastruktury o charakterze kulturalnym, które realizowane będą 
w 2019 r. Gmina Kruszwica otrzymała bowiem dofinansowanie projektu 
pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Woli Wapowskiej na cele związane  
z aktywizacją społeczności lokalnej”, na którą pozyskano środki pochodzące  
z UE – PROW na lata 2014-2020. 

Umowę o dofinansowanie podpisano także na termomodernizację świetlicy 
zlokalizowanej w Kruszwicy przy ul. Nadgoplaoskiej, który po remoncie ma 
pełnid m.in. funkcję świetlicy socjoterapeutycznej oraz byd miejscem spotkao 
seniorów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w przyszłym roku  
z środków unijnych powstanie również kompleks sportowo – rekreacyjny na 
Osiedlu Robotniczym oraz rozbudowany zostanie budynek Centrum Kultury  
i Sportu w Kruszwicy. Na realizację tego przedsięwzięcia uzyskano blisko  
1,8 mln zł dofinansowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚWIETLICA PRZY UL. NADGOPLAOSKIEJ 
W KRUSZWICY 

BUDYNEK CKiS W KRUSZWICY

BOISKO W POLANOWICACH 

ZATOKA AUTOBUSOWA W  CHEŁMCACH BOISKA W CHEŁMCACH

PLAC SPORTOWO - REKREACYJNY 
NA OSIEDLU ROBOTNICZYM
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W mijającym 2018 roku udało się utrzymad fundusz sołecki, dzięki któremu zaczął się 
zmieniad obraz naszych wsi. Jego najważniejszą zaletą jest bowiem to, że to 
mieszkaocy poszczególnych wsi decydują o przeznaczeniu pieniędzy. Środki te zostały 
przeznaczone m.in. na nieduże zadania inwestycyjne, remonty, imprezy sportowe  
i kulturalne oraz wyposażenie świetlic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: Justyna Pankowska 

DROGI
•Zakup i montaż wiaty przystankowej 

w Żernikach

SPORT I REKREACJA
•Rozbudowa placu zabaw w Gocanowie
•Budowa placu zabaw w Lachmirowicach  

etap III
•Budowa komplekswu rekreacyjno - sportowego 

w Bródzkach etap IV
•Budowa komplekswu rekreacyjno - sportowego 

w Polanowicach etap III
•Zagospodarowanie terenu przy świetlicy

w Kobylnikach poprzez zakup urządzeo 
zabawowych i rekreacyjnych

•Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego na 
działce nr 125 w Kobylnicy etap I

ŚWIETLICA
• Modernizacja systemu grzewczego 

w budynku remizy w Tarnowie
•Budowa przyłącza wodociągowego do świetlicy 

w Janowicach
•Dostawa i montaż zestawu mebli kuchennych do 

świetlicy wiejskiej w Rzepowie

OŚWIETLENIE
•Budowa punktu świetlnego wraz 

z dokumentacją w sołectwie Chełmiczki
•Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Skotniki - Piaski
•Budowa punktu świetlnego przy drodze gminnej Piaski -

Bachorce

Plac zabaw w Lachmirowicach Altana w Bródzkach

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

W 2018 ROKU 
 

Plac zabaw w Polanowicach

Plac zabaw w Gocanowie

Siłownia zewnętrzna w Kobylnikach
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Kruszwicy 

z dnia 21 września 2018 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Kruszwicy podaje do wiadomości wyborców informację o 
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
miasto KRUSZWICA -ulice: ALEJA DWORCOWA, DROGA MŁYŃSKA, 
KASPROWICZA, KMDR ZBIGNIEWA PRZYBYSZEWSKIEGO, LIPOWA, 
NIEPODLEGŁOŚCI: od nr 22 do końca, OSIEDLE ROBOTNICZE, ZIEMOWITA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY 
ul. KASPROWICZA 7, 88-150 KRUSZWICA 

 

2 
miasto KRUSZWICA -ulice: MICKIEWICZA, PIASTA, PODZAMCZE, POPIELA, 
POZNAŃSKA, RYBACKA, RYNEK, SPORTOWA, STARY RYNEK, ZAMKOWA, 
ŻEGLARSKA 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY 
ul. RYNEK 22, 88-150 KRUSZWICA 

 

3 miasto KRUSZWICA -ulice: CMENTARNA, DZIAŁKOWA, FOLWARCZNA, 
KOLEGIACKA, KUJAWSKA nr 1, MIESZKA I, PCK, WIEJSKA: do nr 43, WSPÓLNA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1, 

ul. KOLEGIACKA 13, 88-153 KRUSZWICA 

4 
miasto KRUSZWICA -ulice: ALEJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI, CICHA, 
KRUCZA, KUJAWSKA od nr 31 do końca, SPOKOJNA, UKOŚNA, WIEJSKA; od nr 44 
do końca, ZACISZE, ZAKĄTEK 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 
ul. KUJAWSKA 22, 88-153 KRUSZWICA 

5 

miasto KRUSZWICA -ulice: BIWAKOWA, GRODZKA, KOŚCIUSZKI, KUJAWSKA: 
parzyste: od nr 2 do nr 18, NADGOPLAŃSKA, OGRODOWA, PLAŻOWA, POLNA, 
PROMIENNA, SŁONECZNA, SPACEROWA, SZOSA RADZIEJOWSKA, SZOSA 
TRYSZCZYŃSKA 

DOM SOCJALNO-KULTURALNY W KRUSZWICY 
ul. NADGOPLAŃSKA 8, 88-153 KRUSZWICA 

 

6 sołectwa: LACHMIROWICE, RACICE NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RACICACH 
Racice 16, 88-150 KRUSZWICA 

7 sołectwa: CHEŁMCE, CHEŁMICZKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA w CHEŁMCACH, Chełmce 50, 88-121 CHEŁMCE 

 

8 sołectwa: KARSK, KOBYLNICA 
REMIZA OSP W WITOWICACH, Witowice 27, 88-121 CHEŁMCE 

 
9 sołectwa: KICKO, RUSINOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W JANOCINIE 

Janocin 19, 88-121 CHEŁMCE 

10 sołectwa: POLANOWICE, SOKOLNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANOWICACH 
Polanowice 27, 88-150 KRUSZWICA 

11 sołectwa: BACHORCE, PIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WAPOWSKIEJ 
Bachorce 42, 88-153 KRUSZWICA 

12 sołectwa : CHROSNO, SUKOWY 
ŚWIETLICA WIEJSKA W SUKOWACH, Sukowy 93, 88-150 KRUSZWICA 

 

13 sołectwo SZARLEJ 
ŚWIETLICA WIEJSKA W SZARLEJU, Szarlej, 88-150 KRUSZWICA 

 

14 sołectwa: OSTROWO, POPOWO, ZŁOTOWO 
ŚWIETLICA WIEJSKA W OSTROWIE, Ostrowo 41, 88-121 CHEŁMCE 

 

15 sołectwa: PAPROS, PIASKI, WOLA WAPOWSKA, WRÓBLE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WAPOWSKIEJ 

Wola Wapowska 6, 88-153 KRUSZWICA 

 

16 sołectwa: SŁAWSK WIELKI, JANOWICE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWSKU WIELKIM 

Sławsk Wielki 77, 88-150 KRUSZWICA 

 

17 sołectwo KOBYLNIKI 
ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNIKACH 

Kobylniki 26A, 88-150 KRUSZWICA 

 
18 sołectwo RZEPOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W RZEPOWIE 

Rzepowo, 88-150 KRUSZWICA 

19 sołectwo GRODZTWO 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY 

ul. KUJAWSKA 20, 88-153 KRUSZWICA 

 

20 
miasto KRUSZWICA -ulice: GOPLAŃSKA, KRASZEWSKIEGO, NIEPODLEGŁOŚCI: 
od nr 1 do 21A, PODGÓRNA, PORTOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 
WODNA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY 
ul. KASPROWICZA 7, 88-150 KRUSZWICA 

 
21 miasto KRUSZWICA -ulice: KUJAWSKA: nieparzyste od nr 3 do nr 19 ORAZ  

od nr 20 do nr 29 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 

ul. KUJAWSKA 22, 88-153 KRUSZWICA 

22 SOŁECTWO: GOCANOWO, GOCANÓWKO, TARNOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W GOCANOWIE 
Gocanowo 10, 88-153 KRUSZWICA 

 

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Kruszwicy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
Burmistrz Kruszwicy 

Dariusz Witczak 
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O B W I E S Z C Z E N I E  
Burmistrza Kruszwicy 

z dnia 21 września 2018 roku 
 

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Kruszwicy podaje do wiadomości wyborców informację o 
numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: 

 
Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 
miasto KRUSZWICA -ulice: ALEJA DWORCOWA, DROGA MŁYŃSKA, 
KASPROWICZA, KMDR ZBIGNIEWA PRZYBYSZEWSKIEGO, LIPOWA, 
NIEPODLEGŁOŚCI: od nr 22 do końca, OSIEDLE ROBOTNICZE, ZIEMOWITA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY 
ul. KASPROWICZA 7, 88-150 KRUSZWICA 

 

2 
miasto KRUSZWICA -ulice: MICKIEWICZA, PIASTA, PODZAMCZE, POPIELA, 
POZNAŃSKA, RYBACKA, RYNEK, SPORTOWA, STARY RYNEK, ZAMKOWA, 
ŻEGLARSKA 

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZWICY 
ul. RYNEK 22, 88-150 KRUSZWICA 

 

3 miasto KRUSZWICA -ulice: CMENTARNA, DZIAŁKOWA, FOLWARCZNA, 
KOLEGIACKA, KUJAWSKA nr 1, MIESZKA I, PCK, WIEJSKA: do nr 43, WSPÓLNA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1, 

ul. KOLEGIACKA 13, 88-153 KRUSZWICA 

4 
miasto KRUSZWICA -ulice: ALEJA HONOROWYCH DAWCÓW KRWI, CICHA, 
KRUCZA, KUJAWSKA od nr 31 do końca, SPOKOJNA, UKOŚNA, WIEJSKA; od nr 44 
do końca, ZACISZE, ZAKĄTEK 

ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 
ul. KUJAWSKA 22, 88-153 KRUSZWICA 

5 

miasto KRUSZWICA -ulice: BIWAKOWA, GRODZKA, KOŚCIUSZKI, KUJAWSKA: 
parzyste: od nr 2 do nr 18, NADGOPLAŃSKA, OGRODOWA, PLAŻOWA, POLNA, 
PROMIENNA, SŁONECZNA, SPACEROWA, SZOSA RADZIEJOWSKA, SZOSA 
TRYSZCZYŃSKA 

DOM SOCJALNO-KULTURALNY W KRUSZWICY 
ul. NADGOPLAŃSKA 8, 88-153 KRUSZWICA 

 

6 sołectwa: LACHMIROWICE, RACICE NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W RACICACH 
Racice 16, 88-150 KRUSZWICA 

7 sołectwa: CHEŁMCE, CHEŁMICZKI 
SZKOŁA PODSTAWOWA w CHEŁMCACH, Chełmce 50, 88-121 CHEŁMCE 

 

8 sołectwa: KARSK, KOBYLNICA 
REMIZA OSP W WITOWICACH, Witowice 27, 88-121 CHEŁMCE 

 
9 sołectwa: KICKO, RUSINOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W JANOCINIE 

Janocin 19, 88-121 CHEŁMCE 

10 sołectwa: POLANOWICE, SOKOLNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA W POLANOWICACH 
Polanowice 27, 88-150 KRUSZWICA 

11 sołectwa: BACHORCE, PIECKI SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WAPOWSKIEJ 
Bachorce 42, 88-153 KRUSZWICA 

12 sołectwa : CHROSNO, SUKOWY 
ŚWIETLICA WIEJSKA W SUKOWACH, Sukowy 93, 88-150 KRUSZWICA 

 

13 sołectwo SZARLEJ 
ŚWIETLICA WIEJSKA W SZARLEJU, Szarlej, 88-150 KRUSZWICA 

 

14 sołectwa: OSTROWO, POPOWO, ZŁOTOWO 
ŚWIETLICA WIEJSKA W OSTROWIE, Ostrowo 41, 88-121 CHEŁMCE 

 

15 sołectwa: PAPROS, PIASKI, WOLA WAPOWSKA, WRÓBLE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WAPOWSKIEJ 

Wola Wapowska 6, 88-153 KRUSZWICA 

 

16 sołectwa: SŁAWSK WIELKI, JANOWICE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W SŁAWSKU WIELKIM 

Sławsk Wielki 77, 88-150 KRUSZWICA 

 

17 sołectwo KOBYLNIKI 
ŚWIETLICA WIEJSKA W KOBYLNIKACH 

Kobylniki 26A, 88-150 KRUSZWICA 

 
18 sołectwo RZEPOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W RZEPOWIE 

Rzepowo, 88-150 KRUSZWICA 

19 sołectwo GRODZTWO 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRUSZWICY 

ul. KUJAWSKA 20, 88-153 KRUSZWICA 

 

20 
miasto KRUSZWICA -ulice: GOPLAŃSKA, KRASZEWSKIEGO, NIEPODLEGŁOŚCI: 
od nr 1 do 21A, PODGÓRNA, PORTOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 
WODNA 

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KRUSZWICY 
ul. KASPROWICZA 7, 88-150 KRUSZWICA 

 
21 miasto KRUSZWICA -ulice: KUJAWSKA: nieparzyste od nr 3 do nr 19 ORAZ  

od nr 20 do nr 29 
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W KRUSZWICY 

ul. KUJAWSKA 22, 88-153 KRUSZWICA 

22 SOŁECTWO: GOCANOWO, GOCANÓWKO, TARNOWO ŚWIETLICA WIEJSKA W GOCANOWIE 
Gocanowo 10, 88-153 KRUSZWICA 

 

 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:  
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy;  
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;  
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;  
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II najpóźniej do dnia 8 października 2018 r. 
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
2) całkowitej niezdolności do pracy; 
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. 
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Kruszwicy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r. 
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 700 do godz. 2100. 

 
Burmistrz Kruszwicy 

Dariusz Witczak 
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