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Zaproszenia do nabycia w Urzędzie Gminy w Choceniu, 
ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, pokój nr 13 
Liczba miejsc ograniczona.  

Wydarzenie organizowane w reżimie sanitarnym.                                                      

D O Ż Y N K I   2020
Niestety ze względu na ograniczenia nie odbyły się 

w tym roku dożynki gminne. Przypomnę, że tym razem 
miały być w Czerniewicach, jako parafialno-gminne. Or-
ganizowane są natomiast dożynki parafialne.

Dożynki w parafii św. Antoniego w Czerniewicach
Odbyły się 30 sierpnia – w uroczystej Mszy św. 

udział wzięło wielu rolników. Starostami dożynek byli p. 
Małgorzata Paczkowska i p. Andrzej Biliński. Wieniec 
dożynkowy przygotowało tym razem sołectwo Czernie-
wice I. Po uroczystej mszy starostowie dożynek i wszyst-
kie koła Gospodyń Wiejskich z terenu parafii częstowały 
uczestników chlebem z tegorocznych zbiorów. Samorząd 
Gminy reprezentował p. przewodniczący Rady Gminy 
Józef Dąbrowski, a do obrzędów śpiewał chór Mi Alegrija 
z Chocenia.

Dożynki w parafii św. Idziego w Choceniu
Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele 

innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, 
Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. 
Wiesława Jaworska z Niemojewa i p. Robert Frydrych 
z Borzymowic. Do Mszy śpiewał chór Mi Alegrija z Cho-
cenia. Po uroczystej mszy starostowie i liczna reprezen-
tacja wspomnianych sołectw przygotowała poczęstunek 

z tegorocznego chleba i tradycyjnie pieczonych w domu 
ciast, soków i owoców. We mszy udział wzięli radni 
gminni i powiatowi, w tym przewodniczący Rady p. Józef 
Dąbrowski i Wójt Gminy Roman Nowakowski

Msza dożynkowa miała też drugą intencję – pamięci 
bohaterskich polskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie 
pod Szczytnem w 1939 roku. Po mszy złożono także wie-
niec przy pomniku w Szczytnie. Z uwagi na pandemię nie 

było w tym roku możliwości zorganizowania tradycyjnej 
uroczystości.

Dożynki w parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach
Zaplanowane na 20 września. Niestety z uwagi na cykl 

wydawniczy gazetki relację zamieścimy w następnym 
wydaniu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Dzień Niepodległości 
W tym roku, w związku z epidemią Covid-19, zaplanowano dużo skromniejsze 

uroczystości związane ze Świętem Niepodległości  W dniu 11 listopada br., o godz. 
17.00 zostanie odprawiona Msza święta w kościele parafialnym pw. św. Idziego w Cho-
ceniu w intencji Ojczyzny. Po Mszy św. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Choce-
niu zaprezentują piosenki patriotyczne. Następnie delegacja samorządu gminy złoży 
wiązankę kwiatów przed pomnikiem upamiętniającym bohaterskich żołnierzy Wojska 
Polskiego przy Urzędzie Gminy w Choceniu. 

AKCYZA 2020 r.
31 sierpnia 2020 r. był ostatnim dniem składania wniosków o zwrot podatku akcy-

zowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
za rok 2020.

W drugim terminie złożono 281 wniosków na łączną kwotę 263.622,17 
złotych, (w I terminie złożono 368 wniosków i wypłacono 384.629,27 zł).

Producenci rolni zakupili 622.080,62 litry paliwa. 
Średnia roczna liczba DJP (duża jednostka przeliczeniowa inwentarza) 

dla bydła wyliczona na potrzeby wniosków  wyniosła 852,55 jednostek.
Wypłata środków nastąpi pod koniec października 2020 r.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego na rok 2021 będzie 

można składać, jak zawsze, w dwóch terminach: 
-  I tura luty 2021 r., - faktury od 01.08.2020 r. do 31.01. 2021r.
- II tura sierpień 2021 r., - faktury od 01.02.2021 r. do 31.07.2021 r.

Violetta Zielińska

Odcinamy wodę.
Jednym z istotnych dochodów samorządu jest opłata za wodę i ścieki. Stawki opłat 

ustala państwowe przedsiębiorstwo Wody Polskie. Stawki tak są ustalane, że powinny 
pokrywać koszty eksploatacji pod warunkiem, że opłaty takie będą faktycznie opłacane 
przez wszystkich odbiorców.

Pisaliśmy już o tym, że część odbiorców od lat nie płaciła należności. Rada Gminy 
podjęła decyzję o odcinaniu wody. Wytypowaliśmy na początek największych dłużników 
i po przeprowadzeniu całej procedury w dniu 15 września nastąpić miało fizyczne 
odcięcie wody. Na widok koparki i naszych pracowników wszyscy wytypowani dłużnicy 
nagle znaleźli pieniądze i regulowali należności. W dwóch przypadkach zawarliśmy 
porozumienie gdzie dłużnicy po wpłacie znacznej sumy zaległości zdecydowali się 
spłacać resztę po 1000 -1500 zł miesięcznie. 

W jednym przypadku faktycznie – odcięliśmy wodę. Dotyczy to mieszkańca Wilko-
wiczek. Już dzień po zgłosił się do Urzędu i wpłacił 1500 zł długu i resztę ok.2.200 zł 
w ciągu miesiąca prosząc o przywrócenie dostaw wody.

W drugim etapie za mniej więcej dwa miesiące – tak długo trwa procedura zawiad-
omienia i czasu na wypowiedzenie się na temat długu oraz z wyprzedzeniem zawi-
adomienie o dacie odcięcia wody – kolejnym dłużnikom grozi jej odcięcie. Dlatego 
proszę bardzo poważnie traktować zawiadomienia o odcięciu wody a najlepiej płacić 
na bieżąco. Jest też możliwość rozłożenia na raty. Potem trzeba płacić z odsetkami 
ustawowymi, a są one naprawdę wysokie.

Pragnę podkreślić ze szczególną mocą – zgodnie z wolą Rady Gminy po kolei ale 
konsekwentnie będziemy odcinać wodę wszystkim dłużnikom bez względu na na-
zwisko, liczbę dzieci czy wysokość zarobków. Tak jak z prądem albo płacisz albo ci 
odetną. Sądzę, że kwestia zadłużenia rozwiązana zostanie w ciągu pół roku. Nie chodzi 
tu o żadną złośliwość ale o równość wobec prawa.

Roman Nowakowski - Wójt Gminy

Ogłaszamy nabór
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” powstał na początku 2014 roku.
 Podczas zajęć dzieci zapoznają się przede wszystkim z tańcami, zabawami 

i  przyśpiewkami regionalnymi, ale także z podstawami technik tańca klasycznego 
i  współczesnego oraz elementów aktorstwa, które pomogą wypracować u dzieci 
piękną postawę taneczną oraz wyraz sceniczny.

Zespół przedstawia przede wszystkim folklor kujawski. Program artystyczny dostoso-
wany jest do wieku młodych wykonawców. Dzieci mówią i śpiewają gwarą regionalną, 
prezentowane przez nich kostiumy i rekwizyty, zgodne są z polską tradycją. Zespół 
posiada kilka wyróżnień za udział w festiwalach.

Członkowie zespołu są również aktorami w nagradzanych obrzędach ludowych, 
gdzie występują razem z zespołem folklorystycznym „Śmiłowiónki”.

Zajęcia Dziecięcego Zespół Pieśni i Tańca prowadzić będzie Pani Julia Skowrońska 
- instruktorka z bogatym doświadczeniem, która kieruje znanymi w regionie zespołami 
folklorystycznymi. Zajęcia muzyczne poprowadzi Pan Miłosz Kierzkowski – kierownik 
muzyczny zespołu „Śmiłowiónki”.

• Cotygodniowe, jednogodzinne zajęcia mają za zadanie rozbudzić w uczestnikach 
miłość do tańca.

• Czekają nas podróże: małe i duże. Celem starszych grup są również występy za-
graniczne.

• Zajęcia są bezpłatne

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020 
28 lipca 2020 r. Instytut Książki ogłosił wyniki naboru wniosków, które starały się 

o dotację do komputerów. Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka zostało Beneficjentem 
Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. W ramach pr-
zyznanego dofinansowania w wysokości 10 200 zł zakupione zostaną dwa zestawy 
komputerowe. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do now-
oczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach 
o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie 
bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Ewa Wysińska

„Jakie to proste!”
Od września realizujemy ostatnie działania w  projekcie „Jakie to proste!”, w którym 

bierze udział 470 uczniów.  Do końca roku 2020 odbywać się będą zajęcia dodatkowe 
oraz lekcje terenowe w formie darmowych wycieczek m.in. do :

• Zielonej Szkoły w Goreniu,
• Planetarium w Toruniu,
• ZOO w Bydgoszczy,
• Ogrodu Botanicznego  w Myślęcinku,
• Włocławskich Przedsiębiorstw.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły z naszej gminy.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawo-
dowe,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020.
Dominika Szymańska

Gradowy opad
Gmina Choceń otrzymała Zarządzenie Wojewody Kujawsko- Pomorskiego nr 

175/200 zatwierdzające skład gminnej komisji do spraw szacowania strat w uprawach 
polowych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym jakim był grad, 
co miało miejsce w dniu 20.07.2020r. W związku z powyższym rolnicy, których uprawy 
zostały uszkodzone mogą składać stosowne wnioski do tutejszego Urzędu Gminy 
pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski do dnia 30.09.2020r. Na podstawie złożonego wniosku 
komisja sporządzi protokół.

Tomasz Sikorski

Podziękowania dla Pani Kierownik GOPS
W dniu 27 lipca 2020 roku na zasłużoną emeryturę odeszła pani Ewa Ziółkowska 

kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu. Podziękowania za 
wieloletnią pracę na rzecz samorządu gminy Choceń oraz życzenia zdrowia i odpoc-
zynku, złożył Pani Ewie Ziółkowskiej - Wójt gminy Roman Nowakowski.

Komputery dla uczniów
W dniu 3 lipca br. Gmina Choceń podpisała umowę darowizny z Fundacją Impact 

z siedzibą w Warszawie, w ramach której otrzymaliśmy 17 szt. używanych laptopów dla 
uczniów, którzy nie mogliby uczestniczyć w kształceniu na odległość ze względu na 
swój stan majątkowy. Laptopy w sierpniu zostały przekazane dzieciom na własność. 
Dziękujemy Fundacji Impact za ten dar.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Jak pewnie we wszystkich samorządach, tak i u nas nie uda się wykonać budżetu 

po stronie dochodów w roku bieżącym. Na szczęście spadek dochodów nie jest tak 
duży jak się obawialiśmy, ale sięgnie pewnie kwoty 1 mln zł. Dlatego tak bardzo się 
ucieszyliśmy z dotacji jaką otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w kwocie 1.518 tys. zł. Pieniądze te w całości będą przeznaczone na finansowanie 
inwestycji m.in. budowa dróg, dach w przedszkolu w Śmiłowicach, remont szkoły 
w Śmiłowicach, być może także budowa instalacji fotowoltaicznych.

Będzie też drugi etap i samorządy będą mogły otrzymać kolejne wsparcie z tego 
funduszu. Tym razem będą to inwestycje powyżej 400 tys. zł. Będziemy zabiegać o sfi-
nansowanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Choceniu oraz budowę 
kolejnych studni głębinowych i budowę zbiorników retencyjnych na wodę pitną.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Covid 19
Dotychczas udawało się nam pozostawać obszarem gdzie zarażenie wirusem Covid 

19 było stosunkowo niewielkie. Niestety to się zmienia. Dziś 14 września gdy piszę 
ten artykuł, mamy kilka pozytywnych testów na obecność wirusa i kilkanaście rodzin 
na kwarantannie. Dodatkowo zdalne nauczanie klasy III w szkole w Śmiłowicach. In-
formacje, które docierają do nas z sąsiednich gmin i z miasta Włocławka są bardzo 
niepokojące. 

Bardzo proszę o nielekceważenie zaleceń SANEPIDU. Jeżeli nie będziemy wszyscy 
uważać i dbać o nasze wspólne zdrowie sytuacja może wymknąć się spod kontroli. 
Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Nowe deklaracja o  wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z uchwaleniem nowej stawki opłaty za odpady powstał obowiązek 
ponownego zebrania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi od mieszkańców gminy Choceń. Od 1 lipca obowiązuje bowiem stawka 
w wysokości 20 zł od osoby  oraz 18 zł od osoby w przypadku mieszkańców, którzy we 
własnym zakresie kompostują odpady biodegradowalne. Ulga dla tych osób wynosi 2 
zł i jest naliczana po złożeniu deklaracji. W lipcu wszyscy sołtysi z terenu naszej gminy 
wyruszyli do Państwa domów w celu zebrania nowych deklaracji. Należy przy tej okazji 
szczególnie podziękować sołtysom za zaangażowanie i pracę włożoną w skuteczną 
i efektywną akcję zebrania deklaracji. Po zakończeniu i podsumowaniu przeprowad-
zonej zbiórki okazało się, że o ponad 400 zwiększyła się ilość osób w deklaracjach. 
Niestety nadal nie wszystkie deklaracje są wiarygodne. Ciągle zdarzają się niestety 
właściciele, którzy podają zaniżoną ilość osób, aby pomniejszyć sobie opłatę. Wielu 
dał do myślenia na pewno artykuł Wójta w którym wskazał przykłady, gdzie doszło do 
celowego pomniejszenia ilości osób w deklaracji. Najbardziej spektakularny przykład 
gospodarstwa sadowniczego z Borzymowic, gdzie zamiast 5 osób podano tylko trzy. 
Kilka osób w efekcie tego złożyło korektę. Informujemy, że osoby, które świadomie 
z premedytacją zaniżyły ilość osób w deklaracji będą wzywane do wyjaśnienia lub 
prawidłowa wysokość opłaty będzie naliczana w ramach decyzji na podstawie 
przeprowadzonych postępowań administracyjnych. Zweryfikowane zostaną wszystkie 
sytuacje wątpliwe a właściwa opłata naliczana będzie od lipca.

Dawid Dalmann

Egzekucja długów za wodę i ścieki
Nawiązując do artykułu z czerwcowego wydania gazet-

ki choceńskiej informujemy, że podjęto czynności w celu odzyska-
nia należności od mieszkańców zalegających z opłatami za wodę i ścieki.  
W stosunku do osób, które na terenie naszej gminy maja największą zaległość 
zostały wystosowane pisma informujące o odcięciu wody. Na pismo o odcięciu wody 
zareagowało trzech właścicieli, którzy wystąpili do Wójta z wnioskiem o rozłożenie 
zaległości na raty. Na podstawie zawartych porozumień osoby Te zobowiązały się  do 
spłaty całości zadłużenia. W dniu 15.09.2020 r. dokonano odcięcia wody od jednej 
nieruchomości. Byliśmy zmuszeni do podjęcia takich kroków z uwagi na brak jakie-
gokolwiek odzewu  ze strony właściciela nieruchomości. Wzywamy wszystkich, którzy 
maja zaległości  w opłatach do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Choceniu w celu 
uregulowania zobowiązań. Jednocześnie informujemy, że działania windykacyjne będą 
kontynuowane. W najbliższym czasie kolejni dłużnicy otrzymają ostrzeżenie z terminem 
odcięcia wody.

Aleksandra Zawadzka

Podpisanie umów najmu Ośrodka 
Zdrowia w Czerniewicach

W dniu 28.07.2020 r., Wójt Gminy Choceń podpisał  umowy najmu  na czas określony 
od 1 sierpnia 2020 roku do 31 lipca 2023 roku z  Gabinetem Stomatologicznego i Nie-
publicznym Zakładem  Opieki zdrowotnej MEDYK w Czerniewicach. Umowy regulują 
pod względem prawnym wszystkie kwestie sporne między Najemcami, aby umożliwić 
prawidłowe funkcjonowanie obiektu opieki zdrowotnej   dla mieszkańców Gminy 
Choceń. Ustalony został czynsz za najem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w kwocie 
900 zł miesięcznie netto, natomiast kwota czynszu za Gabinet Stomatologiczny wynosi 
160 zł miesięcznie netto. Z umowy najmu wyłączone zostały miejsca parkingowe przez 
budynkiem, których utrzymaniem zajmie się Gmina Choceń.

Martyna Gorzkowska 

Działki  budowalne na sprzedaż 
Gmina Choceń przeznaczyła  na sprzedaż cztery działki budowlane położone w  Cz-

erniewicach, obręb  geodezyjny Czerniewice II, rejon ulic Choceńskiej i Kujawskiej. 
Teren działek niezabudowany, nieogrodzony, wszystkie media w granicach działek. 
Dojazd do działek bezpośredni drogą asfaltową oraz krótkim odcinkiem nieurządzonej 
drogi gruntowej.Sprzedaż odbędzie się  w formie przetargu ustnego nieograniczon-
ego, który zostanie ogłoszony w najbliższych dniach.

Wykaz działek: 
- dz. nr 214/1 powierzchnia 0,1001 ha- 25 200,00 zł  
- dz. nr 214/2 powierzchnia 0,1001 ha – 25 200,00 zł  
- dz. nr 214/4 powierzchnia 0,1018 ha- 25 700,00 zł 
- dz. nr 214/5 powierzchnia 0,1019 ha – 25 700,00 zł 

Podane ceny są cenami wywoławczymi w przetargu, do ceny 
ostatecznej doliczyć należy podatek VAT  w wysokości 23 %. 

Szczegółowe informacje do uzyskania w Urzędzie Gminy 
w Choceniu w pokoju nr 12 lub po nr tel. 54 284 66 17.

Martyna Gorzkowska 

Internet szerokopasmowy w Gminie Choceń
W ramach realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na 

terenie Gminy Choceń zostanie zbudowana sieć światłowodowa. Głównym celem pro-
jektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego In-
ternetu. Wykonawcą inwestycji będzie firma PBT ZACHÓD S.A., natomiast operatorem 
łączy będzie firma INEA z Poznania. Każdy mieszkaniec gminy będący w zasięgu sieci, 
będzie miał możliwość bezpłatnego wykonania przyłącza do posesji. Internet symetry-
czny oznacza, że prędkość zarówno wysyłania jak i pobierania danych jest taka sama 
i wynosi odpowiednio np. 300MB/s, 600MB/s, 1 GB/s lub 10 GB/s. W ramach budow-
anej sieci powstanie tzw. OSE (OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA), która zapewni 
połączenie siecią światłowodową wszystkich szkół w Polsce i zapewnienie dostępu do 
szybkiego Internetu. Szkoły, do których doprowadzona zostanie światłowód w ramach 
programu OSE będą mogły bezpłatnie korzystać z sieci przez 10 lat.

Planowany termin zakończenia prac to październik 2021 r. Większa część instalacji 
zostanie wykonana metodą napowietrzną przy wykorzystaniu słupów energetycznych. 
W pozostałych miejscach światłowód będzie przebiegał w gruncie. Planowana długość 
sieci w powiecie włocławskim to ok. 800 km, w tym: sieć napowietrzna ok. 520 km, sieć 
doziemna – ok. 280 km. 

Ponadto na wniosek Wójta Gminy w Choceniu z prośbą o rozszerzenie pokry-
cia zasięgu wykonawca zobowiązał się do częściowej realizacji wniosku. Pis-
mo dotyczyło miejscowości Czerniewice oraz nowego osiedla w Choceniu. Do 
projektu na tym etapie zostały dołączone Czerniewice. Niestety nowe osiedle  
w Choceniu musi poczekać na drugi rządowy projekt, który będzie miał na celu 
rozbudowę sieci światłowodowej. Prawdopodobnie wystartuje on jeszcze w tym roku.

Szymon Bełkowski

Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych
Gmina Choceń pozyskała dofinansowanie na wsparcie osób niesamodzielnych. Re-

krutacja uczestników i rozpoczęcie realizacji zadań w projekcie przewidywane jest pod 
koniec bieżącego roku. Projekt przewiduje objęcie wsparciem 70 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczenie społecznym oraz 32 osoby z otoczenia tych osób. W ra-
mach projektu przewidziane są usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjal-
istyczne usługi opiekuńcze w postaci wsparcia psychologa oraz wsparcie opiekunów 
faktycznych przez szkolenia, konsultacje z psychologiem a także indywidualne porad-
nictwo pracownika socjalnego. W Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka powstanie 
Klub seniora, w którym odbywać się będą zajęcia rozwijające umiejętności i zain-
teresowania, wśród zajęć zaplanowano m.in. gimnastyczne-joga, aerobik, ćwiczenia 
na zdrowy kręgosłup, prelekcje ze specjalistami z dziedziny zdrowia dietetykami lub 
psychologami. Klubowicze będą uczestniczyć w wyjściach do kina, teatru, na kon-
certy czy na basen. Odbywać się także będą spotkania integracyjne w formie imprez 
plenerowych. Uczestnicy będą mieli dostęp do kącika telewizyjnego i komputerowego 
z drukarką i aparatem fotograficznym. Do dyspozycji klubowiczów będzie ekspres do 
kawy. Wszystkie zaplanowane w projekcie działania mają przyczynić się do integracji 
seniorów oraz wspólnego spędzania wolnego czasu. Klub zaopatrzony zostanie we 
wszystkie potrzebne materiały.

Dominika Szymańska

Monitoring w Gminie Choceń
Gmina Choceń mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne postanowiła 

zbudować sieć monitoringu gminnego, którego celem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrona przeciwpożarowa 
i przeciwpowodziowa oraz ochrona mienia. Administratorem danych systemu 
monitoringu jest Urząd Gminy w Choceniu reprezentowany przez Wójta Gminy 
Choceń. W okresie wakacyjnym rozpoczęły się prace montażowe w określonych 
lokalizacjach. Obecnie kamery są montowane w ostatnim punkcie, czyli  
w Śmiłowicach. Monitoring funkcjonuje całodobowo. Obraz zapisywany jest na dys-
kach twardych rejestratorów w Urzędzie Gminy. Dostęp do archiwalnych nagrań będą 
miały tylko upoważnione organy.

System monitoringu wizyjnego obejmuje:
- Choceń (plac targowy, market oraz skwer przy Choceńskim Centrum Kultury),
- Czerniewice (boisko, centrum),
- Śmiłowice (droga w obydwu kierunkach od ronda) ,
- Plaża Choceń

Ponadto Gmina Choceń dysponuje dronem, który również będzie wykorzystywany 
do monitoringu przestrzeni publicznych. Po wykonaniu instalacji monitoring będzie 
skonfigurowany do przekazu on-line w sieci Internet o czym powiadomimy na naszej 
stronie www.chocen.pl. Będzie można na żywo podejrzeć to, co widzą kamery. Praw-
dopodobny termin udostępnienia tej usługi to początek listopada 2020r.

Szymon Bełkowski

MINIMALNA ZMIANA CEN OPŁAT ZA WODĘ 
Nowo powołana instytucja Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ustaliła 

cenę wody
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbi-

orców:

1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe
2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarc-

zej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i 
jednostki administracji publicznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 
ustawy m.in. przeciwpożarowe itp.

Woda dla drugiej grupy jest nieznacznie droższa, ponieważ opłaty ponoszone z tytułu 
sprzedaży wody podmiotom wyżej wymienionym też zostały zwiększone.

W związku z powyższym cena za wodę od 25 listopada 2020 wzrośnie o 1 gr 
i będzie wynosiła 2,55 zł brutto za 1 m3  dla mieszkańców gminy oraz o 2 gr, przez 
co cena będzie wynosiła 2,62 zł brutto za 1 m3 dla prowadzących działalność 
gospodarczą.

Cena ścieków nie ulega zmianie. Wzrost cen wynika z zatwierdzenia opłat za wodę 
i ścieki na okres 3 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Prosimy Państwa o podanie stanu licznika wody telefonicznie lub w kasie Urzędu 
Gminy. W odpowiedzi otrzymają Państwo informację o kwocie do zapłaty i nr faktury 
ponieważ często dochodzi do niewielkich rozbieżności kwotowych w przypadku kiedy 
samemu oblicza się wysokość opłaty.

Dawid Dalmann

Nielegalne podrzucanie odpadów
Niestety nielegalne podrzucanie odpadów wciąż jest zjawiskiem dość powszech-

nym, dotyczy przede wszystkim lasów i przydrożnych rowów. Zjawisko to ma też mie-
jsce w centrum Chocenia, gdzie prawdopodobnie niektórzy mieszkańcy budynków 
wielorodzinnych przy ul. Sikorskiego wyrzucają odpady za budynki gospodarcze i na 
prywatne działki budowlane przy ul. Krótkiej w Choceniu. Problem ten występuje już 
na dużą skalę, co jest bardzo uciążliwe dla sąsiadów, którzy utrzymują w okolicy tych 
działek ład i porządek. Już kilkukrotnie z pomocą Urzędu Gminy  lub na własną rękę 
co zasługuje na pochwałę uporządkowali ten teren. Przypominamy, że wyrzucanie od-
padów do miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania podlega karze grzywny na 
podstawie Kodeksu Wykroczeń. W związku z tym na tym obszarze zostały zainstalow-
ane foto pułapki, a w najbliższym czasie monitoring gminny, który pozwoli nam ustalić 
tożsamość osób podrzucających śmieci. Po czym sprawy będą kierowane na policję.

Dawid Dalmann

Walne Stowarzyszenia dla 
Rozwoju Gminy Choceń

W dniu 12.08.2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Choceniu odbyło się 
walne Sprawozdawcze i Wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia dla Rozwoju 
Gminy Choceń. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności za 
2019 rok. Przyjęto pakiet uchwał w tym udzielono absolutorium Zarządowi. Z związku 
z rezygnacją Prezesa Pana Leszka Skalskiego walne uzupełniło zarząd i wybrało nowe-
go prezesa. Funkcję prezesa stowarzyszenia powierzono Panu Sławomirowi Gwar-
deckiemu. A skład nowego zarządu przestawia się następująco:

Sławomir Gwardecki – Prezes
Piotr Maciej Piętowski – Wiceprezesa
Kamil Klejba – Sekretarz
Kamil Gołaszewski – Skarbnik
Radosław Chełminiak – Członek
W ramach wolnych wniosków omówiono temat możliwości „przejęcia” jezior zloka-

lizowanych na terenie gminy. Stowarzyszenie posiadało by nadzór nad wodami oraz 
mogłoby zagospodarować teren wzdłuż linii brzegowej. Dodatkowo na spotkaniu 
omówiono temat utworzenia specjalnej sekcji skupiających wędkarzy z terenu naszej 
i gmin ościennych. 

Z tego miejsca wszyscy członkowie stowarzyszenia składają serdecznie 
podziękowania Panu Leszkowi Skalskiemu za włożony trud, poświęcony czas i ciężką 
pracę na rzecz stowarzyszenia. 

Kamil Klejba

Rośnie góra śmieci
Pełni niepokoju obserwujemy rosnącą szybko ilość śmieci produkowanych w gmi-

nie. W czerwcu jeszcze za poprzedniej umowy było to około 100 ton – lipiec 110 ton 
– sierpień już 120 ton. Jeśli zjawisko będzie się utrzymywać nierealne stanie się utrzym-
anie dotychczasowych stawek opłaty za wywóz śmieci.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Azbest w roku 2020
Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z terenu Gminy 

Choceń. Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Choceń”. Zadanie było dotowane w 100% z budżetu Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Firma odebrała 
i zutylizowała azbest  z 27 posesji o łącznej wadze 96,157 Mg. Całkowity koszt zada-
nia opiewa na kwotę 41.594,64 zł. Mieszkańcy, którzy chcieliby za darmo pozbyć się 
zalegającego na ich posesjach azbestu lub zdjąć go z dachu przy pomocy specjal-
istycznej firmy mogą do końca lutego 2021 r. zgłaszać się do Urzędu Gminy pokój nr 1 
Pan Tomasz Sikorski, tel. 54 284 66 17 lub 606 465 528. Jednakże te osoby, u których 
eternit zalega na dachu i chcieliby go zdjąć muszą ten fakt zgłosić w Starostwie Powia-
towym we Włocławku. Czekamy na zgłoszenia.

Tomasz Sikorski

OZE w Gminie Choceń - mikroinstalacje
Zakończyliśmy kolejny projekt współfinansowany w ramach środków unijnych. Pro-

jekt dotyczył budowy 30 instalacji fotowoltaicznych na terenie całej gminy. Inwestycję 
realizowała firma JSB CONSTRUCTION Jolanta Sekuła z Banina. Łączna wartość robót 
wyniosła 789 661,57 zł. 

Bardziej szczegółowo projekt gminy obejmował wykonanie 30 mikroinstalacji fotow-
oltaicznych na budynkach mieszkalnych, gospodarczych lub instalacji naziemnych. 
Celem głównym projektu było zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w produkcji energii poprzez realizację inwestycji w 30 mikroinstalacji fotowoltaicznych 
o łącznej mocy elektrycznej 194,32 kWp. Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną 
zredukowane koszty eksploatacji energii elektrycznej, w konsekwencji wpłynie to na 
redukcję CO₂ do atmosfery (o 156,47 MG/rok). Dzięki zrealizowaniu ww. zadania Gmina 
Choceń promuje rozwiązania w zakresie mikroinstalacji OZE i działań prosumenckich 
(produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. niskiej 
emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem. Realizacja ww. inwest-
ycji wynika z zapisów Panu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń.

Inwestycja współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.1. Wspi-
eranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Kamil Klejba
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Wezwanie do uporządkowania działek
Gmina Choceń skierowała pismo wzywające do uporządkowania działek, których stan 

sanitarny budzi wątpliwości. Na tę okoliczność powołana została komisja składająca się  
z pracowników Urzędu Gminy oraz funkcjonariusza Posterunku Policji 
w Choceniu. Czynności kontrolne polegały na sprawdzeniu stanu pos-
esji w myśl art. 117 § 1 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. 2019, poz. 821 t.j.), 
który brzmi: „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku  
w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań  
i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu 
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych 
albo karze nagany”. Nie wszyscy jednak właściciele zastosowali się do otrzymanego 
wezwania. Komisja sporządzi stosowny protokół z wizji terenowej i skieruje materiał 
dowodowy na policję celem nałożenia mandatu.

Tomasz Sikorski

Pomoc COVID- 19 dla poszkodowanych 
w wyniku ubiegłorocznej suszy

Od dnia 13.08.2020 r. wnioski mogą składać producenci rolni, którym zagraża utrata 
płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym w związku z epidemią 
COVID – 19 i którzy w dalszym ciągu odczuwają skutki finansowe zeszłorocznej suszy, 
a wnioski o pomoc złożone w 2019 r. w związku z wystąpieniem tego niekorzystnego 
zjawiska, nie zostały rozpatrzone lub rozpatrzone negatywnie a pomoc finansowa nie 
była wypłacona. 

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo 
siedzibę producenta rolnego, na formularzu określonym przez Prezesa ARiMR. Pomoc 
może zostać przyznawana przez ARiMR tylko do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu 
musi zostać wypłacona. Nie został jeszcze ustalony końcowy termin składania wni-
osków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy. 
Do złożenia wniosku nie jest wymagany protokół strat w gospodarstwie.

UWAGA: Rolnicy którzy otrzymali już pomoc finansową nie będą mogli skorzystać  
z dodatkowej puli pieniędzy.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod numerem telefonu 54 232 14 95- Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział we Włocławku.

Tomasz Sikorski

Regiogmina 
Gmina Choceń znalazła się wśród 21 gmin w naszym województwie, które przystąpiły 

do projektu Regiogmina organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Li-
derem finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projektu 
Regiogmina jest samorząd województwa, partnerami dwie uczelnie – warszawska 
Szkoła Główna Handlowa i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przed nami faza 
wdrożeniowa  projektu, w której przeprowadzony zostanie pilotaż proponowanych form 
wsparcia oraz badania fokusowe dotyczące czynników sprzyjających i ograniczeń 
związanych z wdrożeniem wybranych instrumentów. W pilotażu uczestniczyć będzie 
ponad 8,5 tysiąca firm, a także struktury samorządów gminnych, w których planowane 
jest utworzenie komórek dedykowanych rozwojowi gospodarczemu.

Agnieszka Świątkowska

Dofinansowanie pracowni 
w pomoce dydaktyczne

W ostatnim czasie Minister Finansów przekazał informację o przyznanej dla gminy 
Choceń na rok 2020 r., kwoty 60.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia 
w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych. Wyposażenie trafi do Szkoły 
Podstawowej w Wilkowicach. Będą to m.in. monitory interaktywne oraz pakiety czu-
jników pomiarowych dla pracowni biologii, chemii i fizyki takie jak: czujnik temperatury, 
ph, ruchu, światła, tlenu, ciśnienia, pola magnetycznego, napięcia elektrycznego oraz 
sondy ph do powierzchni płaskich.

Ewelina Paszyńska

Wniosek o dofinansowanie w ramach 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Gmina Choceń złożyła wniosek o uzyskanie środków z  Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W ramach ogłoszonego nabo-
ru środki z Funduszu przeznaczone są na wsparcie konkretnych projektów, których 
wartość kosztorysowa nie jest niższa niż 400  tys. zł, w przypadku naszej Gminy jest to 
projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy 
Choceń”. Wnioskowana kwota środków to  1 222 251,57 zł , otrzymane środki przeznac-
zone zostałyby na pokrycie kosztów wkładu własnego zaplanowanego w projekcie.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 4 mln złotych. Wdrożenie projektu jest 
sposobem rozwiązania problemu związanego z optymalizacją gospodarki wodno 
– ściekowej oraz stanowi realizację celu Gminy dotyczącego poprawy warunków 

życia mieszkańców i ochrony środowiska przyrodniczego. 
Martyna Gorzkowska 

Nowe książki dzięki 
Bibliotece Narodowej

Dzięki udziałowi w Programie Biblioteki 
Narodowej Priorytet 1 – zakup nowości 
wydawniczych dla bibliotek, CCKB 
każdego roku otrzymuje dotację na zakup 
nowości wydawniczych . W tym roku pr-
zyznano kwotę  5 200 zł, za którą odnow-
imy księgozbiór naszej biblioteki.

Ewa Wysińska

Tereny zielone 
z dotacją

W ramach zadania pn.: „Zielony 
krajobraz w roku 2020” zakupiliśmy 
i  posadziliśmy na terenach gminnych: 
lipa w ilości 10 szt., kasztanowiec- 14 szt., 
jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt., 
głóg- 7 szt., sosna czarna- 5 szt., brzoza- 
19 szt., modrzew- 6 szt., świerk srebrny- 5 
szt., perukowce- 10 szt., thuja szmaragd- 
25 szt., jałowiec płożący- 5 szt. Sadzon-
ki drzew i krzewów posadzone zostały 
w miejscowości Choceń, Wilkowice i Cz-
erniewice. Wartość zadania to 15.125 
zł. Pozostałe 8.025 zł to wkład własny 
Gminy. Celem realizowanego zadania 
jest zwiększenie powierzchni zielonych, 
utworzenie ekranów zieleni, stworzenie 
barier pyłowych i ekologicznych. Ponadto 
nowe nasadzenia poprawiają wizerunek 
i ład przestrzenny Gminy Choceń. Gmina 
Choceń na powyższe zadanie otrzymała 
dotację ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu do kwoty 7100 zł.

Tomasz Sikorski

Lato na plaży w Choceniu.
Tegoroczne lato nie żałowało nam słońca i gorąca. W niektóre dni na plaży nad 

choceńskim jeziorem było i po około 500 osób. Nie tylko naszych mieszkańców ale 
z całej okolicy. Bardzo wielu z Włocławka. Warto odnotować, że każdego roku plaża jest 
wzbogacana o kolejne urządzenia i atrakcje. Woda w tym roku cały czas nadawała się 
do kąpieli, nie było sinic – a badania były robione przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
– niezależną państwową instytucję praktycznie co tydzień. 

W niektóre dni bezpieczeństwa kąpiących pilnowało nawet 4 ratowników wodnych. 
Chciałbym podziękować, bo interwencje były wielokrotnie potrzebne. Cały czas aktual-
na jest oferta by z dopłatą od samorządu uzyskiwać uprawnienia ratownika. W zamian 
oczekujemy trzyletniej pracy na plaży – oczywiście płatnej.

Pojawił się natomiast nowy problem to skutery i motorówki na jeziorze. Sądzimy, 
że przy tej wielkości jeziora możliwe jest pogodzenie interesów, kąpiących, wędkarzy 
i używających sprzętu pływającego. W tej kwestii będą nowe rozwiązania na przyszły 
rok.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

GOSiR wraz z GTS Unią Choceń zaprasza do udział w zajęciach z nordic walking oraz aerobiku. Każde z tych zajęć, będą odbywały 
się raz w tygodniu – nordic walking w każdy piątek, wstępnie o godzinie 16.00, a aerobik w środy o godz. 17.00. Zajęcia prowad-
zone są na hali sportowej w Choceniu lub w terenie przez doświadczone instruktorki ze stosownymi uprawnieniami. Zachęcamy do 
udziału młodszych i starszych. Koszt zajęć to symboliczne 5 zł.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu – 606 465 670 (Radosław Chełminiak).

Przeprowadzony został przetarg na inwestycję pn Rewitalizacja przestrzeni i bud-
ynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków 
mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II.  Do urzędu wpłynęło 
sześć ofert. Najkorzystniejsza została złożona przez Zakład Remontowo - Budowlany 
Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka. W dniu 23 lipca 2020 r. z wykonawcą podpisana 
została umowa na realizację projektu na kwotę 1 081 883,85 zł. Prace budowlane 
zostały już rozpoczęte.

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:
- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej 

na działkach nr 557,  
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Bor-
zymie na działkach nr 19/9, nr 53/5, nr 53/6.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót 
termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych 
i kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. 
Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych 
oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne. Zakończenie zadania planowane 
jest na listopad 2021 r. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale 
Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Hanna Piastowska
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W żłobku „Pomponik” w Choceniu 
Żłobek „Pomponik” w Choceniu pożegnał 28 sierpnia 

2020 roku w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka 
pierwszych w historii „absolwentów”, którzy rozpoczęli 
swoją przygodę 6 września 2019 roku z pierwszą 
placówką opiekuńczo - wychowawczo – edukacyjną. 
11 – cioro dzieci pożegnało się ze Żłobkiem i rozpoczęli 
kolejny etap edukacyjny. Pozostałe dzieci kontynuują 
kolejny rok. Udział w zakończeniu brało 25 –cioro dzieci 
wraz z rodzicami. W ceremonii zakończenia udział wzięli 
Wójt Gminy Roman Nowakowski, Sekretarz Gminy Ag-
nieszka Świątkowska oraz Przewodniczący Rady Józef 
Dąbrowski. Wszystkie dzieci uczęszczające otrzymały 
dyplomy i upominki. 

W roku 2020/2021 uczęszcza 25 dzieci, są to dwie grupy 
Biedronki i Żabki. W tym roku rodzice będą ponosić ko-
szt comiesięcznego czesnego w wysokości 100 zł oraz 
koszt wyżywienia - 10 zł/dzień. W tym roku Żłobkowym 
planujemy zorganizować pasowanie na żłobkowicza, 
dzień pluszowego Misia, spotkanie z Mikołajem, bal 
karnawałowy oraz Dzień dziecka. Maluszki podczas 
zajęć uczą się funkcjonować w grupie, poznają nowe 
przedmioty, stawiają pierwsze kroki. W pierwszym tygod-
niu odbyły się zajęcia adaptacyjne dla dzieci, które w 
tym roku dołączyły do grupy, podczas tych zajęć dzieci 
zapoznały się z nowym otoczeniem, opiekunkami, salą, 
zabawkami. 

W przyszłym roku we wrześniu planujemy powiększenie 
Żłobka o 15 nowych miejsc, zostanie przeprowadzony 
remont pomieszczeń oraz pomieszczenie zostanie 
wyposażone w niezbędne do prawidłowego funkcjonow-
ania zabawki i meble oraz zatrudniony zostanie dodat-
kowy personel. Dofinansowanie utworzonych miejsc dla 
dzieci będzie finansowane ze Środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Dziękujemy rodzicom, Wójtowi, Pani Sekretarz oraz 
Radzie Gminy za docenienie naszej pracy i całoroczną 
współpracę.

Dyrektor Żłobka 
 Katarzyna Dąbrowska 

Kolejne przydomówki do budowy
W Gminie Choceń wybudowane zostaną kolejne przydomowe oczyszczal-

nie ścieków. Inwestycja dofinansowana została ze środków pozyskanych z Ku-
jawsko- Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie zakłada 
wybudowanie 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Choceń. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy realizowany 
będzie jeszcze w tym roku i przewiduje wybudowanie 10 przydomówek. Ter-
min realizacji I etapu to 31 grudnia br. Drugi etap zrealizowany zostanie do końca  
30 września 2021r. i zakłada budowę 35 oczyszczalni przydomowych. Gmina w ra-
mach przetargu wyłoniła wykonawcę prac którą jest Wielobranżowy Zakład Usługowy 
Andrzej Sieradzki z siedzibą we Włocławku. Koszt inwestycji to 793.544,07 zł. Oper-
acja ma celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń.  Współfinansowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Inwestycja realizowana jest w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem operacji jest wspi-
eranie rozwoju obszarów wiejskich, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie Gminy Choceń.

Tomasz Sikorski

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
W dniu 1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych 

w gminie Choceń. Uczniowie byli zobowiązani do przestrzegania reżimu sanitarnego.
Nowy rok szkolny rozpoczęło:
 - 97 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Choceniu,
-  41 dzieci w Przedszkolu Niepublicznym w Śmiłowicach,
- 34 dzieci w Przedszkolu „Miś” w Czerniewicach.
W szkołach podstawowych:
- 33 dzieci w oddziale przedszkolnym w SP w Choceniu,
- 302 uczniów w szkole w Choceniu,
- 96 uczniów w szkole w Śmiłowicach,
- 180 uczniów w szkole w Wilkowicach.
W szkołach średnich:
- 90 osób w Liceum Ogólnokształcącym w Choceniu,
- 82 osoby w Branżowej Szkole I Stopnia w Choceniu.
Żłobek „Pomponik” już od 1 września rozpoczął pracę i opiekę nad najmłodszymi. 

Do instytucji zapisane jest 25 dzieci. Zajęcia również prowadzone są ze szczególną 
ostrożnością i dbałością o zdrowie i bezpieczeństwo maluchów.

Nowy rok szkolny będzie odbywał się w szczególnym reżimie sanitarnym.  MEN 
przygotowało wytyczne dla kierowników placówek, które mają zapewnić bezpieczeństwo 
uczniom. Osoby, które wykazują niepokojące objawy, powinny zostać w domu aby nie 
narażać pozostałych uczniów. Rodzicom zaleca się kontaktowanie z nauczycielami 
i dyrekcją szkoły drogą telefoniczną.

Julia Paczkowska

Zmiany w GOPS
Na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Ewa Ziółkowska – kierownik naszego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Jeszcze raz dziękujemy za wieloletnią prace na tym trudnym 
stanowisku.

Powołałem na to miejsce Panią Hanię Gołębiewską – pracownika Urzędu, która 
zajmowała się dotychczas gospodarką nieruchomościami. Z kolei stanowisko po Pani 
Hani objęła Pani Martyna Gorzkowska. Obydwu Paniom życzę sukcesów.

Pani Gołębiewska na razie jest pełniącą obowiązki kierownika GOPS. Konkurs na 
Kierownika odbędzie się w przyszłym roku na wiosnę. Zmiana kierownika pociągnęła 
za sobą kolejne zmiany personalne w GOPS. Z pracy zrezygnowała Pani Edyta Ma-
linowska. Poszukujemy aktualnie nowego pracownika socjalnego. Zmiany dotyczą też 
podziału obowiązków i zakresów czynności dla poszczególnych pracowników. Nowa 
Pani kierownik próbuje dostosować strukturę GOPS do nowych wyzwań. W sprawie 
ewentualnej pracy w GOPS proszę o kontakt bezpośrednio z p. Hanią Gołębiewską.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

OBOZY 2020
Poprzez działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu od dziesięciu 

lat Choceń zmienia się w centrum wypoczynkowe. Dzieci i młodzież z całej Polski 
przyjeżdżają na obozy sportowe. Dzięki współpracy GOSiRu, Szkoły Podstawowej 
im. Januszka Korczaka w Choceniu, stołówki szkolnej oraz SLO i SBSIS funkcjonuje 
bardzo atrakcyjna baza  noclegowo – sportowa, z której korzysta coraz więcej klubów 
i szkół. W tym roku mimo trudnej sytuacji na świecie związanej z COVID19 Choceń 
odwiedzi ok. 162 osób zgodnie z poniższym harmonogramem:

16.07 – 19.07 — GKS Bedlno seniorzy (piłka nożna) 
28.07 – 08.08 — GKS Bedlno dzieci (piłka nożna)
09.08 – 16.08 — Szkółka Piłkarska Funino Krzysztof Kaszuba (piłka nożna)
16.08 – 26.08 — Basketball Academy  Warszawa (Koszykówka)
22.08 – 29.08 — KKS PRO BASKET KUTNO (Koszykówka) 

Jak widać młodzi sportowcy reprezentują różne dyscypliny sportowe, ale każda grupa  
ma doskonałe warunki do przeprowadzania kilku treningów w ciągu dnia, ponieważ mają  
do dyspozycji halę sportową, siłownię, boisko do siatkówki plażowej oraz kompleks 
boisk zewnętrznych. Obozowicze mogą również korzystać z rowerów zakupionych 
przez GTS Unię Choceń. Dużą popularnością w śród naszych gości cieszy się jezioro 
w Choceniu z bardzo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną oraz strzeżonym kąpieliskiem. 
Na wszystkie pytania dotyczące skorzystania z bazy obozowej w przyszłym sezonie 
odpowie kierownik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – Pan Radosław Chełminiak 
(tel. 606 465 670) 

Zawody wędkarskie 
W dniu 20 września na jeziorze Szczukowskim  - dla niewtajemniczonych chodzi 

o jeziorko ok. 20 ha po prawej stronie jak się jedzie od Wilkowiczek do Lutoborza – 
odbyły się zawody wędkarskie o puchar Wójta Gminy. Jeziorko wraz z pobliskim teren-
em stanowi własność gminy i zostało wydzierżawione w przetargu Państwu Karpińskim 
z Grabkowa. Niestety pisząc ten artykuł nie znamy jeszcze wyników, mimo iż w chwili 
gdy dotarła ona do rąk czytelników można zapoznać się z nimi na naszej stronie in-
ternetowej. Przewidziany jest udział 23 wędkarzy (tyle jest stanowisk wędkarskich). 
Kibiców będzie z pewnością dużo więcej. Zawody odbyły się między 7.00 a 12.00 
– potem ognisko. Dla kibiców wstęp wolny, niestety liczba wędkarzy limitowana ze 
względu na niewielką powierzchnię jeziorka. 

Na zawodach wyłoniona zostanie reprezentacja na zawody z gminą Lubień Kujawski. 
Zawody odbędą się niebawem na tym samym obiekcie.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Działalność Gminnej Spółki Wodnej Choceń
Gminna Spółka Wodna Choceń w ramach swojej działalności statutowej zatrudniła 

sześciu pracowników na stanowisku meliorant w ramach robót publicznych. Pracown-
icy zajmują się głównie czyszczeniem rowów oraz udrażnianiem studzienek meliora-
cyjnych. W ramach ostatnich prac wykoszono rów wzdłuż torów kolejowych w Czernie-
wicach, rów (rzeczkę) do jeziora Borzymowskiego, rów w Lutoborzu oraz w Szczutkowie. 
Dzięki dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 2700 zł usunięto 
zakrzaczenie na odcinku ponad 400 mb w Śmiłowicach. Na podstawie umowy nr 98 
Wojewoda przyznał Gminnej Spółce Wodnej Choceń dotację w wysokości 33 800 zł 
na konserwację rowu melioracyjnego na odcinku Choceń – Jarantowice – jezioro Bor-
zymowskie oraz bieżącą konserwację urządzeń melioracyjnych polegającą na czyszc-
zeniu rowów. Ponadto Wójt Gminy Choceń przekazał dotację w wysokości 25000 zł 
na konserwację rowu  w Wilkowiczkach, Skibicach, Jarantowicach, naprawę urządzeń 
melioracyjnych, wymianę przepustów oraz elementów studni melioracyjnych. Wyko-
nano także pracę polegające na zmeliorowaniu lub naprawie istniejącego drenażu 
w Kuźnicach, Księżej Kępce, Ząbinie oraz Borzymiu. Planowane są także prace melio-
racyjne w Wilkowicach, Nowej Woli  i Śmiłowicach (Huby) polegające na udrożnieniu 
sieci melioracyjnej.  

Dawid Dalmann

Remonty i prace inwestycyjne w placówkach oświatowych gminy Choceń

Wakacje to nie dla wszystkich czas odpoczynku. 
Zamiast dzieci do gminnych placówek oświatowych, 
wkraczają tam ekipy remontowe, aby po wakacjach uc-
zniowie mogli wrócić do jeszcze piękniejszych obiektów. 
Systematyczna poprawa warunków lokalowych placówek 
oświatowych oraz dążenie do poprawy bezpieczeństwa 
dzieci, młodzieży i pracowników przebywających na te-
renie szkół i przedszkoli to ważne i priorytetowa założenia 
realizowane przez samorząd Gminy. Każdego roku 
w  placówkach oświatowych przeprowadzone są prace 
remontowe i inwestycyjne, pozwalające na właściwą 
realizację zadań dydaktyczno-wychowawczych.

W tym roku największy zakres prac budowlanych zreal-
izowany został w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach tj:

- przeprowadzono remont kapitalny łazienek (skuto 

stare okładziny ścienne i podłogowe z płytek, zdemon-
towano posadzki betonowe zdemontowano kabiny sani-
tarne, demontażu uległa armatura sanitarna, zdemon-
towano stare rury wodociągowe i kanalizacyjne ,

- zamontowano nowe rury wodociągowe i kanaliza-
cyjne, wykonano nowe posadzki betonowe, wykonano 
nowe okładziny ścienne i podłogowe z płytek, wykonano 
kabiny sanitarne, zamontowano armaturę sanitarną,

- przeprowadzono remont korytarza (obudowano rury 
c.o. płytami kart.- gipsowymi, zamontowano boazerie 
z paneli drewnianych, wykonano nowy sufit podwieszany 
typu Armstrong z oświetleniem, pomalowano pomieszc-
zenia, wykonano powłokę żywiczną na posadzce.

Prace remontowe przeprowadziła Firma MAREMO 
z Włocławka. Wartość zadania inwestycyjnego 70 000,00 
zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

W Szkole Podstawowej w Wilkowicach wykonano:
- nową gumoodporną bezspoinową powłokę dachową 

o wysokiej elastyczności na dachu łącznika pomiędzy 
salą gimnastyczną a szkołą. Powłoka ta pozwoli na 
pewną szczelność w miejscach styku materiałów 
o  rożnej rozciągliwości np. stal, beton, drewno. Prace 

przeprowadziła Firma LUX-BUD z Chocenia.
W Oddziale Przedszkolny w Choceniu:
- wymalowano klatkę schodową od pietra do piwnicy 

z korytarzem
- przeprowadzono remont kapitalny szatni (skuto tynki 

cem. wap., wykonano izolację przeciwwilgociową, za-
montowano panele ścienne PCV, pomalowano sufit ). 
Prace przeprowadziła Choceńska Socjalna Spółdzielnia 
Budowlana z Chocenia. Wartość prac remontowych 10 
000,00 zł.

W Przedszkolu w Śmiłowicach:
- uszczelniono na całości  pokrycie dachowe metodą 

natryskową z pianki poliuretanowej.
Metoda natryskowa z piani nie wymaga wykonywania 

dodatkowych obróbek blacharskich przy kominach, 
włazach dachowych, ogniomurach, ponieważ wykony-
wana jest jako jednolita całość.

- wymieniono na nowe stare orynnowanie i wykonano 
nowy pas nadrynnowy.

Prace przeprowadziła Firma MAREMO z Włocławka. 
Wartość zadania inwestycyjnego 49 200,00 zł

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.

Mariusz Bilęda
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Hufiec  ZHP Powiatu realizuje projekt dofinansowany z  Funduszy Europejskich  
pt. ”Na szlaku wiedzy – kreowanie wśród dzieci i młodzieży chęci zdobywania wiedzy 
na temat historii lokalnej i naszego kraju”.

W ramach projektu przewidziane są:
• pomoc w odrabianiu lekcji,
 • zajęcia z fotografii i filmowania,
• warsztaty kreatywne i rękodzielnicze,
• zajęcia o tematyce historii lokalnej oraz kuchni regionalnej,
• zajęcia z pierwszej pomocy,
• wycieczki edukacyjne, wypoczynkowe,
• zimowiska.

Projekt jest realizowany w okresie od sierpnia 2020 r. do lutego 2021 r. i obejmuje 
swym zasięgiem osoby zamieszkałe na terenie Gminy Choceń.

Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (tj. od 6 lat do 18 roku życia 
lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (12 osób), która 
jest zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.

Całkowita wartość projektu: 36 087,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 34 200,00 zł
Wkład własny: 1 887,00zł

Drogownictwo 2020 r.
1. Roboty drogowe bitumiczne w latach 2020-2021
Zakończone zostały prace polegające na wykonaniu 

nawierzchni bitumicznych na następujących odcinkach   
dróg:

a/ Szczytno-Zapust odc. o dł. 0,811 km
b/ Filipki – Śmiłowice odc. o dł. 0,605 

km (zamknięcie ciągu drogowego-do 
drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki)

c/ ul. Spacerowa w Choceniu o dł. 0,400 km 
(do drogi pow. Włocławek-Choceń)

d/ Siewiersk – Świątniki, o długości 998 mb ( od 
sklepu do skrzyżowania z DG 190714C) 

e/ Śmiłowice – Borzymowice, o długości 0,460 
km (od DG 190719C do przepustu łączącego 
jeziora Krukowskie i Borzymowskie)

Zadanie „Siewiersk – Świątniki” dofinansowane będzie 
środkami z Funduszu Gruntów Rolnych.  
Natomiast do 30.09.2021 wykonawca robót –Firma 
Inżynieryjno-drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z 
Włocławka w ramach przedmiotu umowy zrealizuje 
prace nawierzchniowe na następujących drogach :

a/ Skibice –Szatki na odc. o dł. 0,722 km
b/ Szatki – Skibice na odc. o dł. 0,492 km
c/ Krukowo -  wieś na odc. 0,300 km
d/ Wilkowice – Śmiłowice na odc. o dł. 0,505 km
e/ ul. Parkowa w Choceniu na odc. o dł. 0,200 km

Łączna wartość prac dla bieżącego 
roku wyniosła 707 241,19 zł.

2. Place, parkingi, chodniki
Na bieżący rok przewidziana jest kontynuacja 

prac przy utwardzeniu ciągu pieszego  
w Borzymowicach, w ciągu drogi powiatowej 

Szczytno-Kłobia. W dniu 31.08.2020 r. zawarliśmy 
umowę regulującą obowiązki stron. Z chwilą 
przekazania prefabrykatów przystąpimy do prac. 

3. Podbudowy 2020
Do końca roku pozostały nam do wykonania 

dolne warstwy podbudów na drodze Skibice-Szatki, 
i przedłużenie odcinka Krukowo-wieś. Niezbędne 
materiały zostały zgromadzone.

4. Inwestycje 2019/2020 i 2020/2021
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych – 

nabór 1/2019/FDS zakończyliśmy realizację zadania 
pn. Przebudowa dróg ul. Wiązowa, Reja, Brzozowa, 
Jodłowa oraz przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 
190723C i drogi pow. nr 2909C w miejscowości Choceń. 
Dofinansowane zostało ono kwotą: 1 262 850, 00 zł, co 
stanowi 69% ogólnej wartości inwestycji. Zadanie polegało 
na wykonaniu pełnej konstrukcji drogi, odwodnienia - 
kolektora deszczowego, chodników, oświetlenia, przejść 
dla pieszych, oznakowania pionowego i poziomego.

Kolejną inwestycją z tego programu (nabór 2/2019/
FDS) jest „Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, 
ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w  Choceniu”. Zadanie 
realizować będzie Włocławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Nowej Wsi k/Włocławka, 
termin rozliczenia zadania do 15.06.2021 r. 
Planowanie jest wykonanie przebudowy jezdni, 
chodników, zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, 
wpustów ulicznych. Zmianie ulegnie także organizacja 
ruchu na w/w ulicach. Wartość robót wyniesie 
1 332 462,69 zł, z tego dofinansowanie 932 723,88 zł. 

Z kolei na ogłoszenie o naborze nr 1/2020/FDS 

złożyliśmy dwa wnioski na przebudowę dróg, tj. 
Wilkowice-Czerniewice oraz na przebudowę ul. Nowej 
i Lipowej w Czerniewicach. Po rozstrzygnięciu konkursu, 
akceptacji wniosków będziemy mogli rozpocząć w 2021 
roku ich realizację.

5. Od dwóch lat oczekujemy rozstrzygnięcia  wniosku 
dot. dofinansowania drogi Zakrzewek – Szczutkowo. 
Został on złożony do Urzędu Wojewódzkiego 
w  Bydgoszczy, związany jest z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych. Czynimy starania o jego pozytywną 
weryfikację. Jest to 813 mb drogi, łączącej DW 269 
Choceń – Kowal i DP 2927C Wilkowiczki – Lutobórz. 

6. Na wniosek mieszkańców bloku przy ul. Czerniewickiej 
2 w Choceniu realizowane będzie zadanie polegające 
budowie garaży wielostanowiskowych. Wykonawcą prac 
będzie Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.  
Sprawy formalne prowadzi Rypińskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego. Koszty zadania regulują 
mieszkańcy, natomiast Gmina zobowiązała się utwardzić 
drogę dojazdową do obiektu.

7. W ramach poprawy bezpieczeństwa , uspokojenia 
ruchu na ulicy Św. Antoniego, Kujawskiej w Czerniewicach 
oraz w Śmiłowicach przy starym młynie zainstalowane 
zostały progi zwalniające. W najbliższym czasie podobne 
prace wykonane zostaną na ul. Górniak w Choceniu. 
Natomiast na drodze  Krukowo- Olganowo, Śmiłowice-
Kuźnice w celu poprawy widoczności zamontowane 
zostaną lustra drogowe.

Chcesz zostać zuchem lub harcerzem?
Jesienne miesiące to czas akcji naborowych do drużyn harcerskich działających na 

terenie Gminy Choceń, w związku z tym drużynowi zachęcają do wstąpienia w nasze 
szare szeregi. 

Dla dzieci w wieku 7-10 lat polecamy 11. Choceńską Gromadę Zuchową „Pszczółki” 
kontakt - dh. Katarzyna Gawrysiak tel. 723 416 933

Dla młodzieży w wieku 10-13 lat proponujemy 10. Choceńską Drużynę Harcerską 
„WATAHA”  - kontakt pwd. Justyna Paprocka tel. 667 687 150

Młodzież w wieku 13-16 lat zachęcamy do włączenia się w działania 55. Choceńskiej 
Drużyny Starszoharcerskiej „Fluctus” kontakt pwd. Kacper Mosak tel. 732 833 246

Osoby powyżej 16 roku życia również mogą odnaleźć swoje pole działania w ZHP 
zarówno jako kadra pomocnicza lub członek drużyny wędrowniczej - kontakt pwd. 
Justyna Paprocka tel. 667 687 150

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe  
miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują 
się do aktywnego, dorosłego życia, uczą się samodzielności, a także kształtują swój 
charakter poprzez podejmowane działania. Przez szkołę harcerską przeszło wiele 
znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, 
gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy 
odciska trwałe, pozytywne  piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe 
życie.

 Zbiórka naborowa odbędzie się 18.09.2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie Hufca ZHP 
Powiatu Włocławskiego przy ulicy Sikorskiego 12 (budynek gminy -  wejście od placu 
zabaw), przyjdź, poznaj nas i zobacz jak działamy. Zapisy oraz więcej informacji można 
uzyskać po kontakcie z drużynowymi. 

Ogłoszenie
Urząd Gminy w Choceniu poszukuje osoby na stanowisko ds. wspierania 

przedsiębiorczości. Przewidywany okres zatrudnienia umowa o pracę na czas określony 
od dnia 02.11.2020 r. do dnia 31.10.2021 r., w wymiarze 1 etat. 

Zakres obowiązków - koordynowanie i współpraca z zespołem projektu Regiogmina. 
Szczegółowy zakres czynności w zakresie przedsiębiorczości i gospodarki zostanie 
ustalony po otrzymaniu wytycznych z Urzędu Marszałkowskiego. 

Wymagania:
• preferowane wykształcenie wyższe 
• min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
• sprawna obsługa komputera;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• wysoko rozwinięte zdolności komunikacyjne i organizacyjne;
• umiejętność pracy w zespole;
• pełna zdolność do czynności prawnych;
• wysoka motywacja do pracy;
• prawo jazdy kat. B;
Wymagane dokumenty:
* list motywacyjny podpisany przez kandydata;
* życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez 

kandydata;
Dokumenty należy składać w Urzędzie Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 

Choceń, pokój nr 7 do dnia 09.10.2020 r. 

Siewiersk

Siewiersk

Siewiersk

ul Wiązowa

ul. Brzozowa, Choceń

ul. Leśna, Choceń
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Narodowe Czytanie w Szkole 
Podstawowej w Choceniu

Jak co roku, uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu wraz 
z nauczycielami, wzięli udział w Narodowym Czytaniu. Tekstem, który czytała cała Pols-
ka, była „Balladyna” Juliusza Słowackiego. Podczas zajęć z wychowawcą każdy uczeń 
zapoznał się z wybranymi fragmentami dzieła romantycznego poety.

Mamy nadzieję, że tekst zainteresował młodzież i pozna ona całą tragiczną historię 
tytułowej bohaterki, tym bardziej, że jest to pozycja z zakresu lektur obowiązkowych.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Choceniu

1 września 2020 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny w naszej placówce. Ze względu     
na zaistniałą sytuację epidemiczną nie było uroczystej inauguracji.

Odbyły się spotkania wychowawców z uczniami. Jedynie uczniowie klas ,,0’’ i I ucz-
estniczyli w spotkaniach razem z rodzicami.

Pomimo licznych ograniczeń wynikających ze stosowania wytycznych MEN, MZ i GIS 
było wiele radości i zadowolenia z tego, że wszyscy znaleźliśmy się w murach szkoły.

Naszemu rozpoczęciu roku szkolnego patronowały słowa Janusza Korczaka      ,,Dzie-
ci rodzą się ze skrzydłami, nauczyciele pomagają im je rozwinąć’’.

Dyrektor Zespołu
Anna Pawłowska

Powszechny Spis Rolny – samospis  
W terminie od 1 września do 30 lis-

topada 2020 r., na terenie całego kraju 
przeprowadzany jest Powszechny Spis 
Rolny. Badaniem są objęte gospodarst-
wa indywidualne i gospodarstwa rolne 
osoby prawnej, które 1 czerwca br., 
prowadziły działalność rolniczą i według 
stanu na ten dzień. Liczba gospodarstw 
rolnych podlegających spisaniu na te-
renie naszej gminy wynosi 521. 

Wybrano następujące metody spi-
sowe: samospis internetowy oraz wywi-
ad telefoniczny. Samospis internetowy 
za pośrednictwem interaktywnej ap-
likacji, która jest dostępna na stronie in-
ternetowej Głównego Urzędu Statystyc-
znego (https://spisrolny.gov.pl ). W celu 
realizacji samospisu w Urzędzie Gminy 
w Choceniu zapewniono także stanow-
isko komputerowe z zainstalowanym 
oprogramowaniem wystarczającym 
do przeprowadzenia samospisu in-
ternetowego. Stanowisko znajduje się 
w pokoju nr 7. W godzinach pracy Urzędu będzie można uzyskać niezbędną pomoc 
w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. 

Zgodnie z nowymi zapisami ustawy spisowej oraz z panującą sytuacją epidemiczną, 
Centralne Biuro Spisowe przyjęło założenie, że spis będzie realizowany także metodą 
wywiadu telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmistrzowi terenowe-
mu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji rachmistrze terenowi otrzymają 
polecenie pracy inną metodą.

Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić udzielenia odpowiedzi. Udział 
w spisie jest obowiązkowy. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem 
kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Wszystkie dane indywidu-
alne i osobowe, które zostaną zebrane w spisie rolnym są poufne, podlegają szc-
zególnej ochronie i objęte są tajemnicą statystyczną. 

Agnieszka Świątkowska

Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej w Szczutkowie

Zakończyliśmy kolejny projekt w ramach rewitalizacji pn.: „Modernizacja i rozbu-
dowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na potrzeby integracji społeczności lokalnej 
– stworzenie bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i korzystających 
z pomocy społecznej”. Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój lokalny kierowany przez 
społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomor-
skiego na lata 2014-2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Region-
alnego w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Dorzecza Zgłowiączki. Przedmiotowy projekt wynika z Lokalnego Programu Rewitali-
zacji dla Gminy Choceń.

Wartość projektu wyniosła 180 928,57 zł
Dofinansowanie: 171 882,14 zł
Celem projektu jest ożywienie społeczne i gospodarcze gm. Choceń w wyniku 

modernizacji i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej w Szczutkowie. Rozbudowa 
pomieszczeń świetlicy wiejskiej ma na celu przystosowanie jej do pełnienia nowych 
funkcji społecznych umożliwiających m.in. organizację zajęć edukacyjnych, kultural-
nych, plastycznych, muzycznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym w tym osób starszych. Projekt ma na celu zwiększenie motywacji do 
działania, wzmocnienie wiary w siebie we własne możliwości, podniesienie samooceny, 
zwiększenie poczucia wpływu na własne życie, zmniejszenie marginalizacji i izolacji 
społecznej, nabycie umiejętności społecznych oraz aktywne podjęcie pracy.

Zakres projektu obejmował:
Rozbudowę budynku świetlicy o nowe pomieszczenie, w którym realizowane będą 

zajęcia aktywizujące dla mieszkańców. Docieplenie dachu płytami wełny mineralnej. 
W ramach projektowanej dobudowy, zaplanowano wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych prowadzącego do wejścia do budynku i wykonanie opaski wokół 
budynku

Modernizację budynku świetlicy wiejskiej obejmowało:
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie opaski wokół budynku
- wykonanie okładzin schodów zewnętrznych,
- malowanie istniejącej balustrady stalowej,
- wykonanie obróbek blacharskich.
Wykonanie kompletnej instalacji grzewczej w rozbudowywanej części budynku
Wykonanie instalacji elektrycznej.

Kamil Klejba

Nabór uczestników projektu 
– rewitalizacja etap II

Trwa rekrutacja uczestników projektu realizowanych w ramach projektu  „Pod-
niesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR 
w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w 
miejscowości Choceń- etap II”  realizowanego przez Gminę Choceń, ul. Sikorskiego 
12, 87-850 Choceń zgodnie z konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania 
Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez 
Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014–2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 30.06.2021 r.
Miejsce realizacji: Urząd Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń
Wartość projektu: 52 632,00  zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 50 000,00 zł

Podstawowym celem projektu jest wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu 
społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich pop-
rzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej, jak 
również inne inicjatywy  o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. 
Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace porządkowe, renowację 
podwórka. Działania te  spowodują wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu 
społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

Rekrutacja uczestników odbywa się w terminie od 01 września 2020 r. do 30 września 
2020 r. poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego i wszystkich niezbędnych doku-
mentów w biurze projektu tj. w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, 87-850 
Choceń lub przesłanie ich pocztą tradycyjną na ww. adres.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie www.chocen.pl.
Kamil Klejba

Wywóz nieczystości płynnych poza ewidencją
W lipcu 2020 r. w wozie asenizacyjnym Gminy Choceń, który świadczy usługi od-

bioru nieczystości płynnych został zainstalowany moduł nawigacji GPS, który wskazuje 
dokładną lokalizację beczkowozu w czasie jego pracy. Niestety okazało się, że w ciągu 
jednego miesiąca kierowca nie rozliczył się ze wszystkich wyjazdów i nie ujął w ewi-
dencji 17 punktów z których odebrano nieczystości ciekłe. W związku z czym zostały 
ukarany poprzez wyciągnięcie wobec niego konsekwencji finansowych. Na chwilę 
obecną praca wozu asenizacyjnego jest cały czas monitorowana dzięki urządzeniu. 
Każdy wyjazd jest rejestrowany i wpisywany do ewidencji. Wójt Gminy Choceń rozważa 
możliwość instalacji urządzeń GPS w innych urządzeniach i sprzętach przy pomocy 
których są świadczone usługi.  

Dawid Dalmann
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Dzięki wakacyjnym remontom 
uczniowie Szkoły Podstawowej 

w Śmiłowicach przywitał jasny korytarz, 
kolorowe toalety i nowa sala lekcyjna.

1 września br. uczniowie wrócili do ładniejszej szkoły. Wyremontowany korytarz 
na parterze jest teraz wizytówką szkoły. Białe ściany, drewniana boazeria i podłoga 
wyglądają pięknie. W toaletach wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, płytki, 
okna i armaturę. Uczniowie zyskali również nową salę lekcyjną, która łączy dwie funk-
cje stołówki i klasy. 

Komfortowe warunki pomogą śmiłowickim uczniom, w łagodny sposób, przestawić 
się po długiej nieobecności na tryb szkolny, a w przyszłości będą sprzyjały efektywnej 
nauce. 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach 
dziękuje władzom gminy Choceń za przeprowadzone remonty.

Niebawem nadanie imienia Szkole 
Podstawowej w Śmiłowicach

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach w lis-
topadzie 2019r  rozpoczęła procedurę na-
dania imienia swojej placówce. W kwietniu 
2020r. organy szkoły: Samorząd Ucznio-
wski, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców 
wybrały na patrona szkoły Annę Wajcowicz 
. 

1 września br. dyrekcja szkoły złożyła na 
ręce Wójta Gminy Choceń P. Romana Nowa-
kowskiego wniosek o nadanie z dniem 5 
listopada 2020r. imienia Anny Wajcowicz 
Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. 

Bardzo ważnym krokiem w działaniach 
związanych z procesem otrzymania imienia 
przez szkołę jest  zakup sztandaru,  sym-
bolu tożsamości i wspólnoty, łączącego 
tych, którzy chcą urzeczywistniać te same 
wartości i będącym również znakiem 
ciągłości i trwania szkoły. Projekt sztandaru 
przygotowała absolwentka szkoły P. Bar-
bara Bińkowska. Wykonania sztandaru 
podjęła się Pracownia Haftów Artystyc-
znych we Włocławku.

W związku z tym, że uroczystość nadania 
szkole imienia wiąże się z wieloma kosz-
tami, zwracamy się do Państwa z  gorącą 
prośbą o pomoc w organizacji naszego 
przedsięwzięcia, w tym o wsparcie finan-
sowe tego wydarzenia. Za każdą okazaną 
formę wsparcia oferujemy:

- wpis do księgi pamiątkowej,
- podziękowanie wygłoszone w trakcie 

uroczystości,
- możliwość wykorzystania własnych materiałów promocyjnych z tytułem 

„Sponsor” w trakcie trwania obchodów.

Jesteśmy również otwarci na inne sposoby promocji. W realizację zadania wkładamy 
własne siły oraz środki, natomiast okazane przez Państwa wsparcie zostanie przeznac-
zone między innymi na:

- wydanie Księgi Pamiątkowej,
- wykonanie Sztandaru Szkoły, zakup  rękawiczek oraz szarf,
- zakup gabloty do Kącika Patrona,
- przygotowanie uroczystości nadania imienia,
- odnowienie sal lekcyjnych.

Wierzymy, że Państwa pomoc umożliwi zrealizowanie zami-
erzonej inicjatywy, oraz wkładem w edukację i  wychowanie 
młodych ludzi poprzez dawanie przykładu zaangażowania 
w sprawy społeczne i publiczne.

Bliższe informacje na temat procedury można uzyskać w sek-
retariacie szkoły  pod numerem tel.54 284 51 86, tel. 790770409. 
Wszelkie pytania można kierować również na adres e-mail: szko-
lasmilowice@poczta.onet.pl 

Licząc na Państwa pozytywną reakcję, podajemy nr konta, na 
które można dokonywać wpłat:

Konto Rady Rodziców przy SP w Śmiłowicach
nr rachunku bankowego:  96 9557 0006 0015 1233 3000 0001
z dopiskiem „Darowizna - Patron”.

Z wyrazami szacunku
 Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

mgr Wioletta Krysztoforska

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach jedną 
z najlepszych szkół w powiecie
28 sierpnia br dyrekcja Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach miała zaszczyt odebrać 
List Gratulacyjny od Kujawsko-Pomorskiego Kuratora 
Oświaty P.Marka Gralika. 

Szkoła uzyskała wysokie wyniki z egzaminu 
ósmoklasisty: 

z języka polskiego średnia szkoły wyniosła 60,57%,
(średnia kraju – 59 %, średnia województwa ku-
jawsko-pomorskiego 56,21%
z matematyki średnia szkoły wyniosła 59,14 %
(średnia kraju -46 %, średnia województwa ku-
jawsko-pomorskiego -42,57 %)
z języka angielskiego średnia szkoły wyniosła 58,57 
%

(średnia kraju- 54 %, średnia województwa ku-
jawsko-pomorskiego -50,2 %).
Z języka polskiego najlepszą średnią uzyskała Mari-
ka Andrzejewska-80%, z matematyki Amelia Ule-
wicz uzyskując 93% punktów, z języka angielskiego 
Amelia Ulewicz uzyskując 97% punktów.

Do egzaminu przygotowali uczniów następujący 
nauczyciele:
język polski- mgr Radosław Babiński,
matematyka- mgr Maria Lewandowska,
język angielski- mgr Magdalena Wichlińska.

Gratuluję uczniom bardzo dobrych wyników 
i dziękuję nauczycielom za pracę i zaangażowanie. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
Wioletta Krysztoforska

Rozpoczęcie roku szkolnego 
2020/2021 z twórcą regionalnym

3 września uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach  mieli okazję brać udział 
w pikniku u Państwa Wójkiewicz. Znany ludowy rzeźbiarz pan Jan Wójkiewicz opowiadał 
o swojej pasji i prezentował prace. Przedstawicielki Rady Rodziców wraz z Panią Wójk-
iewicz przygotowały dla wszystkich uczniów ognisko. Dzieci spędziły miło czas na 
świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni. 

Dziękujemy Państwu Wójkiewicz za poświęcony dla nas czas!
Społeczność Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach

EW-MAR
spółka jawna

Zapraszamy do współpracy!

PRZEKAŻ NAM ODPADY MOTORYZACYJNE JUŻ DZIŚ

UTYLIZACJA ODPADÓW 
MOTORYZACYJNYCH

Świadczymy usługi w zakresie:
Profesjonalnego złomowania pojazdów zgodnie z ustawą o recyklingu, odbioru odpadów motoryzacyjnych zgodnie z wymogami BDO

Kontakt:
e-mail: deskiewicz@zlomowanieaut.com

tel.: 607-605-481 ▪ 607-605-483

www.zlomowanieaut.com

87-850Czerniewice,ul.Choceńska3
woj.Kujawsko-Pomorskie

STACJA DEMONTAŻU 
POJAZDÓW

Mała Infrastruktura Sportowa
Na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu tery-
torialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach „ Ku-
jawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej „ do 23 samorządów trafi łącznie 550 
tysięcy złotych. Pomoc polegała będzie na dofinansowaniu takich zadań jak: mod-
ernizacja obiektów sportowych, zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych. Wśród 
wniosków o dofinansowanie jest zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na 
terenie gminy Choceń:

1. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wyciąg górny + wyciskanie siedząc na słupie szt. 1, 
wahadło + twister na słupie szt. 1, biegacz wolnostojący szt. 1, orbitrek wolnostojący
Lokalizacja : Śmiłowice- przy szkole , obręb Śmiłowice 1, dz. ewid. nr 69 gm. 
Choceń
2. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wyciąg górny + wyciskanie siedząc na słupie szt. 1, 

wahadło + twister na słupie szt. 1, biegacz wolnostojący szt. 1, orbitrek wolnostojący 
szt. 1
Lokalizacja :Wilkowice- przy szkole , obręb Wilkowice, dz. ewid. nr 142/5  gm. 
Choceń
3. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wahadło + twister szt. 1, orbitrek wolnostojący szt. 1
Lokalizacja: Nakonowo Stare- przy remizie, obręb Nakonowo Stare, dz. ewid. nr 
49/1 gm. Choceń
4. Wahadło + twister szt. 1
Lokalizacja : Szczytno- przy świetlicy  obręb Borzymowice , dz. ewid. nr 206/26, 
gm. Choceń

Kwota dofinansowania wynosi – 10 000,00 zł. Okres realizacji 15.11.2020 r.

Mariusz Bilęda
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Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wydzierżawię 1 ha gruntów 
rolnych – proponuję dobre 
warunki 606 993 319

Mieszkanie do kapitalnego 
remontu w kamienicy w Wilkowicach. 
Mieszkanie o   powierzchni 86 m2 
sprzedam pilnie i tanio. Mieszkanie 
z udziałem w gruncie.

Kontakt: 004917629664981, 
004905211362386

„Przyrodnicza eskapada”
Dnia 12.09.2020 roku uczniowie klas IV, VI Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 

w ramach projektu „Jakie to proste!” uczestniczyli w wycieczce o charakterze 
przyrodniczym do Ogrodu Botanicznego oraz Zoologicznego w Bydgoszczy.

Młodzi przyrodnicy przy sprzyjającej pogodzie mieli okazję poznać bliżej 
roślinność występującą w parkach oraz na łąkach. Z wielkim zaangażowaniem 
zbierali okazy oraz odkrywali ich wyroby smakowe, właściwości lecznicze.

Kolejnym etapem wyjazdu było Zoo, gdzie dzieciaki zobaczyły znane i mnie 
znane zwierzęta.

Dopełnieniem eskapady był wspólny obiad oraz podróż w miłym towar-
zystwie.

Podczas całej wyprawy uczestnicy nie zapominali o zaleceniach  związanych 
z panującą epidemią.

Iwona Terpińska, Kinga Gawłowska


