












 
 
 
 
 
 
 
Na co dotacja? 

Gmina Kruszwica planuje udzielać dotacji celowych na 
zastosowanie zbiorników retencyjnych naziemnych  
o pojemności nie mniejszej niż 300 litrów oraz 
podziemnych o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów.  

Dotacja  będzie  udzielana  wyłącznie  na  dofinan-
sowanie kosztów zakupu,  budowy i montażu elementów 
wchodzących w skład zbiornika retencyjnego oraz 
gwarantująca efekt ekologiczny. Co ważne, wykonany 
zbiornik należy utrzymać przez okres 3 lat licząc od dnia 
jego odbioru. Wcześniejsza likwidacja wiąże się z konie-
cznością zwrotu dotacji. 

Wysokość przyznawanych środków 

Gmina przyznaje maksymalnie 60% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 1.500,00 zł. 

Kiedy składać wnioski? 

W związku z tym, że jest to nowa inicjatywa Gminy Kruszwica, w bieżącym roku wnioski można składać do  
30 dni od dnia wejścia w życie uchwały nr XIX/219/2020 Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2020 r. W następnych 
latach termin ten będzie określony do dnia 30 kwietnia każdego roku.  

Gdzie składać wnioski? 

Miejscem składania wniosków jest Biuro Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy,  
ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, parter - pokój 24. 

Kto otrzyma dotację? 

O dotację może wnioskować osoba fizyczna, wspólnota mieszkaniowa oraz przedsiębiorcy. 

Warunkiem jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości położonej w granicach administracyjnych Gminy 
Kruszwica. 

Dotacja przyznawana będzie w kolejności składania wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel. Wnioski niezrealizowane w danym roku będą realizowane w następnym roku  
w przypadku  dysponowania środkami finansowymi na ten cel. 

Jak rozliczyć dotację? 

Należy pamiętać, że wydatki można ponosić dopiero po podpisaniu umowy z Gminą.  

Ważne jest również dokonanie zgłoszenia wykonania zbiornika retencyjnego do Urzędu Miejskiego w 
Kruszwicy, przedłożenie oryginału faktur VAT lub rachunków z dowodem ich zapłaty, potwierdzających koszty 
zakupu, montażu oraz elementów wchodzących w skład zbiornika retencyjnego oraz oświadczenia  
wnioskodawcy o nieskorzystaniu z dofinansowania na retencjonowanie wód deszczowych z  innych źródeł.  

Komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Kruszwicy dokona weryfikacji zakończenia zadania 
retencjonowania wody i rozpoczęcia eksploatacji.  

Rozliczenie i wypłata dotacji nastąpi w terminie 20 dni roboczych od  dnia sporządzenia  protokołu końcowego 
weryfikującego zakończenie  zadania retencjonowania wody. 

Wsparcie techniczne 

Szczegółowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 52/3515010 wew. 37 oraz w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4, pokój 113. Informacji udzieli Pan  Rafał Świerczyński - 
inspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej. 

 
 



Gmina Kruszwica w ramach rządowego projektu pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w 
systemie kształcenia zdalnego zakupiła 37 komputerów, które na podstawie umowy użyczenia zostaną 
przekazane do najbardziej potrzebujących uczniów z 7 szkół z terenu naszej gminy: 

 Zespołu Szkół Samorządowych  Nr 1 w Kruszwicy; 
 Zespołu Szkól Ogólnokształcących Szkoła w Kruszwicy; 
 Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Chełmcach; 
 Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w 

Polanowicach; 
 Szkoły Podstawowej im Marii Patyk w Sławsku 

Wielkim; 
 Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli 

Wapowskiej; 
 Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w 

Rusinowie. 
 

Ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020  uzyskano 68 635,74 zł dofinansowania, stanowiącego niemal 100% poniesionych nakładów.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Zdaję sobie sprawę, że nauka w okresie pandemii 
nie należy do łatwych, zarówno dla kadry 
nauczycielskiej jak i samych uczniów i ich rodziców. 
Dodatkową barierą w realizacji zdalnego nauczania 
dla niektórych rodzin okazał się brak sprzętu 
komputerowego, dlatego też nasza gmina wzięła 
udział w tym projekcie. Zakupiony sprzęt będzie 
własnością szkół, dzięki czemu będzie mógł być 
wykorzystywany także w placówkach szkolnych 
 po wznowieniu zajęć edukacyjnych.” – mówi 
Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi w partnerstwie ze Lokalną Grupą Działania Czarnoziem na Soli, Kujawsko-
Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit" w Kruszwicy 
realizuje projekt pn. Gęsina nie tylko na św. Marcina - Promocja przyzagrodowego chowu, przetwórstwa oraz walorów 
żywieniowych gęsiny podczas targów i imprez plenerowych. 

„Nasze stoisko będzie pełnić funkcję informacyjno-degu-
stacyjną. W zależności od grupy zainteresowanych stoiskiem 
osób celem stoiska będzie promocja gęsiny jako regional-
nego specjału oraz zainteresowanie jak największej liczby 
osób zdrowym odżywianiem lub rozpoczęciem działalności  
w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi” – mówi Prezes 
Fundacji Andrzej Klonecki.  
Projekt skierowany jest do minimum 149 500 osób z terenów całej Polski, a w szczególności z terenów województwa: 
pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. 
 
Poprzez udział w targach i imprezach planuje się dotrzeć do: 

 rolników i mieszkańców obszarów wiejskich, którzy ze względu na ograniczone możliwości rozwoju zawodowego 
na terenach wiejskich zagrożone są wykluczeniem społecznym i ubóstwem, chcących się zaktywizować poprzez 
rozpoczęcie działalności w zakresie przyzagrodowego chowu gęsi i sprzedaży produktów z gęsiny, 

 potencjalnych konsumentów, których należy uświadomić w zakresie walorów zdrowotnych, jakie posiadają 
produkty z gęsiny,  

 przetwórców, osób prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, restauratorów, właścicieli punktów gastrono-
micznych, które można by zainteresować włączeniem do swojej oferty sprzedaży produktów z gęsiny. 
 

Efektem realizacji operacji osiągniętym bezpośrednio po zakończeniu projektu będzie udział łącznie w 12 targach, w tym 6 
w 2020 r. i 6 w 2021 r. oraz podniesienie poziomu wiedzy u minimum 5000 osób z zakresu przyzagrodowego chowu gęsi, 
przetwórstwa i sprzedaży gęsiny w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz budowania współpracy.  
 
Wiedza przekazana podczas targów i eventów stanie się podstawą do promocji i rozbudowy rynku przetwórstwa lokalnego, 
skracania łańcucha dostaw żywności od producenta do konsumenta, jak również tworzenia zapotrzebowania na żywność 
zdrową, ze znanego źródła.  
 
Spodziewanymi efektami długofalowymi niniejszej operacji są: 

 zwiększenie ilości podmiotów działających w ramach RHD, 
 zawiązywanie się współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rynku przetwórstwa lokalnego, 
 zwiększenie popytu na żywność produkowaną lokalnie (zwłaszcza wyroby z gęsiny). 

 
W dłuższej perspektywie czasu osiągnięcie powyższych efektów może spowodować wzrost dochodowości gospodarstw 
rolnych, zmniejszenie bezrobocia na terenach wiejskich i zmniejszenie odpływu ludzi w wieku produkcyjnym ze wsi do 
miast. 

Zostań partnerem KSOW. Odwiedź portal http://ksow.pl/ 

 

 











 

                  

 

























fot. J. Waszak





1. „Nie pytaj mnie”
2. „Krakowski spleen”
3. „Całuj mnie”
4. „I nikomu nie wolno się z tego śmiać”

9. „Baśka”
10. „Miłość jak wino”
11. „Makumba” (dwa wyrazy)
12. „Majteczki w kropeczki” (dwa wyrazy)

5. „I znowu to samo”
6. „Typ niepokorny”
7. „Trzy zapałki”
8. „Na sen”


