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Bohater – na ratunek
Damian Krasucki ma 23 lata i mieszka wraz z rodziną w Krukowie. 

Na co dzień spokojny i skromny – nawet teraz, kiedy wszyscy mówią 
mu, że dokonał bohaterskiego czynu uśmiecha się z zażenowaniem 
i mówi nic takiego, każdy by tak zrobił. Wszyscy jednak wiemy, że 
nie każdy.

Damian mieszka w prostej linii kilkaset metrów od jeziora Kru-
kowskiego, drogą będzie z kilometr. Nad tym jeziorem się wychował 
i wyrósł na wysokiego przystojnego mężczyznę. Ważna informacja 
dla Pań – Damian oficjalnie ciągle jest stanu wolnego. W tym feral-
nym dniu robił coś na podwórku. Usłyszał krzyk, jakby znad jeziora. 
Nie mógł odróżnić słów ale wyczuł, że jest to wołanie o pomoc. 
Podbiegł do bramy. Tak to znad jeziora. Chwycił pas, który zawsze 
zabiera ze sobą na lód, wsiadł do samochodu i wraz z kolegą po-
jechali zobaczyć. Nigdzie nic nie było widać a krzyk ucichł. W pew-
nym momencie krzyk się ponownie odezwał i zobaczyli na krańcu 
granicy lodu gdzie rzeka Chodeczka wpływa do jeziora wystającą 
odrobinę nad wodę postać wśród załamanego lodu. Dawid się nie 
zastanawiał, chwycił pas i wbiegł na lód. Niestety lód nie wytrzymał i 
załamał się pod Damianem. Wydobył się z pułapki (wychowany nad 
jeziorem) i czołgając się po lodzie dotarł w pobliże tonącego. Rzucił pas. Tamten chwycił, 
ale próba wyciągnięcia pierwsza, druga … się nie powiodła. Lód się łamał dalej. Da-
mian do tonącego: by jak on szarpnie pas nie próbował wychodzić z przerębla lecz by 
próbował wyrzucić na lód chociaż jedna nogę. Ufff, udało się. Potem druga noga i tak 
tonący wydobył się na lód, Potem, nadal współdziałając dotarli do brzegu. Nadjechali 
strażacy z Chocenia, Śmiłowic i Państwowa Straż Pożarna. Nadmienię, że strażacy są 
szkoleni w reagowaniu na takie zdarzenia a jednostka z Chocenia jest wyposażona w 
specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego i lodowego. Tonący zostawił na lodzie 
swoje rzeczy. Próba wejścia po pozostawione na lodzie rzeczy wędkarza zakończyła 
się ponownie załamaniem lodu pod strażakami. Ostatecznie także rzeczy wędkarza 
znalazły się na brzegu.

Damian z dnia na dzień stał się popularną postacią. Media, w tym także telewizja TVN. 
Sam poszkodowany – 31 letni mieszkaniec Włocławka odwiedził go, z podziękowaniami.

Dziś takie podziękowania odebrał od  asp. szt. Marcina Kozińskiego i od samorządu. 
Rada Gminy na wniosek Wójta ufundowała skromny upominek finansowy dla Damiana.

Damian lubi wędkować, także na lodzie. Ma jednak dwie przestrogi dla wędkarzy. Na 
lód wchodzimy tylko jak jest naprawdę dostatecznie gruby i nigdy przy rzece. Po drugie 
on na połów na lodzie wychodzi zawsze z kolegą i zawsze ma pas do ewentualnego 
wyciągnięcia kolegi. 

Na pytanie czy zdawał sobie sprawę z niebezpieczeństwa odpowiada, że tak. Wiele 
mu dało to, że nad wodą się wychował. A gdyby musiał jeszcze raz, to z pewnością 
pośpieszyłby na ratunek.

Damian jesteśmy z Ciebie dumni. A rodzicom Agnieszce i Jarkowi Krasuckim gratu-
lujemy – wspaniale wychowaliście syna

Roman Nowakowski 
Wójt gminy 
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Zadania inwestycyjne 

-W ramach programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 realizujemy projekt pn. „Przebu-
dowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C 
„Modernizowane są dwie drogi w Niemojewie 
o łącznej długości ponad 1,9 km. Wykonawcą 
prac jest WPRD z Nowej Wsi k/Włocławka 
ich wartość wynosi 1,408 mln zł. Umowne 
zakończenie inwestycji to 30.09.2019 r. 

- Ogłoszony został przetarg na realizację 
przebudowy drogi Nakonowo Stare –gr. gm. 
Poddębice. Zadanie dofi nansowane będzie 
środkami z budżetu państwa , pochodzącymi 
z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 
Weryfi kacja złożonego wniosku odbyła się 
26.02.2019 r., z wynikiem pozytywnym. Otrzy-
mamy dofi nansowanie w wysokości do 50% 
kosztów inwestycji. Będziemy ją realizować 
wspólnie z gminą Włocławek, która na swoim 
odcinku także wykona nową nawierzchnię. 
Stosowne porozumienia zostały podpisane.

- W wyniku uregulowania spraw formal-
nych na odcinku drogi Wichrowice – Wichro-
wice wieś - możliwym staje się połączenie 
wykonanych w latach poprzednich asfaltów. 
Przetarg na roboty został rozpisany. Planowa-
na realizacja robót do 30.09.2019 r.

- Na zrealizowanym w roku ubiegłym po-
szerzeniu ul. Św. Antoniego w Czerniewicach 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa. Planowane są także roboty drogowe, 
bitumiczne na ul. Kwiatowej.

- Z chwilą zawarcia umów z Powiatem 
Włocławskim przystąpimy do realizacji prac 
na chodnikach w Borzymowicach i Kuźnicach. 
Będzie to kontynuacja robót z poprzednich 
lat. Sprawa przedłuża się z powodów proce-
duralnych, dotyczy to wyłonienia dostawcy 
prefabrykatów. Ceny materiałów znacznie 
wzrosły i ich brakuje. Konieczne są dodatkowe 
przetargi. Stąd zwłoka.

- Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę 
kruszywa na wykonanie podbudów jak 
i  bieżące remonty dróg, tak jak w przypadku 
prefabrykatów cena kruszywa wzrosła (ponad 
10 zł na 1 tonie).

Zadania bieżące

Wykonujemy sukcesywnie bieżące  naprawy 
dróg mieszanką kruszywa, remontowane

są odcinki dróg twardych „masą na zimno”, 
w ramach robót publicznych i prac społecznie 
użytecznych zbierane są śmieci z poboczy 
dróg, placów, skwerów. Uzupełniane i wymie-
niane są znaki drogowe. Wprowadzane są 
nowe organizacje ruchu, ustalane lokalizacje 
nowych przystanków autobusowych. Prowad-
zone są prace remontowe sprzętów do letnie-
go utrzymania dróg

Roboty drogowe w roku 2019
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Zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie 
się 1 czerwca na boisku sportowym GOSiR w Cho-
ceniu.

W programie mnóstwo atrakcji: zabawy i ani-
macje, malowanie twarzy pokazy strażackie, 
konkursy z  nagrodami oraz rowerowe show - 
widowisko rowerowe łączące w sobie ogromne 
emocje, rozrywkę oraz edukację w jednym. Show 
nie jest zwyczajnym pokazem rowerowym, lecz 
w pełni profesjonalnym przedstawieniem artystyc-
znym.  

Impreza organizowana jest przez Gminę 
Choceń, Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Choceniu, OSP Choceń, ZHP Pow-
iatu Włocławskiego z siedzibą w  Choceniu oraz 
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Choceniu. 

Dzień Dziecka w Choceniu
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Piknik Rodzinny 
z okazji Dnia 
Dziecka 
w Nakonowie 
Starym 
gm. Choceń

Już po raz czwarty 1 czerwca 
(sobota) 2019 roku o godz. 14:00 
na boisku sportowo-rekreacyjnym 
w Nakonowie Starym gm. Choceń 
odbędzie się kolorowe święto dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy- Dzień Dziecka, którego 
tradycyjnie organizatorem będzie 
pomysłodawca Piotr Jędrzejewski, 
sołectwo Nakonowo Stare i  Gra-
bówka przy znacznym udziale i  po-
mocy materialnej partnerów o  wiel-
kim sercu, którzy wesprą swoją 
szczodrością to przedsięwzięcie. 
Wśród nich zacne miejsce zajmuje 
samorząd gminy Choceń na czele 
z  Wójtem Romanem Nowakowski 
oraz samorząd gmin ościennych 
z  Kowala i Włocławka. Ponadto 
w  organizację święta dla dzieci 
włączy się OSP w Nakonowie Starym 
oraz wielu darczyńców o głębokich 
sercach. To dzięki ich hojności 
organizatorzy mogą stanąć na 
wysokości zadania aby przygotować 
wiele wspaniałych i kolorowych 
atrakcji, jak chociażby malowanie 
twarzy, zjeżdżalnie, wata cukrowa, 
bańki mydlane, byczek rodeo czy 
pokazy strażackie. Ponadto dzieci 
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem 
będą mogli brać udział w licznych 
konkursach i zabawach na świeżym 
powietrzu, w których będzie można 
wygrać atrakcyjne nagrody i up-
ominki. Będzie również wielka 
atrakcja, gwiazda tego wydarzenia, 
ale to niespodzianka. Kto nią będzie, 
przekonają się o tym wszyscy ucz-
estnicy W Dniu Dziecka w Nakonow-
ie Starym o godz. 20:30, do udziału 
którego organizatorzy już dzisiaj 
wszystkich serdecznie zapraszają. 
Jak  w poprzednich latach, tak 
i w tym roku radości i zabawy będzie 
co niemiara, a  zaskakujące atrakcje 
na długo pozostaną w pamięci dzie-
ci, bo to ich święto. 

Organizatorzy  

Lokalny Bohater
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło nad jeziorem Kru-

kowskim. Młody 31 latek wszedł na lód, który załamał się pod 
nim, gdy mężczyzna łowi ryby. Nie bacząc na niebezpieczeństwo 
mieszkaniec naszej gminy Damian Krasucki strażak z OSP 
Choceń ruszył na ratunek młodemu mężczyźnie. Damian instynk-
townie słysząc krzyki dochodzące z kierunku jeziora, wziął pas 
transportowy i szybko samochodem podjechał nad wodę. Pan 
Damian uratował tonącego mężczyznę. Za swój bohaterski czyn 
otrzymał szereg wyróżnień. Sylwetkę młodego bohatera przybliża 
Wójt Gminy Pan Roman Nowakowski.

Kamil Klejba

Niech czas wielkanocny utrzyma Państwa  
marzenia w mocy i wszystkie życzenia  

okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam 
 wzajemnej życzliwości abyśmy przez życie kroczyli  

w ludzkiej godności i niech symbol boskiego  
odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia.  

Wesołych świąt! 
 

Życzą: 
 

        Wójt Gminy              Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Nowakowski                    Józef Dąbrowski 

od lewej Rady Stanisław Świątkowski, Przewodniczy Rady Gminy Józef Dąbrowski, 
asp. szt. Marcin Koziński, Damian Krasucki, Wójt Gminy Roman Nowakowski
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Fotowoltaika z dofinansowaniem
Gmina Choceń uzyskała kolejne środki na realizacje instalacji fotowoltaicznych na terenie 

gminy. Zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2021 
r. przyznano Gminie Choceń dofinansowanie na realizację projektu pt: Fotowoltaika w Gminie 
Choceń. Rozpoczynamy procedurę wyłonienia wykonawcy na realizację 53 sztuk instalacji na 
terenie całej gminy. Termin realizacji projektu zaplanowano do końca bieżącego roku.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zwiększenie udziału 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, prowadzące do ograniczenia szkodliwych emisji 
do atmosfery oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów. Tym samym nastąpi poprawa 
jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Choceń dzięki zwiększonemu udziałowi źródeł 
odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim. Realizacja projektu 
przyczyni się także do wzrostu jakości życia mieszkańców w Gminie Choceń poprzez poprawę 
czystości i jakości powietrza.

W wyniku realizacji projektu 53 budynki, w tym 47 gospodarstw domowych i 6 budynków 
użyteczności publicznej zostanie wyposażonych w nowy system dostarczania energii elektryc-
znej wykorzystujący OZE – panele fotowoltaiczne. W wyniku podjętej inwestycji zaoszczędzone 
zostanie rocznie 448,534 MWh energii elektrycznej, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku 
węgla o 363,31 tony (363,31 tony równoważnika CO2 w skali roku) oraz koszty eksploatacji 
obiektów o 287 061,76 zł.

Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji 
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 
przedsięwzięcia poprawia wizerunek gminy w oczach mieszkańców, jako gminy efektywnej en-
ergetycznie i ekonomicznie. Potrzeba realizacji inwestycji w OZE wynika z Planu Gospodarki 
Nisokoemisyjnej dla Gminy Choceń.

Kamil Klejba

Plany Gminnej Spółki Wodnej Choceń
Gminna Spółka Wodna Choceń będzie starała się realizować swoje zadania statutowe po-

mimo obecnej sytuacji epidemiologicznej. Należy przyznać, że początek roku jest wyjątkowo 
mokry, co znacznie utrudnia wykonywanie prac melioracyjnych na polach. W najbliższym czasie 
planujemy zrealizować zgłoszenia dotyczące usunięcia awarii melioracyjnych na terenie Wilkow-
ic, Śmiłowic, Wilkowiczek, Janowa oraz dokończyć rozpoczęte prace w Lutoborzu, Bodzanówku 
i Niemojewie, gdzie ze względu na duży napływ wody nie udało się zakończyć prac polegających 
na usunięciu awarii. Planowana jest także konserwacja rowu melioracyjnego w Wilkowiczkach 
wraz z usunięcie zakrzaczenia, udrożnienie kolektora melioracyjnego wzdłuż drogi powiatowej 
w Czerniewicach poprzez posadowienie studni w miejscu gdzie nie można udrożnić rurociągu 
sprzętem typu WUKO, oczyszczenie rowu melioracyjnego oraz zbiornika retencyjnego w lesie 
w Choceniu. Nie wiadomo na chwilę obecną czy będą przekazywane dotacje z zewnątrz m.in 
z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Pracy w związku z epidemią. Nie jest tajemnicą, że dotacje 
zewnętrzne co roku stanowią duże wsparcie dla budżetu Gminnej Spółki Wodnej. W związku z 
tym nie wiemy czy i kiedy będziemy mieć pracowników sezonowych. Na chwilę obecną będzie 
starali się wspomagać osobami, które wykonują prace społeczne w ramach kary ograniczenia 
wolności w celu realizacji naszych zadań. Przyjmujemy zgłoszenia na prace melioracyjne do 
przeprowadzenia po żniwach.

Dawid Dalmann

W roku 2021 opłata targowa zawieszona
Nowelizacja ustawy covidowej, która weszła w życie w dniu 16 grudnia br., tzw. tarcza antyk-

ryzysowa 6.0, zawiesza pobieranie opłaty targowej w 2021 r. W związku z powyższym opłata 
na targowisku w Choceniu i Czerniewicach w roku 2021 nie będzie pobierana. Z tego tytułu 
samorządom przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowią dochody z opłaty targowej wykazane w 
sprawozdaniach JST za rok 2019. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 
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Pod biało – czerwoną 
Serdecznie dziękujemy za działania i aktywność podjętą w internecie i poparcie wniosku „Pod 

biało-czerwoną”. Miło nam poinformować, że Gmina Choceń znalazła się wśród gmin, które 
spełniły warunki określone w regulaminie i zakwalifikowały się do finałowego etapu związanego 
z realizacją zakupu i montażu masztów z biało-czerwonymi flagami. Maszt zostanie zamon-
towany w Śmiłowicach. Zakup i montaż masztów z flagami w poszczególnych gminach został 
przesunięty na późniejszy termin w 2021 roku.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Remont w placówce oświatowej 
w Śmiłowicach zakończony

Zakończony został remont w budynku 
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, który 
obejmował:

1. Remont łazienek:
- montaż nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej
- montaż płytek ściennych i podłogowych
- wymiana okien
- montaż sufitu podwieszanego typu armstrong
- malowanie ścian
- montaż kabin WC
- montaż armatury sanitarnej
- montaż oświetlenia
- wymiana drzwi wejściowych
2. Remont korytarza:
- gipsowanie i malowanie ścian
- montaż sufitu podwieszanego typu armstrong

- montaż schodów strychowych
- montaż oświetlenia
- wykonanie posadzki żywicznej
3. Wymiana drzwi wejściowych do sal 

lekcyjnych na parterze i piętrze
Remont przeprowadziła Firma MAREMO 

z Włocławka. Zakres prac wykonany został 
zgodnie z umową i w ustalonym terminie. 
Wartość prac wyniosła 88 700,00 zł.

Mariusz Bilęda

Realizacja programu „Czyste 
Powietrze” w Gminie Choceń

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności 
energetycznej budynków mieszkalnych.

Urząd Gminy w Choceniu na mocy porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotyczącego wspólnej realizacji Programu Priorytetowe-
go „Czyste powietrze” na terenie gminy Choceń:

-udziela informacji dotyczących Programu,
-udziela pomocy przy wypełnieniu wniosku o dotacje, ,
-przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Programu,
-przekazuje wnioski o dofinansowanie do WFOŚiGW w Toruniu,
-pomaga Wnioskodawcom przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z załącznikami.
Od października 2018 roku mieszkańcy gminy złożyli 67 wniosków do WFOŚiGW w Toruniu o pr-

zyznanie dotacji na wymianę nieefektownych  źródeł ciepła. Wnioski opiewały na łączną kwotę 896 
661,83 złote. Fundusz Ochrony Środowiska wypłacił do 31.12.2020 roku 831 432,02 złotych dotacji. 
Najczęstszym planowanym źródłem ciepła był kocioł na węgiel z automatycznym podawaniem pali-
wa w formie groszku z odpowiednim certyfikatem, kocioł gazowy kondensacyjny oraz pompa ciepła.

Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła powoduje ograniczenie emisji pyłów, zmniejszenie emisji 
CO2. Realizacja programu ‘Czyste powietrze” wiąże się z mniejszym zagrożeniem zdrowia i życia 
mieszkańców naszej gminy , spowodowanymi zanieczyszczonym powietrzem. 

Sylwia Krajewska

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń 

  W ramach inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomer-
acji Gminy Choceń” w pierwszej kolejności zostaną wykonane prace polegające na robotach 
budowlano-montażowych w budynku mechanicznego oczyszczania ścieków w terminie do 
30.06.2021 r. Następnie wykonywane będą prace budowlano - montażowe w budynku tech-
nicznym oraz socjalno-technicznym, pompowni ścieków surowych, studni rozprężnej SR, a 
także remont reaktora SBR, budowa nowego reaktora SBR do oczyszczania ścieków oraz wyko-
nanie wewnętrznych instalacji sanitarnych w remontowanych i nowych obiektach w terminie do 
30.09.2021 r.  Wykonawcą będzie firma FPW PAW-BUD Jacek Papierowski. Wartość inwestycji 
3 997 500,00 zł.

Dawid Dalmann

Roboty publiczne i PSU 2021
Urząd Gminy w Choceniu wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku organi-

zuje roboty publiczne oraz prace społecznie – użyteczne. I tak w ramach prac społecznie – 
użytecznych (jeden dzień w tygodniu) planujemy zatrudnić 25 osób w ciągu całego roku, tj. 2 tury 
po 10 osób na okres 3 m-cy i ostatnia 5 osób na 2 miesiące. Pierwsza tura pracuje już od marca 
br. Za przepracowaną jedną godzinę bezrobotny otrzyma podobnie jak w zeszłym roku 8,70 zł 
brutto. Jest to kwota ustalona odgórnie w skali całego kraju. Prace, które przewidziano dla w/w 
zatrudnionych to przede wszystkim prace porządkowe takie jak sprzątanie ulic, oczyszczanie 
wodościeków, przystanków autobusowych, parkingów, miejsc postojowych i użyteczności pub-
licznej oraz prace drogowe, np. remont dróg skruszonym gruzem i kamieniem wapiennym oraz 
prace drogowe przy przebudowie dróg. 

Natomiast na zatrudnienie w ramach robót publicznych otrzymaliśmy na dzień dzisiejszy 16 
miejsc na 4 m-ce. Pracownicy realizować będą roboty przy remoncie, budowie dróg i chod-
ników. Zdajemy sobie sprawę, że dla dużej grupy mieszkańców gminy zatrudnienie w ramach 
robót publicznych jest jedyną możliwością legalnego zatrudnienia, chociaż przez kilka miesięcy 
w roku. Dlatego też czynimy starania o zwiększenie przyznanego limitu. 

E. Paszyńska

Wymiana komputerów w Urzędzie 
Gminy w Choceniu.

Przestarzałe komputery. Niestety to nie film tylko rzeczywistość. Używane w Urzędzie Gminy 
komputery w niektórych przypadkach nie były modyfikowane od ponad 15 lat. Rosnące wymaga-
nia rożnych systemów teleinformatycznych, z których na co dzień korzysta Urząd sprawiły, że 
„stare” komputery po prostu z tym sobie nie radzą. A jeśli tak się dzieje, to dotyczy to każdego z 
naszych mieszkańców, ponieważ czas potrzebny na realizację niektórych procesów jest zależny 
od szybkości sprzętu. Wyeksploatowany sprzęt działa bardzo powoli i często się zawiesza. 

Żyjemy w społeczeństwie informacyjnym. Dane przechowujemy w chmurze, nawet państwowe 
instytucje korzystają z centralnych baz danych, do których logują się zdalnie. Mówimy o e-doku-
mentach, profilu zaufanym, innych nowinkach technologicznych.

Od roku 2020 w Urzędzie rozpoczął się etapowy proces wymiany komputerów na nowe. W 
bieżącym roku zaplanowana została wymiana ostatnich 7 sztuk wraz z oprogramowaniem. 
Dzięki temu Urząd Gminy w Choceniu będzie mógł sprawniej obsługiwać petentów. 

Dodatkowo wydarzenia ostatniego roku pokazały, że niezbędna jest możliwość pracy zdalnej i 
bezpieczeństwo danych np. przed zaszyfrowaniem (tzw. ransomware). W tym celu Urząd Gminy 
w Choceniu inwestuje w specjalne urządzenia zabezpieczające wysokiej klasy, które chronią 
Państwa dane. 

Szymon Bełkowski

Szczepienia!
W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeci-

wko wirusowi SARS-CoV-2 zaistniała konieczność zapewnienia transportu do punktów szczepień 
osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc. Realizację tego zadania 
wojewodowie polecili samorządom terytorialnym.  Z dniem 15 stycznia b.r. Wójt Gminy powołał 
Koordynatora do spraw szczepień oraz utworzył gminną infolinię dla mieszkańców dotyczącą 
zgłoszeń do transportu na szczepienia oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi 
SARS-CoV-2.  

Koordynator ds. szczepień na terenie Gminy Choceń:
Hanna Gołębiewska

hanna.golebiewska@chocen.pl
tel. 606-465-493

Infolinia nt. transportu mieszkańców na szczepienia:
+48 606 465 493

Na terenie naszej gminy zadanie związane z transportem osób, których stan zdrowia 
uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień realizowane jest przy zaangażowaniu 
jednostek ochotniczych straży pożarnych. Do chwili obecnej z takiej formy pomocy skorzystało 
12 osób. Nadal można zgłaszać telefonicznie osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do 
przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
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Nowy blok w Choceniu
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. 

z siedzibą w Rypinie już od 6 lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku w Choceniu 
przy ul. Czerniewickiej, w którym było 21 mieszkań w systemie docelowej własności. Przed nami 
ciąg dalszy tej współpracy. A mianowicie, w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki odbyło 
się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które podjęło kolejne ważne dla rozwoju naszej 
gminy uchwały. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na wybudowanie przez Rypińskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego wielorodzinnego 
w miejscowości Choceń przy ul. Czerniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok 
pierwszego bloku RTBS. Machina inwestycyjna ruszyła. Kolejnym etapem tej machiny jest złożony 
wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Celem 
funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych in-
westycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez 
Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe  w tym TBS. Dzięki środkom z RFRM gmina będzie mogła 
sfinansować części wydatków związanych z budową bloku, wnioskujemy o kwotę maksymalną 
czyli 10% kosztów inwestycji. 

Natomiast zakończyły się prace projektowe bloku w Choceniu. W   zaakceptowanej 
zaakceptowaną koncepcji bloku w kształcie litery L, na 4 kondygnacjach będzie łącznie 40 
mieszkań a w piwnicach zlokalizowane będą także miejsca garażowe. Mieszkania są przestronne 
z balkonami o powierzchni od 28 m 2 do 70 m 2. Dla każdego mieszkania przynależna będzie 
komórka lokatorska i miejsca parkingowe. Mieszkania są budowane do stanu deweloperskie-
go. Warunki finansowe pozostają bez zmian jeśli chodzi o przykład z pierwszego bloku tj. 30% 
wartości należy wnieść w wyznaczonym terminie po podpisaniu umowy, pozostała wartość (70%) 
płatne w czynszu przez okres 30 lat. Po zapłaceniu ostatniej raty najemca zostaje właścicielem 
mieszkania. Można spłacić szybciej i zostać właścicielem mieszkania już po 5 latach. 

Harmonogram planowanych prac przedstawia się następująco, w roku 2021 planowana jest 
budowa bloku, natomiast pierwsi mieszkańcy powinni wprowadzić się 2024 r. 

Gmina Choceń  prowadzi zapisy w trybie ciągłym. Obecna lista zawiera 30 osób chętnych, 
część osób wybrała już swoje mieszkania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do 
zapisów w Urzędzie Gminy w Choceniu, tel. 54 284 66 17., e-mail: gmina.chocen@chocen.pl

Kamil Klejba

Rewitalizacja - etap II
Zakończona została pierwsza część prac dotyczących projektu pn Rewitalizacja przestrzeni 

i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków 
mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II. 

Wykonany został następujący zakres działań:
- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/6
- Roboty remontowe - Borzymie nr 53/5
Pozostałe prace obejmujące roboty remontowe - ul. Spacerowa, Choceń dz. nr 557, nr 558, 

nr 559, 
nr 560, nr 561, zostaną wykonane do 31.08.2021 r. Ostatni etap dotyczący robót remontowych 

- Borzymie, dz. nr 19/9, zostanie zakończony 30.11.2021 r. 
Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomod-

ernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie 
drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wyko-
nany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części 
wspólne. 

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

Hanna Piastowska

Rewitalizacja w Gminie Choceń 
projekt społeczny

Gmina Choceń realizuje projekt społeczny pn: „Podniesienie aktywności społecznej oraz inte-
gracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków 
mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II”. Celem projektu jest wzrost 
udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitali-
zacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach zaplanowanych działań prowadzone są m.in.:
1. Zajęcia w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi: 
2. Spotkania integracyjne w zrewitalizowanej przestrzeni  wspólnej – piknik
3. Wyjazdy integracyjne
Uczestnicy projektu mogą skorzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem. 

Część zadań z roku 2020 przeniesiona została na rok 2021 w związku z pogłębiającym się sta-
nem epidemicznym na terenie całego Kraju. 

Trwają zajęcia w ramach usług samopomocowych zgodnie z harmonogramem. W dniu 11 
marca 2021 r, odbył się wyjazd integracyjny uczestników projektu do Muzeum Etnograficznego 
we Włocławku i w Kłóbce. 

W ramach luzowania obostrzeń planowane są kolejne działania projektu. Projekt realizow-
any jest zgodnie 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 Regionalnego 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.
Kamil Klejba

Aglomeracja po nowemu
Rada Gminy w Choceniu w dniu 29.12.2020 r. przyjęła jednogłośnie uchwałę wyznaczającą 

nowy obszar i granicę aglomeracji Choceń. Zmiana podyktowana była przepisami prawa, które 
jasno określały zasadę, że gdybyśmy nie dostosowali się do przepisu nie moglibyśmy ubiegać 
się o pomoc finansową w dziale gospodarki wodno- kanalizacyjnej. 

Szczegółowo wrysowano granice aglomeracji, a także wyliczono równoważną liczbę 
mieszkańców, którzy korzystają z odprowadzenia nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków. 
Obecnie RLM nowo wyznaczonej aglomeracji Choceń wynosi 4 194. Aglomerację obsługuje jed-
na oczyszczalnia ścieków zlokalizowana w miejscowości Choceń. W skład aglomeracji wchodzą 
takie miejscowości jak: Borzymie, Choceń, Czerniewice, Nowa Wola, Wilkowice, Wilkowiczki i 
Śmiłowice.

Tomasz Sikorski

Internet szerokopasmowy w Gminie 
Choceń – kolejny etap

Program Operacyjny Polska Cyfrowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytori-
alnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Wykonawcą inwestycji będzie firma 
PBT ZACHÓD S.A., natomiast operatora wybierzemy sami. Każdy mieszkaniec Gminy będący 
w zasięgu sieci, będzie miał możliwość bezpłatnego wykonania przyłącza do posesji. Internet 
symetryczny 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 budowanej 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 sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą mogły 
bezpłatnie korzystać z tej sieci przez 10 lat.

Planowany termin zakończenia prac to październik 2021r. 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. 

Aktualnie trwają prace montażowe w okolicy Bodzanowa. Na ten moment wybudowane i za 
chwilę gotowe do podłączenia będą odcinki Śmiłowic i Wilkowic. Prosimy szukać ofert u opera-
torów Internetu światłowodowego. Zbierane są dalsze zgody na podwieszanie kabla na słupach 
energetycznych lub wykop. Osoby zbierające zgody to: Piotr Nowakowski, Radosław Kozłowski 
oraz Krzysztof Wierszelis z firmy Multiaudyt. Osoby te mają pełnomocnictwa PBT Zachód i FIBEE.

Gmina Choceń złożyła do wykonawcy kilka wniosków o rozszerzenie zasięgu pokrycia sieci i 
aktualnie czekamy na decyzję. Będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Szymon Bełkowski

Szlak na potrzeby turystyki pieszej
W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 

złożyliśmy wniosek o dofinansowanie operacji pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej 
w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina). Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina ubiega 
się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w 
wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Inwestycji  obejmuje roboty drogowe związane z pr-
zygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia 
solarno-hybrydowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to czerwiec 2022 r. 

Hanna Piastowska

Azbest do utylizacji w roku 2021
Zamknęliśmy na ten rok listę osób chętnych na demontaż i utylizacje azbestu zalegającego na 

posesjach. Czekamy na ogłoszenie konkursu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Toruniu, abyśmy mogli złożyć wniosek o przyznanie dotacji. Szacunkowa 
ilość azbestu do demontażu i utylizacji to około 217 ton. 

Tomasz Sikorski
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Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych – 2021

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych  - dofinansowanie przeciwdziałania 
COVID-19, otrzymała 1.513.844,00 zł wparcia i część 
środków wykorzystana została w 2020 r. Natomiast w 
budżecie gminy na 2021rok można znaleźć kolejne in-
westycje, które w całości pokryte zostaną z rządowego 
funduszu. Planowane są do wykonania następujące 
inwestycje:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
2. Podbudowy dróg
3. Roboty bitumiczne
4. Modernizacja elewacji frontowej budynku UG Choceń
5. Zakup i montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych
W ramach przyznanych środków w lutym br. udało zakończyć się inwestycję polegającą na 

modernizacji łazienek i korytarza w Szkole Podstawowej im Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. 
Wśród środków na przeciwdziałanie COVID-19 Gmina Choceń dysponuje również kwotą 1 mln 

zł z przeznaczeniem na modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków. 
Kamil Klejba

Połączenia kolejowe na trasie 
Włocławek – Kutno 

Koniec ubiegłego roku przyniósł wiele niepokoju w związku z informacjami o likwidacji połączeń 
kolejowych od dnia 1 stycznia 2021 r., na trasie Włocławek – Kutno. Doniesienia były takie, że 
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podpisał z Polregio niekorzystną umowę na 
przewóz pasażerów, która oznaczała radykalne cięcia przewozów kolejowych na ww. trasie. Do 
Marszałka Województwa o zmianę decyzji i przywrócenie połączeń wnioski kierowali zarówno 
mieszkańcy, jak i samorządowcy. 

W dniu 11 stycznia 2021 r., w Choceniu odbyło się spotkanie przedstawicieli Samorządu Wojew-
ództwa Kujawsko-Pomorskiego - Członków Zarządu Pani Anety Jędrzejewskiej oraz Sławomira 
Kopyścia oraz Starosty Włocławskiego Romana Gołębiewskiego z mieszkańcami gminy Choceń 
i Powiatu Włocławskiego, w sprawie organizacji pasażerskich przewozów kolejowych. Zebrani z 
uwagą wysłuchali ograniczeń i możliwości w organizowaniu publicznego transportu zbiorowego 
przez Samorząd Województwa. Mieszkańcy przedstawili argumenty za przywróceniem linii oraz 
ocenę rozkładu jazdy komunikacji zamiennej. Argumentem była także konieczność wykorzys-
tania wyremontowanej infrastruktury. 

Dobrą decyzję dla mieszkańców korzystających z komunikacji kolejowej ogłosił, podczas 
sesji Sejmiku Województwa, w dniu 8 lutego br., Marszałek Piotr Całbecki. Połączenia kolejowe 
na linii Włocławek-Kutno zostały wznowione od 26 lutego br., tylko w dni robocze. Początkowo 
funkcjonowały trzy pary pociągów, a od 14 marca br., cztery pary pociągów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany decyzji przez Zarząd Województwa 
w zakresie przywrócenia połączeń kolejowych. Szczególne podziękowania kierujemy do Pana 
Adama Ciesielskiego, Pana Roberta Kwaśniewskiego i Pani Jolanty Grauman - autorów apelu 
do Marszałka o zmianę decyzji w sprawie połączeń kolejowych na trasie Włocławek - Kutno – 
Włocławek, pod którym podpisało się ponad 700 osób. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Sprzedaż działek budowlanych 
w Czerniewicach

Urząd Gminy w Choceniu informuje o ogłoszonym przetargu na sprzedaż działek budow-
lanych położonych w Czerniewicach. Działki mają powierzchnię 

Dz. nr 214/1 - 0,1001 ha,
Dz. nr 214/2 -  0,1001 ha,
Dz. nr 214/4 -  0,1018 ha, 
Dz. nr 214/5 - 0,1019 ha.
Cena wywoławcza każdej działki wynosi 15 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 
8 kwietnia 2021 roku w pokoju nr 13 w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu, przy ul. Sikor-

skiego 12. Wadium w wysokości 10% należy wnieść do dnia 6 kwietnia 2021 roku na rachunek 
bankowy 12 9557 0006 0011 8239 2000 0007.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu dostępny jest na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Gminy oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce przetargi/nieruchomości/przetargi 
na zbycie i dzierżawę nieruchomości/2021.

Dokładnych informacji udziela Sylwia Krajewska pod nr tel: 54 284-66-17, 
e-mail: sylwia.krajewska@chocen.pl.

Sylwia Krajewska

Targowisko „Mój Rynek” w Choceniu
Wójt Gminy Choceń z przyjemnością informuje, że wszystkie lokale na Targowisku „Mój Rynek” 

w Choceniu zostały wynajęte. Trzy lokale przeznaczone są na sprzedaż płodów rolnych przez 
rolników, czwarty na sprzedaż żywności ekologicznej. Kolejne lokale przeznaczone są na tak 
zwaną pozostałą działalność handlową.

Inwestycja była realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na ob-
szarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin 
targowiska i korzystania z oferty lokalnych kupców.  

Sylwia Krajewska

Projekt na rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej 

W dniu 29.01.2021 r. Gmina Choceń złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER „ objętego programem Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 20140 2020 na operację pn: Rozwój ogólnodostępnej infrastruk-
tury w postaci budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, dz. Nr 96/4 w 
miejscowości Szczutkowo, obręb Szczutkowo, dz. Nr 69, 120/13 w miejscowości Śmiłowice, 
obręb Śmiłowice 1, dz. Nr 98 w miejscowości Czerniewice, obręb Czerniewice 2, gm. Choceń.

W ramach projektu planuje się zakup i montaż urządzeń obiektów małej architektury w postaci 
zestawów zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych oraz nasadzenie drzew i krzewów, które 
zostaną zamontowane:

1. Czerniewice (przy przedszkolu) – urządzenie fitness: wahadło + biegacz + twister
2. Śmiłowice (przy przedszkolu) – zestaw zabawowy
3. Śmiłowice (przy szkole) – zestaw zabawowy
4. Szczutkowo (przy świetlicy) – zestaw zabawowy oraz zestaw fitness: wahadło + biegacz + 

twister.
Całkowita wartość projektu: 52 462, 60 zł.
Wartość dofinansowania: 33 381,00 zł
Środki własne: 18 081,60 zł.
Termin realizacji: sierpień 2021r.

Mariusz Bilęda

REGIOGMINA
projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, 

działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem”

Gmina Choceń przystąpiła do pilotażowego projektu realizowanego wspólnie przez Urząd 
Marszałkowski w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Szkołę Główną 
Handlową w Warszawie zwanego REGIOGMINA.  Celem projektu jest wypracowanie w regionie 
metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw poprzez między innymi zorganizowanie Lokalnych 
Organizacji Gospodarczych oraz opracowanie Lokalnych Programów Gospodarczych dla gmin. 
W tej chwili prowadzone są analizy społeczno – gospodarcze, aby jak najlepiej zdiagnozować 
kluczowe potrzeby dla prawidłowego rozwoju sektora MŚP w naszej gminie.

Obecnie tworzona jest grupa badawcza składająca się z przedstawicieli gminy, członków 
otoczenia biznesu, a także  lokalnych przedsiębiorców  w celu zebrania w lokalnym środowisku 
danych  niezbędnych do stworzenia najlepszego kierunku dla rozwoju przedsiębiorczości. Jeśli 
Państwo byliby zainteresowani zapraszamy do współpracy przedstawicieli lokalnych firm, gosp-
odarstw rolnych. Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Gminy w Choceniu w pokoju nr 6.

Agnieszka Ryniec

Odbiór odpadów z terenu Gminy Choceń
W czerwcu kończy się umowa z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa 

z Baruchowa. W związku z tym w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na odbiór i za-
gospodarowanie odpadów z terenu Gminy Choceń w okresie od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2022 
r. Przetarg ten będzie różnił się jednym szczegółem od tych z lat wcześniejszych, mianowicie nie 
będzie w nim ujęty odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytów, sprzętu rtv 
agd w ramach „wystawki”. Jesteśmy zmuszeni zrezygnować ze zbiórki odpadów w ramach tzw. 
„wystawki” ponieważ jednorazowy odbiór odpadów wielkogabarytowych kosztuje Gminę około 
100 tys. zł. Z „wystawki” korzysta około 300 gospodarstw, a na jej pokrycie w ramach opłaty 
składają się wszyscy.  Gmina zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
jest zobowiązana do przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów w Niemo-
jewie. Osoba, która złożyła deklarację i uiszcza opłaty za odpady może nieodpłatnie pozostawić 
w  PSZOKu odpady budowlane i poremontowe w ilości do 1000 kg, odpady wielkogabarytowe 
do 200 kg, sprzęt rtv agd do 50 kg. Marcowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych była ostatnią 
nieodpłatną. Jeżeli będziemy chcieli, aby odpady zostały odebrane z miejsca zamieszkania 
będziemy musieli za to zapłacić indywidualnie. Staramy się, aby wysokość opłaty od lipca nie 
uległa podwyższeniu, stąd też podjęcie takich działań jest konieczne z uwagi na ograniczanie 
wydatków na odpady pochodzących z opłat.

Dawid Dalmann
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Przebudowa drogi Krukowo - Olganowo
Gmina Choceń, realizuje kolejną inwestycję drogową w ramach Rządowego Funduszu Ro-

zwoju Dróg. Dofinansowane będzie zadanie pn Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń 
- gr. gminy (Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 o długości 
0,995 km. Całkowita wartość robót wynosi 490 332,80 zł, z czego dofinansowanie będzie w 
kwocie 166 856,64 zł. Wykonawcą robót, wyłonionym w drodze przetargu jest Włocławskie 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej wsi.    W ramach inwestycji planuje się przebudowę 
skrzyżowania, poszerzenie istniejącej jezdni do 5,00 m, powstanie peronu autobusowego 
szerokości 200 cm oraz zjazdów z masy bitumicznej. Przywrócone zostaną pierwotne spadki 
podłużne i skarpy w istniejącym rowie przydrożnym. Wykonane zostanie odwodnienie nawier-
zchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Zostanie oczyszczony i 
umocniony ściankami czołowymi przepust. Wykonane zostaną obustronne wzmocnienia pob-
oczy. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano lampę solarową hybrydową. W 
celu poprawy czytelności oznakowania skrzyżowania (z DG 190714C) zaprojektowano wymianę 
znaku B-20 na aktywny znak stop. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, poprawę powiązań transportowych, środowiska oraz estetykę naszej miejscowości. 
Termin wykonania inwestycji planowany jest na 29.10.2021 r. 

Hanna Piastowska

Wsparcie dla seniorów
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Gmi-

na Choceń wspiera niesamodzielnych”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020,  a okres jego realizacji trwa od 
01.02.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choce-
niu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i  Niesamodziel-
nych.
W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:
1. Dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które potrzebują wsparcia w 

codziennym funkcjonowaniu:
2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania
4. Utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane m.in.:

• warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach
• gimnastyka rekreacyjna – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup

5.Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w 
ramach którego będą świadczone następujące usługi:

1. szkolenia w tematach:
• Metody pielęgnacyjne - opieka nad osobą niesamodzielną.
• Sposoby aktywizowania podopiecznych.
• Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.

2. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu 
poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psycho-
logicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami i 
nagromadzonym stresem.

3. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunow-
ie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu 
dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.

Całkowita wartość projektu: 1 183 728,00 zł, Wartość dofinansowania: 1 065 355,20 zł, w tym 
Europejski Fundusz Społeczny: 1 006 168,80 zł , Budżet Państwa: 59 186,40 zł

Biuro projektu: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń nr telefonu: 54 284 66 
17. Nabór osób do projektu jest prowadzony do 31 marca 2021.

Dominika Szymańska

 

USŁUGI KRAWIECKIE 
- szycie firan i zasłon według potrzeb klienta 

- podkładanie spodni 

- wszywanie zamków 

- nabijanie guzików 

- drobne poprawki krawieckie 

TANIO, SZYBKO I SOLIDNIE 

Hurtownia Przemysłowa  „LENA” 

ul. Sikorskiego 11 b 

87-850 Choceo 

Tel. 661 656 492 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 
 

Przewozy autokarowe
Gmina Choceń jest wśród organizatorów przewozów, którym w ramach naboru wniosków nr 

1/2021/FRPA prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, w 2021 roku przyznano 
dopłatę z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. 
Kwota dopłaty z Funduszu  na 12 linii komunikacyjnych wynosi 256 264,80 zł. Operatorem usług 
w zakresie w/w publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Choceń jest Kujawsko – 
Pomorski Transport Samochodowy SA z Włocławka (dawny PKS). W związku z tym, iż autokary 
wjeżdżają na teren gminy Boniewo, Lubień Kujawski, Chodecz i Lubraniec, z w/w gminami pod-
pisano stosowne porozumienia.

E. Paszyńska

W Wielki Piątek – urząd nieczynny
Informujemy, iż w piątek 02 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Choceniu będzie 

nieczynny. Jest to dzień dodatkowo wolny od pracy za Święto Pracy przypadające w sobotę 
01.05.2021 r.

E. Paszyńska
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Co nowego w żłobku?
Bieżąca działalność. W roku  2020/2021 Żłobek „Pom-

ponik” w Choceniu świadczy opiekę nad 25 dziećmi z terenu 
Gminy Choceń – jest to maksymalne obłożenie. Chętnych do 
skorzystania z usług Żłobka nie brakuje. W grudniu odwiedził 
nas Mikołaj i przyniósł dla dzieci prezenty. Dzieci zrobiły so-
bie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem i rozpakowały prezenty, 
za które składamy serdeczne podziękowanie Wójtowi Gminy 
Panu Romanowi Nowakowskiemu. W związku z ograniczeniami 
sanitarnymi z okazji Dnia Babci i Dziadka    maluszki wykonały 
piękne laurki i złożyły wspólne Życzenia dziadkom. W lutym 
mieliśmy bal  karnawałowy - tego dnia już od rana w żłobku 
pojawiły się kolorowe postacie. Dzieci przebrane były za bo-
haterów znanych bajek. Można było spotkać wróżki, królewny,  
biedronki, świnkę strażaków, policjantów - nie sposób zliczyć i 
wymienić tych wszystkich postaci. Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi 
opiekunkami w zabawie. Bal umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Wspól-
na zabawa przyniosła wiele radości naszym wychowankom. Bal karnawałowy połączony był 
z Walentynkami. Ostatnią imprezą w Żłobku było świętowanie Dnia Kobiet, chłopcy ze Żłobka  
złożyli życzenia wszystkim dziewczynom. 

Rekrutacja na rok żłobkowy 2021/2022. Nabór do Żłobka „Pomponik” w Choceniu będzie 
przeprowadzony od 1 kwietnia do 31 maja. Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny na stronie 
UG Choceń oraz w Żłobku. Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do Żłobka w godzin-
ach 7.30 -15.30. W roku 2021/2022 rodzice będą ponosić koszt comiesięcznego  czesnego 
w wysokości 400 zł i koszt wyżywienia 10 zł za dzień pobytu. W przypadku  pobytu drugiego i 
kolejnego dziecka w żłobku za pobyt tego dziecka ulega obniżeniu do 300 zł.    

 Rekrutacja do projektu. Gmina Choceń od 1 września 2021 roku będzie realizowała projekt: 
Godzimy życie zawodowe i rodzinne - utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku "Pomponik" 
w Choceniu. Celem projektu jest utworzenie 15 nowych miejsc świadczenia usługi opieki nad 
dziećmi do lat 3 przy żłobku "Pomponik" w Choceniu oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 
15 rodzicom z terenu gminy Choceń  sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3. Projekt składa 

się z 2 zadań: remontu/adaptacji sali, w której 
będą mieścić się nowo utworzone miejsca opieki 
dla dzieci do lat 3 oraz bieżące funkcjonowanie 
placówki-w ramach zadania będą finansowane ze 
środków EFS wynagrodzenia dla personelu oraz 
wyposażenie sali w niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania zabawki i meble. Rodzice będą 
pokrywać koszty wyżywienia 10 zł za dzień i 
uiszczać comiesięczne czesne w wysokości 100 
zł. Rekrutacja dzieci do projektu jest zaplanowana 
w miesiącu lipcu.  

 Dyrektor Żłobka 
Katarzyna Dąbrowska 

Kąpielisko
Gmina Choceń wystąpiła do instytucji opiniujących o uzgodnienie projektu uchwały Rady 

Gminy Choceń w sprawie określenia wykazu kąpielisk na naszym terenie. Czekamy na uzgodnie-
nia. Planujemy, że kąpielisko nad jeziorem Borzymowskim czynne będzie od 26 czerwca 2021r. 
do 29 sierpnia 2021r., dla którego organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Kąpielisko zostanie 
wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku 
będzie regularnie badana przez SANEPID. Wszystkie informacje dotyczące działań podejmow-
anych na kąpielisku zamieszczone zostaną na naszej stronie www.chocen.pl.

Tomasz Sikorski

Molo nad jeziorem Borzymowskim 
w trakcie modernizacji

Trwają prace przy modernizacji mola w 
Choceniu. Pomost każdego roku był kon-
serwowany i zabezpieczany. Istniejący stan 
pomostu z biegiem upływającego czasu 
stwarzał zagrożenie. Większa część desek i 
legarów spróchniała.

W związku z powyższym modernizacja nie 
mogła być odłożona w czasie.

Wymieniono legary oraz wyłożono pomost 
z drewna modrzewiowego, które zostało za-
gruntowane środkiem impregnującym.

Stare dębowe pale na których oparta jest 
cała konstrukcja została z uwagi na dobry 
stan.

Zamontowano już barierki ochronne na platformie pomostu i pomalowano farbą olejną.
Po zakończeniu prac cały pomost zostanie jeszcze raz zaimpregnowany.
Przyjeżdzający tu miłośnicy sportów wodnych, wędkarze i turyści będą mogli bezpiecznie 

korzystać z obiektu.
Koszt modernizacji pomostu wyniesie 70 000,00 zł.
Całą kwotę wyłoży Gmina Choceń.
Wszystkich zapraszamy do odwiedzania naszego choceńskiego akwenu wodnego.

Mariusz Bilęda

Inwestycje wodno-kanalizacyjne na 2021 r.
Wielokrotnie pisałem już o problemach z eksploatacją urządzeń kanalizacyjnych wynikających 

z wyrzucania do kanalizacji odpadów, głównie tekstyliów i nawilżanych chusteczek, które 
zapychają kolektory kanalizacyjne oraz psują pompy. W bieżącym roku planujemy modernizację 
przepompowni ścieków na ul. Polnej i ul. Sikorskiego w Choceniu oraz zakup nowych pomp do 
tłoczni na ul. Jarantowickiej. Wartość planowanych zadań to 93.000,00 zł. Ponadto na Stacjach 
Uzdatniania Wody w Choceniu oraz w Śmiłowicach zostaną zamontowane lampy UV mające na 
celu eliminację potencjalnych bakterii lub mikroorganizmów przed uzdatnieniem wody. Zakup 
takiego sprzętu pozwoli w przyszłości uniknąć problemów związanych ze skażeniem wody 
choćby bakterią coli, co niestety spotkało także nas w 2019 r.  Taka lampa została już profilaktyc-
znie zamontowana przez pracowników Referatu Gospodarczego na Stacji Uzdatniania Wody w 
Bodzanówku. Złoże z którego wypływa woda w Bodzanówku prawdopodobnie w końcu uległo 
stabilizacji i nie ma śladu po wcześniejszych problemach. W najbliższym czasie dokończymy 
prace na hydroforni, co umożliwi nam w maju ostateczne dopuszczenie wody do użytkowania i 
puszczenie jej do sieci.

Dawid Dalmann

Z raportu o stanie bezpieczeństwa 
W raporcie rocznym 2020 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach 

pracy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie 
publicznym na terenie naszej gminy. Stwierdzone przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność 
przedstawia poniżej zamieszczona tabela. 

Kategoria przestępstw
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność Różnica 

wskaźników 
wykrywalności2020 2019 Dynamika

Wykryte Wskaźnik
2020 2019 2020 2019

Ogółem 90 175 51,43 56 130 62,22 74,28 - 12,06
Kryminalne 45 102 44,12 15 66 33,33 64,70 - 31,37
w tym 17x7 28 44 63,64 2 14 7,14 31,83 - 24,68
Gospodar. 10 30 33,34 6 22 60,00 73,33 - 13,33
Rozboje - - - - - - - -

Bójki i pobicia 1 3 33,34 1 2 100 66,67 + 33,33
Uszczerbek na zdrowiu - 3 --- - 3 - 100 ---

Kradzieże 13 14 92,86 1 3 7,69 21,43 - 13,74
Kradzieże samochod. - - - - - - - -

Kradzieże z włamaniem 12 17 70,59 0 4 0 23,53 - 23,53
Art. 178a § 1kk 21 24 87,50 21 24 100 100 0

Uszkodzenia mienia 2 7 28,58 0 2 0 28,57 - 28,57

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszej gminy. 

Gmina Choceń 2020 2019

Wypadki  2 13

Kolizje 54 75

Osoby ranne 2 15

Skutek śmiertelny 1 2

Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa jest corocznie składane na posiedzeniu Rady Gminy. 
Agnieszka Świątkowska – sekretarz gminy
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W CCKiB dzieciom i młodzieży rozdano nagrody
W dniu 15.02.2021r. w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka odbyło się uroczyste 

rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „Ferie z książką” organizowanego wraz ze Szkołą 
Podstawową im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach  oraz tradycyjnego konkursu plastycznego 
„Trzej królowie, mędrcy ze wschodu”. Niestety, ze względu na panujący stan epidemiologiczny 
w Polsce, musieliśmy ograniczyć liczbę zaproszonych gości. W tym roku w CCK-B gościliśmy 
Wójta Gminy Choceń – Pana Romana Nowakowskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny 
Wajcowicz – Panią Wiolettę Krysztoforską oraz ksiądza z Parafii pw. św. Idziego w Choceniu 
- Tadeusza Funka.  Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zaprosiliśmy na rozstrzygnięcie 
tylko uczestników nagrodzonych miejscami I-III. Uroczystość została przeprowadzona z zach-
owaniem wszelkich środków ostrożności.

Bardzo cieszy nas fakt, że mimo obecnej sytuacji w kraju nasze konkursy cieszyły się takim 
rozgłosem i dużą liczbą osób chętnych. Z przyjemnością możemy się pochwalić, że w tym 
roku otrzymaliśmy listownie pracę plastyczną z Częstochowy.  Oprócz tej miłej niespodzianki, 
otrzymaliśmy prace uczniów ze szkół w Choceniu, Śmiłowicach, Wilkowicach, Kruszynie oraz 
Baruchowie.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym gościom  za zaszczycenie nas swoją obecnością. Pon-
adto bardzo chcielibyśmy podziękować Pani Agnieszce Przybysz Ewie Wysińskiej oraz Pani Ewie 
Malinowskiej, które wzięły udział w pracach Jury.

Dziękujemy również Zarządowi Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Gminy Choceń za ufundow-
anie nagród w Konkursie Ferie z Książką.

Mamy nadzieję, że  następne 
planowane uroczystości 
przebiegną już z większą liczbą 
gości, bez ograniczeń i jak zaw-
sze, w przyjemnej atmosferze. 

Arirel Malinowski 
Sławomir Gwardecki

Wyniki konkursu plastycznego „Trzej 
królowie, mędrcy ze wschodu” 2021 r.
NAGRODY:
Kategoria I
Gaja Wesołowska Przedszkole Niepubliczne w Choceniu 
,Fabian Kierzkowski SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Kategoria 2
I Miejsce Roksana Walewicz SP im. Anny 
Wajcowicz w Śmiłowicach
II Miejsce Aleksandra Łukaszewicz SP im. 
Janusza Korczaka w Choceniu
III Miejsce Cecylia Nawrocka SP im. 
Janusza Korczaka w Choceniu
Wyróżnienia:
Julia Kierzkowska SP im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach, Antoni Wożniak SP w Baruchowie
Kategoria 3
I Miejsce Aleksander Kwiatkowski SP w Wilkowicach
II Miejsce Weronika Ujma SP w Częstochowie
III Miejsce Filip Grochowina SP im. Anny 
Wajcowicz w Śmiłowicach
Wyróżnienia:
Julia Przybysz SP w Wilkowicach, Paulina Pawlak 
SP z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie 

Wyniki konkursu „Ferie z książką” 2021r. 
Kategoria 1 przedszkola 
Wyróżnienie – Aleksandra Kazimierska - 
Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
 Zofia Langa - Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
Alicja Czerwińska - Przedszkole Kubusia Puchatka w Kruszynie 
Łucja Binkowska - Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
Nina Zabłocka - Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
Zuzanna Kwiatkowska - Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
3 miejsce – Oliwia Górska - Przedszkole 
Niepubliczne w Choceniu
2 miejsce – Oliwia Majewska - Przedszkole 
Niepubliczne w Choceniu
2 miejsce – Matylda Mierzejewska - 
Przedszkole Niepubliczne w Choceniu
1 miejsce – Kalina Kulińska - Przedszkole 

Niepubliczne w Choceniu
1 miejsce – Hanna Urbańska - Przedszkole 
Niepubliczne w Choceniu
Kategoria 2 kl. 0 – I 
Wyróżnienie – Julia Brykalska – Szkoła Podstawowa im. Anny 
Wajcowicz w Śmiłowicach Wyróżnienie – Jerzy Piętowski – 
Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Franciszek Klimczak – Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
Zuzanna Ujazdowska – Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wojciech Rutkowski - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
Miłosz Kłaniecki - Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Choceniu
Nikola Juszczyńska - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
3 miejsce - Fabian Kierzkowski – Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
3 miejsce – Mateusz Wiliński - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
2 miejsce – Tomasz Seklecki – Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
2 miejsce – Julia Rybacka – Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
1 miejsce – Kamila Jędrzejewska - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
1 miejsce – Alicja Słupska - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
Kategoria 3 – kl. II -III
Wyróżnienie – Adrian Skonieczny - Szkoła 
Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
3 miejsce – Roksana Walewicz - Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
2 miejsce – Patrycja Czerwińska - Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
1 miejsce – Mateusz Pszczółkowski - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
Kategoria 4 – kl. IV -VI
Wyróżnienie – Aleksandra Kuźba - Szkoła Podstawowa 
w Wilkowicach, Aleksandra Bontal - Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka w Choceniu, Małgorzata 
Pawłowska - Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach, Michał Kazimierski - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu, Jan Wojtczak – Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
3 miejsce – Michał Pruczkowski - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
3 miejsce – Blanka Chojnacka - Szkoła 
Podstawowa w Wilkowicach 
3 miejsce – Michalina Błaszczyk - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
2 miejsce – Aurelia Klass - Szkoła Podstawowa 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
2 miejsce – Amelia Karska - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
1 miejsce – Sebastian Herman - Szkoła 
Podstawowa w Wilkowicach
NAGRODA SPECJALNA - Michał Sikorski Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu 
Kategoria 5 – kl. VII - VIII 
Wyróżnienie – Julian Kafarski - Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Choceniu, Igor Skoczylas - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
3 miejsce – Natalia Lewandowska - Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu
2 miejsce – Karina Sroka - Szkoła Podstawowa 
im. Janusza Korczaka w Choceniu
2 miejsce- Klaudia Kowalska - Szkoła 
Podstawowa w Wilkowicach
1 miejsce – Kalina Kowalska - Szkoła 
Podstawowa w Wilkowicach
Kategoria 6 – szkoły ponadpodstawowe 
Wyróżnienie – Wiktor Słupski – Zespół 
Szkół Chemicznych we Włocławku
1 miejsce – Bartłomiej Fabijański – III. Liceum 
Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku

Gratulujemy!
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Plan na 2021 rok - drogownictwo
1. Roboty drogowe bitumiczne 2021
W ramach przetargu z ubiegłego roku  mamy do wykonania nawierzchnie bitumiczne na 

następujących odcinkach dróg:
a/ Skibice-Szatki odc. o dł. 1,214 km
b/ Krukowo – wieś na odc. o dł. 0,300 km
c/ ul. Parkowa  w Choceniu o dł. 0,200 km (do drogi gm. Choceń-Janowo)
d/ Wilkowice- Śmiłowice o dł. 0,505 km
Wartość prac wyniesie 392 tys. zł. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” 

z Włocławka. Na zadanie „Skibice-Szatki” złożony został wniosek o dofinansowanie inwestycji z 
Funduszu Gruntów  Rolnych. Umowny termin zakończenia prac przewidziany jest do 30.09.2021 r. 

2. Place, parkingi, chodniki
W ramach poprawy infrastruktury dla pieszych realizować będziemy chodnik w Olganowie 

jest to kontynuacja prac z lat ubiegłych. Także w  Czerniewicach w ciągu ulic Osiedlowej i Ku-
jawskiej prowadzone będą prace polegające na utwardzeniu szlaków pieszych. Do wykonania 
tych zadań wykorzystane zostaną prefabrykaty betonowe z rozbiórki chodnika w Choceniu i 
Czerniewicach.

3. Podbudowy 2021 
W roku bieżącym realizowane będą również zadania związane z podbudowami dróg, placów  

na terenie gminy. Wykonane zostaną wzmocnienia dolnych warstw podbudowy dróg: Skibice-
Szatki, Śmiłowice-Wilkowice pod nawierzchnie bitumiczne. Nowe nawierzchnie tłuczniowe 
otrzymają drogi: w Gajówce (na całej długości), Wichrowice- gr. gm. (Świętosław), Kuźnice- gr. 
gm. (Poddębice), Choceń – ul. Włocławska (przy Dino), Lutobórz-Szczutkowo (droga do jeziora 
Szczutkowskiego, południowa strona). 

4. Inwestycje 2020/2021
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych ( nabór 2/2019/FDS- realizacja 2020/2011) real-

izowane jest zadanie „Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w 
Choceniu” . Wykonawcą robót jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi 
k/Włocławka, termin rozliczenia zadania do 15.06.2021 r. Planowane jest wykonanie przebudowy 
jezdni, chodników, zjazdów, wykonanie kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych, oświetlenia 
drogowego, oznakowania pionowego. Na dzień dzisiejszy wykonano kanalizację deszczową w 
ulicy Polnej (tzw. Bauchowo), Wrzosowej, Bukowej. Dolne w-wy podbudowy w ciągu ul. Pa-
derewskiego i Bukowej. Trwają prace na ul. Wrzosowej. 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: przebudowę drogi  

Wilkowice-Czerniewice (do cmen-
tarza) oraz na przebudowę ul. 
Nowej i Lipowej w Czerniewicach. 
Konkurs nie został jeszcze 
rozstrzygnięty. Nie czekając jed-
nak na wyniki ogłosiliśmy już teraz 
przetarg na modernizację wymien-
ionych ulic (Nowa i Lipowa) i 
wybraliśmy wykonawcę prac tj. 
Włocławskie Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych z Nowej Wsi. 
Natomiast na pozostały odcinek 
(Wilkowice-Czerniewice) musimy 
jednak trochę poczekać.

W naborze 2/2020/FDS ( na-
bór uzupełniający) znalazło się 
również miejsce dla przebudowy 
drogi Krukowo-Olganowo, o 
dł. 0,995 km. Zadanie polegać 
będzie na poszerzeniu istniejącej 
jezdni  do 5,0 m , utwardzeniu 
poboczy, wykonaniu nowej nawi-
erzchni z mieszanki mineralno-as-
faltowej. Prace te wykona WPRD 
Nowa Wieś.

5. W celu poprawy 
bezpieczeństwa w obszarze 
oddziaływania przejść dla 
pieszych złożone zostaną wni-
oski na przebudowę przejść dla 
pieszych w Choceniu ( przy kościele) i Śmiłowicach (przy szkole) . Zadania planowane są do 
realizacji  w ciągu drogi powiatowej nr 2909C Włocławek-Choceń, stąd wnioskodawcą jest Sta-
rostwo Powiatowe. Gmina Choceń przekazała niezbędną dokumentację techniczną, organizację 
ruchu i stosowne zezwolenia. Dofinansowanie inwestycji możliwe będzie dzięki Rządowemu 

Funduszowi Rozwoju Dróg (nabór nr 1/201/
RFRD/BPDP).

6. Przygotowujemy ponad to dwie in-
westycje, w chwili obecnej są na etapie 
projektowania : Przebudowa ul. Polnej w 
Czerniewicach oraz Przebudowa drogi 
Ząbin-Zakrzewek. Pierwsza z nich będzie 
realizowana jeszcze w bieżącym roku , 
druga w roku 2022. Wynika to ze względów 
formalnych,  koniecznością rozgraniczenia 
i wykupu gruntów jak i zmianami w prz-
episach budowlanych. Zadanie planowane 
jest  na podstawie decyzji o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej ZRID.

Krzysztof Wojtalik

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
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Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REKRUTACJA 2021/2022 

ATRAKCYJNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DZIENNYCH 
 

Szkoły dla młodzieży są BEZPŁATNE, 
OFERUJEMY NAUKĘ W: 

  4-letnim liceum ogólnokształcącym  
 3-letniej szkole branżowej I stopnia (WSZYSTKIE ZAWODY) 

ZAPEWNIAMY: 
 Darmowe TABLETY dla uczniów klas pierwszych w ramach pomocy edukacyjnej.  
 Ciekawe zajęcia praktyczne z przedstawicielami służb mundurowych i medycznych: 

(Jednostką Strzelecką 4051 „Strzelec” we Włocławku, zajęcia z samoobrony, zajęcia  
z Ratownikiem Medycznym, spotkania z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej), 
zajęcia ze strzelectwa sportowego w ramach Szkolnego Koła Strzeleckiego „Snajper”  
w Choceniu, udział w Szkolnej Lidze Strzeleckiej rejonu włocławskiego, obozy sportowo-
rekreacyjne, wyjazdy na strzelnicę sportową do Radziejowa i Lipna.  

 Zakup mundurów oraz bluz profilowych. 
 Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, nocleg, 

dojazdy) – zgodnie z regulaminem szkolnym. 
 Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.  
 Udział w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych, sportowo-obronnych  

i turniejach strzeleckich. 
 Darmowe podręczniki szkolne z przedmiotów wiodących dla uczniów klas pierwszych. 
 Organizację wycieczek szkolnych i obozów integracyjnych: obozy militarne, wyjazdy na 

mecze reprezentacji Polski, wyjazdy na sztuczne lodowisko i Aquaparku. 
 Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji 

Gminy Choceń oraz Dyrektora Szkoły.  
 

SPOŁECZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. ADAMA MICKIEWICZA 
 Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, 

nocleg, dojazdy) – zgodnie ze szkolnym regulaminem refundacji kosztów, 
 Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, 
 Możliwość ubiegania się o stypendium z programu Urzędu Marszałkowskiego 

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – indywidualny plan rozwoju edukacyjnego 
ucznia (stypendium dla młodocianych pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
z przedmiotów teoretycznego kształcenia zawodowego),  

 Stypendia dla najlepszych młodocianych pracowników fundowane przez 
pracodawców lub przez szkołę na koniec roku szkolnego. 

 Pomoc w znalezieniu pracodawcy kształcącego w wybranym zawodzie. 
 

KSZTAŁCIMY WE WSZYSTKICH ZAWODACH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ 
KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PO WCZEŚNIEJSZYM 
PODPISANIU UMOWY Z PRACODAWCĄ (niewymagana jest minimalna liczba chętnych 

w danym zawodzie – klasy wielozawodowe)! 
 

 

SPOŁECZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH 
 Nauka w szkole dla dorosłych jest BEZPŁATNA. 
 Profil ogólny, nauka trwa 4 lata – osiem semestrów. 
 Szkoła dla dorosłych po ośmioklasowej szkole podstawowej, gimnazjum (4 lata) oraz 

po szkole zawodowej lub branżowej (3 lata – absolwenci przyjmowani są do klasy II) 
 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych organów oraz legitymacje szkolne. 
 Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się, co  

2 tygodnie w piątki i soboty.  
 Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: kwestionariusz i świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej i branżowej.  
 

 
 

 
S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !!! 

Adres: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, tel.: 54 2846714, 
strona internetowa: slochocen.edupage.org 

https://www.facebook.com/slo.szsz 
 

OFERUJEMY USŁUGĘ  CATERINGOWĄ  Z
DOSTAWĄ  POD WSKAZANY ADRES LUB
ODBIÓR OSOBISTY:
- OBIADY KONSULACYJNE
- WESELA
- CHRZCINY
- KOMUNIE
- URODZINY
- CODZIENNIE ŚWIEŻE ZESTAWY OBIADOWE

tel. 661-802-210
tel. do zamówień obiadów 698-291-129

I M P R E Z Y  O K O L I C Z N O Ś C I O W E
" M A R Y S I E Ń K A "

K R Z Y S Z T O F  S Z Y M A Ń S K I
Z A P R A S Z A  D O  S K O R Z Y S T A N I A  Z

N A S Z E J  O F E R T Y .

CHOCEŃ UL. JARZĘBINOWA 11
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Narodowy Spis Powszechny 2021 

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., na terenie 
całego kraju przeprowadzony będzie Narodowy Spis Powsze-
chny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o staty-
styce publicznej udział w spisie jest obowiązkowy, nie można 
odmówić udzielenia odpowiedzi. Obowiązkową formą jest sa-
mospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny 
lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Na te-
renie gminy będzie 3 rachmistrzów spisowych – Pani Agnieszka 
Ryniec, Pani Agnieszka Kolasińska oraz Pani Monika Cybulska. 

W celu realizacji samospisu w Urzędzie Gminy w Choceniu 
zapewniono także stanowisko komputerowe z zainstalowanym 
oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia sa-
mospisu internetowego. Stanowisko znajduje się w pokoju nr 6. 
W godzinach pracy Urzędu będzie można uzyskać niezbędną 
pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji. W związku 
z sytuacją epidemiczną, Centralne Biuro Spisowe przyjęło 
założenie, że spis będzie realizowany także metodą wywiadu 
telefonicznego. Ma to na celu zapewnienie ochrony rachmis-
trzowi terenowemu i respondentom. W przypadku zmiany decyzji 
rachmistrze terenowi otrzymają polecenie pracy inną metodą. 
Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością 
nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o staty-

styce publicznej. Wszystkie dane indywidualne i osobowe, które 
zostaną zebrane są poufne, podlegają szczególnej ochronie i 
objęte są tajemnicą statystyczną.

Planowana jest także loteria. Osoby, które spiszą się same 
i zarejestrują otrzymany kod, będą brały udział w loterii. Do 
wylosowania będą atrakcyjne nagrody. 

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności i 
mieszkań zostaną zebrane następujące dane:
1. Charakterystyka demograficzna osób:
1. płeć;
2. wiek;
3. adres zamieszkania;
4. stan cywilny;
5. kraj urodzenia;
6. kraj posiadanego obywatelstwa.
2. Aktywność ekonomiczna osób:
1. bieżący status aktywności zawodowej – 
pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo;
2. lokalizacja miejsca pracy;
3. rodzaj działalności zakładu pracy;
4. zawód wykonywany;
5. status zatrudnienia;
6. wymiar czasu pracy;
7. rodzaj źródła utrzymania osób;
8. rodzaje pobieranych świadczeń.
3. Poziom wykształcenia.
4. Niepełnosprawność:
1. samoocena niepełnosprawności;
2. prawne orzeczenie o niepełnosprawności 
lub niezdolności do pracy;
3. stopień niepełnosprawności;
4. grupy schorzeń powodujące 
trudności w wykonywaniu 
codziennych czynności.
5. Migracje wewnętrzne 
i zagraniczne:
1. okres zamieszkania w 
obecnej miejscowości;
2. miejsce poprzedniego 
zamieszkania w kraju;
3. miejsce zamieszka-
nia rok przed spisem;
4. fakt przebywania kiedykol-
wiek za granicą;
5. rok przyjazdu /pow-
rotu do Polski;
6. miejsce zamieszkania 
za granicą – kraj (dla osób 
przebywających kiedykol-
wiek za granicą);
7. kraj przebywania i rok wyjazdu 
z Polski (dla osób przebywających 
czasowo za granicą).
6. Charakterystyka et-
niczno-kulturowa:

1. narodowość – przynależność narodowa lub etniczna;
2. język, którym posługują się osoby w kontaktach domowych;
3. wyznanie – przynależność do wyznania religijnego.
7. Gospodarstwa domowe i rodziny:
1. stopień pokrewieństwa z reprezent-
antem gospodarstwa domowego;
2. tytuł prawny gospodarstwa domowe-
go do zajmowanego mieszkania.
8. Stan i charakterystyka zasobów miesz-
kaniowych (mieszkania i budynki):
1. rodzaj pomieszczeń mieszkalnych;
2. stan zamieszkania mieszkania;
3. własność mieszkania;
4. liczba osób w mieszkaniu;
5. powierzchnia użytkowa mieszkania;
6. liczba izb w mieszkaniu;
7. wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne;
8. rodzaj stosowanego paliwa do ogrzewania mieszkania;
9. tytuł prawny zamieszkiwania mieszka-
nia przez gospodarstwo domowe;
10. rodzaj budynku, w którym znajduje się mieszkanie;
11. stan zamieszkania budynku;
12. wyposażenie budynku w urządzenia techniczne;
13. powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku;
14. liczba izb w budynku;
15. własność budynku;
16. liczba mieszkań w budynku;
17. rok wybudowania budynku.

Przydomowe oczyszczalnie - ciąg dalszy
Wykonawca robót przy budowie przydomowych oczyszczalni wznowił prace. Zakres na rok 

2021 obejmuje budowę 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie prac za-
planowane zostało na 30.09.2021 r. Kolejny krok to złożenie wniosku o płatność do Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na te-
renie Gminy Choceń realizowane jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwest-
ycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Na bieżąco zawierane są umowy z mieszkańcami, u których taka 
budowa się odbędzie. Koszt partycypacji mieszkańca w inwestycję to 4.000 zł. 

Gmina zamierza także przystąpić do budowy przydomowych oczyszczalni tzw. „1”, które nie 
są dotowane przez Urząd Marszałkowski ani Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp-
odarki Wodnej w Toruniu. Mieszkaniec wpłaca kwotę 4.000,00 zł natomiast pozostałą różnice 
pokrywa z własnego budżetu Gmina. Zaplanowano, że do końca II kwartału 2021r. wybudujemy 
6 takich przydomówek. 

Tomasz Sikorski

Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie

W dniu 23 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Choceniu zaplanowana została uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Medalami zostaną odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i 
więcej lat.

Uroczystego aktu dekoracji Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezyden-
ta RP dokona Wójt Gminy Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego w Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odznaczonym parom wręczymy legitymacje, listy 
gratulacyjne, kwiaty. Niestety, z uwagi na obecnie panujące warunki związane z pandemią oraz w 
trosce o Jubilatów, forma obchodów będzie dostosowana do obowiązujących przepisów. 

Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostanie odznaczonych 19 par, które w 1969 
roku zawierali związek małżeński.

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz 
życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, szczęścia na dalsze lata wspólnego życia oraz winszu-
jemy, abyście każdego roku obchodzili ten dzień, tak szczególnie jak obchodziliście wówczas, 
kiedy po raz pierwszy wypowiadaliście sobie sakramentalne „TAK”. 

Zainteresowanych Jubilatów, którzy w 1970 i 1971 roku zawierali związek małżeński a chcieliby 
zostać oznaczeni zapraszamy do zgłaszania się w Urzędzie Gminy w Choceniu do pok. 7.

Maria Dobiecka 
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Rekrutacja na kursy i szkolenia
Trwa rekrutacja uczestników projektu: „Podniesienie aktywności 

społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń 
poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. 

Jesteś mieszkańcem gminy i chcesz zwiększyć swoje kompetencje 
zawodowe i odbyć kurs lub szkolenie zapraszamy do udziału w projekcie.

Celem głównym projektu podniesienie aktywności społecznej i 
zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia 
skierowane dla osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych 
bezrobociem zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu zaplanowano np. kursy i szkolenia: 
1. Kursy i szkolenia:
a. Kierowca kategorii C+E
b. Spawacz
c. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwa
d. Opiekun
e. Magazynier – operator, kierowca wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym
f.  Operator koparko-ładowarki
g. Brukarz
h. Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – C2 cieplne
i. Obsługa drona
j. Obsługa rębaka tarczowego
k. Możesz zaproponować inny kurs lub szkolenie, które będzie spełniało 

twoje oczekiwania.
W ramach odbywania szkolenia, kursu uczestnikowi przysługiwać 
będzie stypendium szkoleniowe oraz ryczałt na dojazd.

2. Po odbyciu szkolenia, kursu uczestnik projektu będzie miał możliwość 
obycia „stażu” w jednym z przedsiębiorstw na terenie Gminy Choceń 
i otrzyma stypendium stażowe na okres 4 miesięcy.

3. Zajęcia z psychologiem w celu wyboru odpowiedniej ścieżki rozwoju 
kariery zawodowej.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia 
znajdują się w regulaminie rekrutacji. W projekcie będą mogły wziąć 
udział osoby, które:
1. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Choceń 

(oświadczenie kandydata),
2. Posiadają status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczonej 

społecznie (zaświadczenie z GOPS),
- osoby bezrobotne (zaświadczenie z PUP),
- osoby bierne zawodowo (oświadczenie kandydata, zaświadczenie 

z ZUS).
3 Nie brały udziału w innych projektach współfinansowanych w ramach 

EFS realizowanego przez LGD Dorzecza Zgłowiączki (oświadczenie 
kandydata)

Całkowita wartość projektu: 123 831,00 zł, Wartość dofinansowania: 
117 639,45 zł.

Więcej informacji będzie można uzyskać w biurze projektu jak również 
na stronie www.chocen.pl. Projekt jest dofinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.01. Włączenie społeczne 
na obszarach objętych LSR, okres jego realizacji trwa od 01.03.2020 r. do 
31.12.2021 r. Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń

Kamil Klejba

CHOCEŃSKI FINAŁ WOŚP
W niedzielę 31 stycznia 2021 roku choceńska orkiestra zagrała po raz 17. w ramach  29. Finału 

WOŚP. Celem 29. Finału WOŚP była zbiórka pieniędzy na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

W tym roku na terenie Gminy Choceń Sztab choceński zebrał  kwotę 15.004,38 zł, którą 
przekazał na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie było by to możliwe, gdyby nie 
szczodrość i ofiarność ludzi dobrego serca. Działania Sztabu wsparli również włodarze Gminy 
z Panem Wójtem Gminy Choceń Romanem Nowakowskim i Panem Przewodniczącym Rady 
Gminy Choceń Józefem Dąbrowskim.  

Ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19 i wprowadzone w kraju obostrzenia, wszyst-
kie działania Sztabu WOŚP w Choceniu prowadzone były w reżimie sanitarnym. 

W związkuz zakazem zgromadzeń w dniu finału nie odbyły się występy artystyczne, sprzedaż 
ciast, popcornu, waty cukrowej, nie było też tradycyjnego Światełka do nieba.  29. Finał WOŚP 
na terenie Gminy Choceń wspomagano jednak na inne sposoby.

29. Finał WOŚP w Choceniu rozpoczął się o godzinie 8:30 kwestą uliczną prowadzoną przez 
14 wolontariuszy na terenie całej gminy. O 12:00 Choceński Klub Morsów wraz Klub Morsów z 
Lubrańca nad Jeziorem Borzymowskim tradycyjnie wsparli akcję. Od 15 grudnia 2020 r. w 20 
punktach takich jak: sklepy, firmy, zakłady fryzjersko-kosmetyczne itp. na terenie gminy Choceń, 
Włocławka i okolic za zgodą właściciela instytucji wrzucano pieniądze do Sztabowych Puszek 
Stacjonarnych. Każda puszka miała nadany przez Fundację numer a zbiórka  pieniędzy trwała 

do 31 stycznia 2021 roku. Tradycyjnie jak co roku w zbiórkę pieniędzy dla WOŚP w Choceniu 
aktywnie włączyły się szkoły podstawowe z Chocenia, Śmiłowic i Wilkowic oraz Przedszkole 
Niepubliczne w Choceniu. Sztab WOŚP w Choceniu uruchomił też e-Skarbonkę czyli wirtualną 
puszką kwestarską. Przelewy internetowe na konto e-skarbonki można było realizować do dnia 
31 stycznia 2021 r. a zebrana kwota  doliczona została do sumy ostatecznej. 

Podczas aukcji online oraz sprzedaży fantów w dniu finału największą popularnością cieszyły 
się piłki z autografami koszykarzy Anwilu Włocławek, piłkarzy nożnych Włocłavii Włocławek, szc-
zypiornistów Wisły Płock oraz liczne gadżety WOŚP ufundowane przez Fundację.

Szczegółowe informacje oraz fotorelacja z 29. Finału WOŚP w Choceniu znajdują się na Face-
booku na grupie WOŚP CHOCEŃ – 29. Finał.

Sztab WOŚP w Choceniu pragnie serdecznie podziękować wszystkim Przyjaciołom 
choceńskiego Finału za zaangażowanie i aktywny wkład w zbiórkę pieniędzy. 

Do zobaczenia w przyszłym roku podczas  30. Finału WOŚP. „Gramy do końca świata i jeden 
dzień dłużej”.

SZTAB WOŚP W CHOCENIU 



13WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

„Nowe miejsca w żłobku od września”
Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021  Gmina Choceń otrzymała 
środki z Ministerstwa Rodziny i  Polityki Społecznej na utworzenie 15 
nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu.

Dofinansowanie wyniesie ponad 142 tys. zł. Środki własne 
stanowią prawie 36 tys. zł. Dodatkowo na funkcjonowanie  żłobka 
w roku 2021 r. z ww. programu gmina otrzyma łącznie kwotę ok. 29 
tys. zł.

W ramach ww. środków zostanie zakupiony lokal mieszkalny, 
zabawki, pomoce dydaktyczne, oraz wyposażenie  sali  w meble, 
łóżeczka, stoliki, krzesła i inne  niezbędne sprzęty niezbędne do 
prawidłowego funkcjonowania  placówki na potrzeby dzieci, które 
będą przyjęte do żłobka od września 2021 r. Zaoferowane przez 
żłobek warunki bytowe będą  zbliżone do warunków domowych. Opieka nad dziećmi w żłobku 
będzie sprawowana  w godzinach 6.30 do 16.30. Planowany termin otwarcia nowej grupy 
to wrzesień 2021 r. Nowopowstałe miejsca w żłobku pozwolą na powrót do pracy niektórym 
rodzicom. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do zapisywania dzieci do żłobka  od 1 
kwietnia.  Karty zgłoszeniowe  wraz z regulaminem  pojawią się na stronie  UG  Choceń. 

E. Paszyńska

Nie taki nam COVID straszny
Mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią COVID 19 Samorząd Uczniowski Szkoły Pod-

stawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach działa prężnie realizując zaplanowane imprezy i 
konkursy. Nasi uczniowie pamiętają o tym, jak ważna jest pomoc drugiemu człowiekowi dlat-
ego biorą udział w wielu akcjach charytatywnych. Cały czas jest prowadzona zbiórka nakrętek " 
Nakrętki zbieramy Radkowi pomagamy", wsparliśmy zbiórki: WOŚP, "dla Pawła" - byłego ucznia 
naszej szkoły oraz "dla Tosi "małej wojowniczki. Uczniowie objęli opieką poszczególne groby na 
cmentarzu parafialnym w Śmiłowicach, pamiętają o ich uporządkowaniu i zapaleniu znicza.

Zorganizowaliśmy wiele imprez i konkursów: 11 listopada był dniem na biało - czerwono. An-
drzejki online - "Dzień wróżb i magii". Przed świętami uczniów klasy V odwiedził św. Mikołaj (p. P. 
Trzcińska, której nikt nie poznał )z prezentami. 

Nie zapomnieliśmy o walentynkach. Działała poczta walentynkowa, a 14 luty był dniem na 
czerwono. Udało nam się zorganizować bal karnawałowy online, w którym aktywny udział wzięli 
wszyscy uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami. Na uczniów czekała moc atrakcji           i 
niespodzianek. Odbył się również konkurs na najbardziej oryginalny strój karnawałowy, który 
wygrała Klaudia Kwiatkowska z kl.VI. 

Na ogólnopolski dzień walki z depresją zorganizowaliśmy uczniom spotkanie z panią psy-
cholog. Zaś okazji Dnia Kobiet samorząd uczniowski złożył życzenia wszystkim Paniom, do 
których wysłuchania serdecznie zapraszamy: 

https://www.facebook.com/100041034732231/videos/482552399789247/
Paulina Trzcińska

opiekun Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 

Matematyka w ramach projektu 
,,Jakie to proste”

Realizacja projektu „Jakie to proste!” trwała przez ostatnie dwa lata. W początkowej fazie pro-
jekt prowadzony był przez panią Marię Lewandowską, a w późniejszym czasie opiekunem projektu 
została pani Małgorzata Pietrzak. Na zajęcia uczęszczało czterdzieści osiem osób. Głównym celem 
zajęć było utrwalanie i usystematyzowanie wiadomości uczniów oraz zainteresowanie ich matematyką 
poprzez ukazanie przedmiotu i zadań  matematycznych pod innym kątem. Podczas tych spotkań 
poświęcono czas na zadania z: rachunku pamięciowego , działań pisemnych, umiejętności wyko-
nywania działań na ułamkach i liczbach naturalnych, wraz z utrwaleniem kolejności wykonywania 
działań oraz opanowanie cech podzielności liczb i prowadzeniu zajęć terenowych ukazujących zasto-
sowanie matematyki w życiu codziennym. Urozmaiceniem, podsumowaniem i utrwaleniem materiału 
było rozwiązywanie przykładowych testów, rebusów, wykreślanek czy zagadek matematycznych. 
Zwieńczeniem projektu była wspólna wycieczka do Włocławka, gdzie dzieci uczyły się dostrzegać 
geometrię przestrzenną w rozplanowaniu miasta oraz wspólny wyjazd do zoo w Myślęcinku, gdzie 
dzieci podsumowały miło spędzony czas podczas realizacji projektu.

Projekt ,,Jakie to proste” realizowany był na różnych przedmiotach m.in. j.polski, przyroda, 
j.angielski itd. Niestety dobiegł końca, dziękujemy P,D.Szymańskiej za współpracę i z niecierpliwością  
czekamy na kolejne projekty. 

Małgorzata Pierzak
nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Lekcja z MISTRZEM
W ramach lekcji online z wychowania fizycznego organizowane były " Lekcje z Mistrzem" -na 

których gościły: P. Marianna Jóźwik  - trenerka nordic walking, wicemistrzyni Polski w maratonie, zdo-
bywczyni wielu Pucharów Polski, top 10 w  Polsce oraz zawodnik Wiktor -Mistrz Polski do lat 13, P. 
Ewelina Jaśkiewicz - brązowa medalistka Pucharu Polski, lauretka Mistrzostw Polski oraz wicemis-
trzyni Wielkopolski w sportach sylwetkowych (kategoria wellness fitness), P. Katarzyna Baranowska 
- trenerka lekkoatletyki, multimedalistka Mistrzostw Polski w biegach przełajowych, uczestniczka pro-
gramu telewizyjnego ninja warrior. 

Uczniowie biorą również udział w wielu konkursach organizowanych przez fundację Moniki Pyrek 
- często zwyciężając. 

Od lutego br. uczniowie klas starszych mają możliwość uczestniczenia w zajęciach SKS prowadzo-
nych  na boisku szkolnym z zachowaniem obowiązujących obostrzeń.

Wszystkie informacje oraz osiągnięcia sportowe naszych uczniów są na bieżącą udostępniane są 
na fanpage: SP ŚMIŁOWICE NA SPORTOWO

Paulina Trzcińska
nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
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Monitory interaktywne w szkole 
ramach  programu,,Aktywna Tablica”

Rok 2021 rozpoczął się szczęśliwie dla Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. 
Ukończono prace remontowe, a chwilę później szkoła otrzymała w ramach programu „Aktywna 
tablica” trzy ekrany dotykowe. Kwota dotacji z budżetu państwa to 13.992,00 zł, wkład własny 
Gminy Choceń wyniósł 3.498,00 zł. W monitory doposażone zostały klasy, które nie posiadały 
tablic interaktywnych. 

Dziękujemy P.E.Paszyńskiej za pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku, zaś władzom 
Gminy Choceń za wkład finansowy, który umożliwił udział szkoły w programie. 

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wioletta Krysztoforska

Zapraszamy!
TRWA NABÓR DO KLASY I

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ANNY
WAJCOWICZ W ŚMIŁOWICACH

REGULAMIN I KARTY ZGŁOSZEŃ 
DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE:

 
HTTPS://SPSMILOWICE.EDUPAGE.ORG/

 

KARTY ZGŁOSZEŃ NALEŻY DOSTARCZYĆ
DO SEKRETARIATU SZKOŁY
 LUB PRZESŁAĆ NA ADRES: 

SZKOLASMILOWICE@POCZTA.ONET.PL

Biblioteka Szkolna w czasie pandemii. 
W związku z zaostrzeniem warunków sanitarnych i ograniczeniem tradycyjnego dostępu do 

książek praca Biblioteki Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach przeniosła się w znacznym stopniu 
do Internetu. Już w marcu 2020 roku została założona strona facebookowa biblioteki szkolnej. 
Na której uczniowie mogą w wolnym czasie znaleźć wiele ciekawych i przydatnych w ich pracy 
na lekcjach informacji. Biblioteka również aktywnie obchodzi ważne święta oraz uroczystości 
szkolne. Na stronach biblioteki można zawsze dowiedzieć się o najnowszych wydawnictwach 
książkowych, obejrzeć ciekawy film i pobrać ebooki do wysłuchania w domu.

Nieodłącznym elementem pracy biblioteki są systematycznie organizowane konkursy inter-
netowe. Konkursy przeznaczone są dla dzieci młodszych i starszych. Obejmują swym zakresem 
pytania z wiedzy o książkach, wiedzy o pisarzach i literatury dla dzieci i młodzieży.  Biblioteka 
organizuje też wiele konkursów plastycznych. A dla uczestników tych konkursów biblioteka przy-
gotowuje nagrody książkowe. 

Jedna z ważniejszych akcji jakie prowadzi biblioteka są „Ferie z Biblioteką”. Kiedy to przez 
jeden z wolnych od nauki tygodni uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniach, konkur-
sach i quizach. 

Sławomir Gwardecki
Nauczyciel historii i bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Ferie z Książką 2021
W lutym odbył się po raz kolejny Konkurs Czytelniczy „Ferie z Książką”. Konkurs jest od kilku-

nastu lat organizowany przez naszą szkołę. A jego rozstrzygnięcie tradycyjnie i uroczyście od-
bywa się w CCKiB w Choceniu. W konkursie corocznie bierze udział wielu uczniów naszej szkoły. 
W tym roku laureatami konkursu kategorii klas 0 – I zostali: Julia Rybacka - II miejsce,  Tomasz 
Seklecki - II miejsce, Fabian Kierzkowski - III miejsce. Wyróżnienie otrzymali Zuzanna Ujazdows-
ka, Jerzy Piętowski, Julia Brykalska. W kategorii klas II - III: I miejsce zajęła Patrycja Czerwińska 
a III miejsce Roksana Walewicz. Wyróżnienie otrzymał też Adrian Skonieczny. W kategorii klas 
IV - VI: II miejsce zajęła Aurelia Klass a wyróżnienie otrzymała Małgorzata Pawłowska. 

Sławomir Gwarecki
nauczyciel historii i bibliotekarz Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Uczniowie ze Śmiłowic z sukcesami
Uczniowie naszej szkoły Damian Michalak i Natalia 

Krosnowska 10.03.2021r. brali udział w Powiatowym 
Konkursie Fizyko-Chemicznym ,,Molekuła”, gdzie mier-
zyli się z uczniami z 16 szkół. Rewelacyjnie poradzili so-
bie z I etapem konkursu, gdzie trzeba było uwiecznić na 
fotografii ,,Różne oblicza światła”. W II etapie konkursu 
zmierzyli się z testem zawierającym zagadnienia z chemii 
i fizyki. Natomiast w trzecim etapie należało wykonać 
model ciała stałego, cieczy lub gazu i zaprezentować go 
przed komisją konkursu. Rywalizacja była bardzo wyrów-
nana, jednak nasi uczniowie uzyskali bardzo dobre wyni-
ki i zdobyli wiele nagród. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
P. Sylwia Pawłowska

nauczycielka chemii i biologii w Szkole Podsta-
wowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

W sieci szkół ,,Deutsch PLUS”
W Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach dzieci uczą się języka niemieck-

iego już od pierwszej klasy. W klasach I-VI uczniowie mają jedną godzinę tygodniowo, zaś w kla-
sach VII-VIII w ramach Podstawy Programowej dwie godziny zajęć języka niemieckiego. Ponadto 
od drugiego semestru odbywają się zajęcia dla ucznia zdolnego, 
których celem jest przygotowanie do konkursu przedmiotowego 
z języka niemieckiego.

Wszystkie powyższe działania umożliwiły szkole zakwalifikow-
anie się do projektu ,,Deutsch Plus”, którego organizatorem jest 
Goethe-Institut w Warszawie. W ramach projektu powstanie sieć 
szkół zaangażowanych w promowanie języka niemieckiego, co za 
tym idzie udział w projektach, programach i konkursach. Instytut 
Goethe zaplanował liczne aktywności i imprezy oraz wymianę in-
formacji między nauczycielami, rodzicami i uczniami zrzeszonych 
szkół. Sieć szkół ,,Deutsch Plus” zrzesza już ponad 200 szkół na terenie całej Polski i powstała 
pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce. Do tej grup dołączyła teraz nasza szkoła z czego 
oczywiście bardzo się cieszymy.

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wioletta Krysztoforska

Nauka może być fajną przygodą!
Nauka ma być zabawą. Wtedy przynosi najwięcej nowych umiejętności i wiedzy. Im trudniejszy 

materiał, tym więcej musimy pokombinować i wymyślać ciekawe zadania, by ta nauka nie była 
żmudna oraz nudna. Podobnie jest z ortografią. Dla jednych jest prosta, innym sprawia proble-
my. Dlatego też, nasi uczniowie uczestniczyli w 39 godzinnym kursie e- lerningowym "Ortografia 
metodą hakową" Europejskiego Instytutu Szkoleniowego. Na zajęciach w  ramach kółka ortogra-
ficznego dzieci w klasie drugiej i trzeciej  uczyły się ortografii przedstawionej w formie ciekawej 
opowieści, której bohaterami są haki pamięciowe, reprezentujące trudności ortograficzne, tak-
ie jak Ó, U, CH, H, Ż, RZ oraz zmiękczenia. Połączenie ciekawego, humorystycznego obrazu, 
muzyki i skojarzeń z zabawą były dla uczniów atrakcyjne, rozwinęły ich czujność ortograficzną 
oraz pokazały, że ortografia nie musi sprawiać problemów i może być też fajną zabawą.  

Anna Kamińska
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podsta-

wowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 
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SZKOŁA PODSTAWOWA 
IM. JANUSZA KORCZAKA W CHOCENIU

Dlaczego warto wybrać Szkołę Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu?
• Uczymy w nowoczesnych, dobrze wyposażonych pracowniach – każda sala lekcyjna zawi-

era sprzęt multimedialny (komputery, tablice multimedialne, ekrany interaktywne, rzutniki);
• Oferujemy wysoki poziom nauczania;
• Przywiązujemy wagę do wszechstronnego rozwoju naszych wychowanków;
• Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego ucznia;
• Gwarantujemy ciągłość edukacji nawet w trudnych czasach – uczniowie mogą łączyć się z 

nami zdalnie w czasie rzeczywistym, a w przypadku trudności uzyskują opiekę i pomoc w 
szkole;

• Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych 
oraz konkursach artystycznych:

• Jesteśmy szkołą posiadającą Certyfikat Bezpiecznej Szkoły.

Zapewniamy:
• Opiekę logopedyczną;
• Opiekę psychologiczno i pedagogiczną;
• Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze;
• Zajęcia specjalistyczne:

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
- muzykoterapia,
- terapia ręki,
- zajęcia rozwijające kompetencje emoc-
jonalno – społeczne;
- zajęcia rewalidacyjne

• Świetlicę szkolną czynną w godzinach 
6:45 – 15:30

• Możliwość korzystania z obiadów.
U nas będziesz mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania:

• Uczestnicząc w zajęciach sportowych (nowoczesna hala sportowa, boisko, siłownia);
• Uczestnicząc w przedmiotowych kołach zainteresowań;
• Uczestnicząc w zajęciach prowadzonych kreatywnymi metodami;
• Uczestnicząc w zajęciach artystycznych ( chór );
• Uczestnicząc w warsztatach, projektach edukacyjnych;
• Biorąc udział w wycieczkach edukacyjnych i krajoznawczych

OFERTA EDUKACYJNA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO 
W CHOCENIU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

PRZEDSZKOLE  SAMORZĄDOWE W CHOCENIU
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko:
• nauczyło się rozumieć świat;
• postrzegało pozytywnie siebie oraz innych ludzi;
• stało się samodzielne, kreatywne i komunikatywne;
• nauczyło się radzić sobie z trudnościami i problemami;
• rozwijało swoją kreatywność w praktycznym działaniu;
• przygotowało się do roli ucznia;

TO ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA 
SAMORZĄDOWEGO W CHOCENIU

Oferujemy pełen wachlarz zajęć i zabaw, dzięki którym nasze dzieci zdobywają wiedzę i 
umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym w szkole i dorosłym życiu. Posi-
adamy wykwalifikowany personel i kadrę pedagogiczną. Ułatwia to dzieciom wzajemny kontakt 
i tworzy bardziej przyjazną, domową atmosferę.

W swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej bazujemy na tym co jest  sprawdzone, ale 
wykorzystujemy  również  nowatorskie formy i metody pracy. Praca nasza oparta jest na trosce  
o wszechstronny rozwój naszych wychowanków. Dysponujemy  placem zabaw, boiskiem spor-
towym, świetlicą oraz salą gimnastyczną. Sale są wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedi-
alny. Dzieci mogą skorzystać z ciepłego posiłku w szkolnej stołówce.
Na stałe w harmonogram naszej pracy wpisały się :

• zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z psychologiem, pedagogiem, 
logopedą oraz terapia ręki,

• zajęcia logopedyczne dla dzieci,
• zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
• zajęcia „Zakodowani” z wykorzystaniem 

małych i sprytnych robotów oraz mat, 
klocków i wielu pomocy do nauki 
kodowania,

• zajęcia otwarte z udziałem rodziców,
• organizowanie wystaw prac dzieci,
• organizacja uroczystości i 

przedstawień,
• liczne wycieczki do kina, teatru, miejsc 

kultury oraz sal zabaw.

EKRANY INTERAKTYWNE W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ W CHOCENIU

W ramach programu „Aktywna tablica” do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w 
Choceniu zostały zakupione trzy ekrany interaktywne. Kwota dotacji z budżetu państwa to 13 
992,00zł, zaś 3 498,00zł to wkład własny organu prowadzącego – Gminy Choceń. Dodatkowo z 
budżetu organu prowadzącego za kwotę 12 000,00zł zostały zakupione jeszcze dwa ekrany. Ten 
nowy  sprzęt został zamontowany w salach lekcyjnych, w których do tej chwili były tylko trady-
cyjne zielone tablice. W pozostałych klasach znajdują się tablice interaktywne.

Najwięcej radości, ten nowoczesny na miarę XXI wieku środek dydaktyczny, przyniósł uczniom 
z klasy IIa oraz uczniom klas VIII uczestniczących w konsultacjach.

Mamy nadzieję, że już wkrótce uczniowie pozostałych klas wrócą do szkoły i będą mogli 
korzystać ze sprzętu, który ma nieprzebrane możliwości.

Serdecznie dziękujemy Panu Romanowi Nowakowskiemu – Wójtowi Gminy Choceń za to, że 
możemy w naszej szkole korzystać z nowinek technologicznych, które uatrakcyjniają proces 
edukacyjno-wychowawczy.

Dyrektor Szkoły - Anna Pawłowska
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Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Sukces  Amelii i Joanny z SP Choceń 
w Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym

Uczennice Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu – Amelia i Joanna Kar-
skie brały udział w Ogólnopolskim Konkursie wokalnym „Trzej Królowie w tradycji i w  oczach   
współczesnych”. Żeby wziąć udział w konkursie należało wysłać nagranie śpiewanej przez 
siebie piosenki świątecznej. 

Dziewczynkom udało się zdobyć wyróżnienia za piękne wykonanie utworów.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Koszulka z Lekturą 
- wyniki konkursu na projekt 
koszulki z motywem lekturowym 
organizowanego w SP Choceń

W lutym 2021 zakończył się organizowany przez 
Szkołę Podstawową im. J. Korczaka w Choceniu 
konkurs na projekt koszulki z motywem lekturowym. 
Jury miało trochę pracy. Najpierw obejrzało wszyst-
kie koszulki, podzieliło je wg kategorii, a potem 
wybrało najładniejsze.

Do jury trafiło w terminie 75 koszulek. Wszystkie 
wykonane były zgodnie z regulaminem. Przyznano 
nagrody w trzech kategoriach.

W kategorii pierwszej:  klasy I – III:
• I miejsce – Pszczółkowski Mateusz
• II miejsce – Jędrzejewska Kamila
• III miejsce – Klimczak Lena
Wyróżnienia:
• Skibińska Aleksandra
• Ćwiklińska Lena
• Kinasiewicz Roksana
W kategorii drugiej: klasy IV – VI:
• I miejsce – Szałczyńska Nicola
• II miejsce – Seklecki Stanisław
• II miejsce – Warchlewska Maja
Wyróżnienia:
• Górski Adam
• Filipiak Michalina
• Sokół Julia
• Nawrocka Cecylia
• Gołębiewski Oskar
W kategorii trzeciej: klasy VII-VIII:
• I miejsce – Bąkowski Maciej
• II miejsce – Ziółkowska Joanna
• III miejsce – Bąkowska Sylwia
Wyróżnienie:
• Miłowski Sebastian.
Wszyscy uczestnicy Konkursu zostali nagrodzeni 

– każdy otrzymał książkę i słodycze.
Sponsorzy  nagród :
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń
oraz
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu.
Gratulujemy i dziękujemy za udział w Konkursie 

oraz zachęcamy do dalszej aktywności.
Organizatorzy


