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Zaproszenie 
Bardzo serdecznie zapraszamy na koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska 

Polskiego. Koncert planowany był w roku ubiegłym, jednak z uwagi na ograniczenia związane 
z pandemią odbędzie się w Choceniu w sali GOSiR w niedzielę 26 września. Reprezentacyjny 
Zespół Artystyczny Wojska Polskiego cieszy się ogromnym powodzeniem i uznaniem w kraju i za 
granicą. Jest największą instytucją artystyczną w Wojsku Polskim, z ponad 100-letnią tradycją. 
Zespół popularyzuje treści narodowe i chwałę oręża polskiego, a tym samym realizuje życzenie 
Marszałka Józefa Piłsudskiego o utworzeniu sceny żołnierskiej, na której „powinno się grać 
głównie sztuki optymistyczne i radosne, dające ludziom wiarę i nadzieję.” Wstęp wolny.  

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Dożynki w Czerniewicach
W tym roku dziękowaliśmy za plony w Czerniewicach. Była to tradycyjna uroczystość 

dożynkowa, choć z przerwą w ubiegłym roku, z uwagi na ograniczenia epidemiczne. Ten szc-
zególny dzień rozpoczęliśmy od dziękczynienia Bogu za plony podczas Mszy św. w kościele 
pw. Świętego Antoniego w Czerniewicach, następnie dziękowaliśmy rolnikom za cały rok ich 
ciężkiej pracy i świętowaliśmy. Do przygotowania tego dnia przyczyniło się wiele osób i organi-
zacji, którym chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować: 

- Pani Sylwii Jabłońskiej z Wilkowic i Panu Andrzejowi Szeląg z Olganowa – za pełnienie roli 
Starostów dożynek i częstowanie chlebem zebranych mieszkańców.

- Księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Antoniego w Czerniewicach Tomaszowi Królowi – za 
współpracę i zaufanie oraz przewodniczenie Mszy św. i udział w Komisji wieńców dożynkowych. 

- Księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Bartłomieja w Śmiłowicach za kazanie i udział w Komisji 
wieńców dożynkowych. 

- Pani Dyrektor SP im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach oraz Księdzu wikariuszowi parafii pw. 
Św. Idziego w Choceniu za udział w Komisji wieńców dożynkowych. 

- Wszystkim artystom, szczególnie naszym lokalnym zespołom i grupom. Chórowi Mi Alegria za 
piękne, anielskie głosy. Zespołowi folklorystycznemu Śmiłowiónki za przygotowanie przyśpiewek 
na Wójta i samorządowców. Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska - grupie młodszej i 
młodzieży oraz Pani Julii Skowrońskiej – za wytrwałą pracę i piękny efekt. Młodzieżowej Orki-
estrze Dętej ze Śmiłowic z kapelmistrzem – za akompaniament i poprowadzenie korowodu del-
egacji z wieńcami. Solistom, którzy zachwycali podczas Mszy św. 

- Sołectwu Czerniewice 2, KGW Czerniewice 1, KGW Szczytno, KGW Wichrowice, KGW Szc-
zutkowa i Lutoborza „Niezapominajka” z siedzibą w Szczutkowie, KGW Śmiłowice, KGW Wilko-
wice i Sołectwu Nakonowo Stare – za przygotowanie wieńców dożynkowych. Nagrodę główną w 
konkursie wieńców dożynkowych otrzymało sołectwo Czerniewice 2. 

- Kołom Gospodyń Wiejskich z Czerniewic 1, Czerniewic 2, Wichrowic i Skibic oraz Szczytna 
za przygotowanie stołów dożynkowych. 

Ciąg dalszy na str 3.
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Ogłoszenie

Ogłoszenie

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

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

Kontakt: 004917629664981, 
004905211362386

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

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

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

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

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

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

Iwona Terpińska, Kinga Gawłowska
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D O Ż Y N K I   2020
Niestety ze względu na ograniczenia nie odbyły się 

w tym roku dożynki gminne. Przypomnę, że tym razem 
miały być w Czerniewicach, jako parafi alno-gminne. Or-
ganizowane są natomiast dożynki parafi alne.

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

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

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

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

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

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

było w tym roku możliwości zorganizowania tradycyjnej 
uroczystości.

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

wydawniczy gazetki relację zamieścimy w następnym 
wydaniu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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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  
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Spis Powszechny na ukończeniu
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dobiega końca. Z rejestrów 

udostępnianych przez urząd statystyczny wynika, że jeszcze wielu mieszkańców nie spisało 
się. Od początku spisu przypominany Państwu o obowiązku spisania się i zachęcamy, aby nie 
odkładać tej czynności na ostatnią chwilę. Punkt spisowy w urzędzie, jak również i rachmistrze 
są do Państwa dyspozycji. Można również zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 
99 (opłata zgodna z taryfą operatora), która działa od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-
18:00. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom zorganizowaliśmy mobilne punkty spisowe, 
które odbyły się 7 sierpnia na placu targowym w Choceniu i 5 września w Czerniewicach pod-
czas dożynek. Niestety niespełna 20 osób  skorzystało z tej okazji. Z tego miejsca dziękujemy 
rachmistrzom za aktywną postawę. Z analizy danych wynika, że jeszcze wiele adresów jest 
nieskończonych. Wynika to z tego, że wiele osób zamieszkuje pod innym adresem niż są zamel-
dowani (np. studenci). Pomimo, że osoby mieszkające pod wskazanym adresem są spisane, 
niestety nie można zakończyć punktu, gdyż nie wszyscy dokonali tej czynności. Bardzo proszę 
o poinformowanie osób, które pomimo zameldowania nie mieszkają tutaj, aby jak najszybciej 
wykonali swój obowiązek. Dziękujemy wszystkim, którzy spisali się do tej pory. Przypominamy, 
że spis jest obowiązkowy.

Maria Dobiecka

Przedłużenie powierzenia 
w SP Wilkowice

W dniu 4 sierpnia br. Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył zarządzenie w sprawie 
przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach Panu 
Markowi Romanowi Zapiecowi na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. Serdecznie 
gratulujemy, życzymy sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

E. Paszyńska

Nowy wóz strażacki dla 
OSP Nakonowo Stare

Gmina Choceń w imieniu OSP Nakonowo Stare przeprowadziła w lipcu przetarg na zakup 
nowego średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego. Postępowanie zostało zakończone 
wynikiem pozytywnym i wyłoniono dostawcę pojazdu. Wóz strażacki wyprodukuje firma „WAWR-
ZASZEK ISS Sp. z o.o.” Spółka Komandytowa z Bielsko Białej. Będzie to średni wóz ratowniczo- 
gaśniczy marki Scania P360 z napędem 4x4. Wartość wozu to 969 978,00 zł. Zakup pojazdu sfi-
nansowany jest z dofinansowania z NFOŚiGW/WFOŚiGW, z dotacji budżetowej ze środków ksrg, 
ze środków finansowych przekazanych przez zakłady ubezpieczeń oraz ze środków własnych 
OSP Nakonowa Starego.  Nowy pojazd dotrze do Nakonowa Starego do końca września br. 
Zakup specjalistycznego wozu strażackiego wraz z wyposażeniem pozwoli na sprawniejsze 
podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność pode-
jmowanych czynności przez strażaków. 

Sylwia Krajewska

Sprzedaż działek budowlanych 
w Czerniewicach

W piątek 30 lipca 2021 roku odbył się w siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Czerniewicach. Wszystkie  10 działek o 
powierzchni ok. tysiąca metrów, znalazły nowych nabywców. Teren nieruchomości, na którym 
znajdują się działki, objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i stanowi obszar budownictwa mieszkaniowego o niskiej intensywności zabudowy. Zaintereso-
wanie było duże. Większość działek zostało sprzedanych za cenę wyższą niż wywoławcza. W 
przygotowaniu są kolejne działki budowlane w Czerniewicach. Te przetargi zostaną dopiero 
ogłoszone. Poinformujemy o tym na stronie Urzędu Gminy. 

Sylwia Krajewska



3WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Ciąg dalszy ze strony 1.
- Naszym przemiłym gościom Pani Marszałek Województwa Anecie Jędrzejewskiej, Radne-

mu Sejmiku Województwa – Stanisławowi Pawlak, Staroście Włocławskiemu – Romanowi 
Gołębiewskiemu, Radnym Powiatu Włocławskiego – Kazimierzowi Kacy, Dawidowi Dalmannowi, 
Annie Kozłowskiej, mjr Stanisławowi Dykowskiemu, Kierownikowi Posterunku Policji w Choceniu 
– asp. szt. Waldemarowi Błaszczykowi, za to, że zaszczycili nas swoją obecnością. 

- Jednostkom OSP w Czerniewicach, Szczutkowie i Wilkowicach – za pełnienie służby na 
drogach dojazdowych, wystawienie sztandarów i prowadzenie korowodu dożynkowego. 

- Pani Hannie Gołębiewskiej oraz wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniu de-
koracji dożynkowej. 

- Rolnikom i sadownikom, którzy przekazali warzywa i owoce do przygotowania wystawy 
plonów. 

- Rademu Bartoszowi Delewskiemu i Pani Joannie Kozińskiej – za sceniczne wyczucie w prow-
adzeniu uroczystości. 

- Stowarzyszeniu LGD Dorzecza Zgłowiączki – za zorganizowaną imprezę promującą Lokalną 
Strategię Rozwoju i zapewnienie darmowych animacji dla dzieci m.in. dmuchańców, zjeżdżalni, 
zabaw z klaunem, malowania twarzy, konkursów z nagrodami, żurku. Najmłodsi uczestnicy z 
pewnością byli przeszczęśliwi. 

- Choceńskiemu Centrum Kultury – Biblioteka za pomoc w organizacji wydarzenia. 
- Panu Tomaszowi Hoffmanowi, za oprawę sceniczną i oświetlenie wydarzenia bo współpraca 

z Firmą BIS ARENA to czysta przyjemność. 
- Firmie Krokodyl, za zabezpieczenie pod kontem gastronomicznym. 
- policjantom za służbę i pomoc w zabezpieczeniu wydarzenia.
- pracownikom Urzędu Gminy w Choceniu za trud i realizację rzeczy koniecznych i niemożliwych. 
Na scenie wystąpiły Trzy Gitary, Dr. SWAG, Elektryczne Gitary oraz DJ Deleś DJ Robo - 

tak dawno nie było już żadnego wydarzenia, że wszystko nam się podobało. Więcej zdjęć z 
uroczystości można znaleźć na stronie nwloclawek.pl oraz wloclawek.naszemiasto.pl. Do zobac-
zenia w przyszłym roku w Śmiłowicach. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 
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Przydomowe oczyszczalnie 
- zakończenie prac

Zakończyły się prace przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres prac polegał 
na wybudowaniu w latach 2020- 2021- 45 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie 
pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń” realizowane 
było w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Wykonawcą prac był Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z Włocławka. Koszt 
inwestycji to 793544,07 zł. 

Tomasz Sikorski

Dożynki w Boniewie
W dniu 12 września 2021 r., w Boniewie odbyły się Powiatowo-Gminno-Parafialne dożynki. Pod-

czas tego wydarzenia nie zabrało przedstawicieli naszej gminy. Gminna Choceń reprezentowa-
na była przez delegację wieńca dożynkowego - radnych gminy Choceń: Bożenę Biegniewską, 
Joannę Podlaską, Zenona Krzyżaka, Stanisława Świątkowskiego, Józefa Pawłowskiego. W 
uroczystościach uczestniczyli także Wójt Gminy Roman Nowakowski wraz z Przewodniczącym 
Rady Gminy Choceń Józefem Dąbrowskim i Radnym Powiatu Włocławskiego Dawidem Dala-
mannem.

Nowe odcinki oświetlenia drogowego
W ramach zawartej umowy z Energa Oświetlenie o świadczenie kompleksowej usługi 

oświetlenia na terenie gminy Choceń wykonane zostaną następujące punkty świetlne na 
istniejących słupach w następujących miejscowościach:

1. Janowo ( w kierunku Pani Grażyny Sroki ) – 1 oprawa
2. Janowo ( w kierunku Pana Wachulaka ) – 1 oprawa
3. Szczutkowo ( w kierunku Ząbina ) – 3 oprawy
4. Wola Nakonowska ( w kierunku Państwa Kuźba ) – 2 oprawy

W roku bieżącym planuje się wykonanie następujących odcinków oświetlenia drogowego:
1. Śmiłowice – Krukowo na długości 1,5 km w ilości 15 opraw
2. Lutobórz w kierunku Wiktorowa na długości 1,3 km w ilości 12 opraw
3. Wichrowice do granicy gm. Choceń na długości 1,3 km w ilości 12 opraw
Prace te wykona Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.
Termin realizacji wrzesień- październik br.
Ewentualne usterki w oświetleniu drogowym proszę zgłaszać bezpośrednio do Energa 

Oświetlenia- kontakt Pan Andrzej Dzwonkowski tel. 693 216 106 lub Urząd Gminy Choceń Pan 
Mariusz Bilęda tel. 54/2846617 kom. 608 575 811

Mariusz Bilęda

Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury rekreacyjnej

W dniu 3 sierpnia 2021r. Wójt Gminy Choceń oraz Skarbnik Gminy podpisali umowę na finanso-
wanie obiektów małej architektury w miejscowościach Szczutkowo, Śmiłowice oraz Czerniewice. 
Gmina Choceń złożyła wniosek do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność „ objętego PROW na lata 2014- 2020 
na operację pn: ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W POST-
ACI BUDOWY OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCOWOŚCIACH SZCZUTKOWO, 
ŚMIŁOWICE ORAZ CZERNIEWICE. W ramach projektu planuje się zakup i montaż obiektów małej 
architektury w postaci zestawów zabawowych i urządzeń siłowni zewnętrznych oraz nasadzenie 
drzew i krzewów które zostaną zamontowane:

* Czerniewice ( przy przedszkolu )- urządzenie fitness: wahadło + biegacz + twister
* Śmiłowice ( przy przedszkolu )- zestaw zabawowy
* Śmiłowice ( przy szkole )- zestaw zabawowy
* Szczutkowo ( przy Świetlicy ) – zestaw zabawowy oraz zestaw fitness: wahadło + biegacz + twister
Wartość dofinasowania wynosi : 33 381,00 ZŁ
W dniu 09 września 2021r. Gmina Choceń ogłosiła zapytanie ofertowe na zakup i montaż w/w 

urządzeń. Termin składania ofert upływa 17.09.2021r. Termin realizacji zadania do końca 2021 r.
Mariusz Bilęda

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z informacjami o nieprawidłowej segregacji od firmy odbierającej odpady komu-
nalne przypominamy zasady segregacji odpadów.

Koniec ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych i budowlanych z miejsca zamieszkania

Odpady budowlane, poremontowe, zużyty sprzęt rtv i agd oraz odpady wielkogabarytowe 
nie będą już odbierane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Spółka 
z o.o. z Baruchowa. W podpisanej umowie nie ma już zapisów zobowiązujących firmę do 
odbioru w/w odpadów w ramach tzw. wystawki. Jest to wynikiem zmiany uchwały w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odbiór 
odpadów w ramach „wystawki” kosztował jednorazowo ponad 100 tys., a odbierano je dwa razy 
do roku. Nie wszyscy mieszkańcy korzystali z możliwości przekazania odpadów w tej formie, nie 
mniej jednak wszyscy na nią się składali w ramach miesięcznej opłaty za odbiór odpadów. W 
związku z rosnącymi cenami usług oraz kosztami paliwa w celu uniknięcia podwyżek zrezygnow-
ano ze zbiórki odpadów w formie wystawki przed domem. Dzięki temu nie wzrosła stawka opłaty 
za odbiór i zagospodarowanie odpadów  w bieżącym roku. 

Przypominamy, że odpady wielogabarytowe, budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektron-
iczny można dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemojewie 
we własnym zakresie. 

Dawid Dalmann

Wmurowanie kamienia węgielnego
Miło nam poinformować, że w najbliższym czasie odbędzie się uroczystość organizowana 

przez Gminę Choceń oraz Szkołę Podstawową im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. W dniu 
18 października 2021 r., o godz. 10.00 zaplanowano symboliczne wmurowanie Kamienia 
Węgielnego pod budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im.Anny Wajcowicz w 
Śmiłowicach. Uroczystości rozpoczną się w remizie OSP w Śmiłowicach. Planowany jest apel 
z okazji Dnia Edukacji i wykonanie montażu słowo – muzycznego przez dzieci ze szkoły oraz 
podpisanie aktu przez władze samorządowe. Dokument zostanie włożony do tuby wraz z lis-
tem dzieci i kadry oraz aktualnymi numerami lokalnych gazet i będących w obiegu pieniędzy, 
poświęcony i wmurowany. Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Planowane inwestycje 
w gospodarkę wodną

Gmina Choceń złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład na projekt inwestycyjny polegający na wymianie wodociągu wykonanego z azbestu na te-
renie miejscowości Śmiłowice, Szatki, Skibice na wodociąg z rur PVC wraz w wymianą przyłączy 
wodociągowych. Realizacja inwestycji wpłynie na zwiększenie ciśnienia wody, poprawę jakość 
dostarczanej wody dla mieszkańców, likwidację wycieków, czego odzwierciedleniem będzie 
oszczędność w zużyciu wody i energii elektrycznej zasilającej pompy na stacji uzdatniania wody. 
Budowa wodociągu z rur PVC wpłynie na poprawę gospodarki wodnej poprzez dostarczenie 
wody dobrej jakości z wodociągu zbiorczego, a także poprawi jakość życia mieszkańców. Reali-
zacja przedsięwzięcia przyczyni się do zminimalizowania awaryjności oraz zmniejszy koszty ek-
sploatacji wodociągu. W przypadku otrzymania dofinansowania inwestycja będzie realizowana 
w przyszłym roku.

Gmina Choceń otrzymała środki w wysokości 800 tys. zł. Na liście wniosków rekomendow-
anych przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego znalazła się nasza inwestycja, która ma na celu 
zaopatrzenie ludności w wodę pitną w okresie suszy. Zadanie pierwotnie obejmowało zakup i 
modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Borzymiu po PGR, budowę Zbiornika Retencyjnego 
na wodę pitną oraz budowę nowego ujęcia do poboru wody.  Niestety w związku z brakiem 
możliwości zakupu SUW W Borzymiu na terenie Chocenia powstaną dwa zbiorniki retencyjne. 
Celem zadania jest zwiększenie produkcji wody w gminie Choceń oraz zwiększenie ciśnienia 
wody w czasie największego zużycia w okresie suszy.

Dawid Dalmann
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Głosuj na NAS w akcji „Przerwa 
na wspólne czytanie”!

Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka bierze udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie” 
organizowanej przez Kinder Mleczna Kanapka. 

Zachęcamy do głosowania – możemy wygrać spotkanie autorskie z Panem Michałem Ru-
sinkiem, książki o wartości nawet 1000zł oraz kamishibai – papierowy talerzyk obrazkowy. 

Głosowanie jest bezpłatne i można to robić  codziennie-wystarczy  się zarejestrować. 
Rejestracja:

1. Wpisać w wyszukiwarkę link: 
https://www.kinder.com/pl/pl/xp/wspolneczytanie/#/vote-for-library/vote-for-library-form-sec-
tion

2. Wpisać w okienko, poniżej napisu „Głosuj na bibliotekę”,  Choceńskie Centrum Kultury – Bib-
lioteka.

3. Wybrać  z listy CCK-B. 
4. Założyć konto - potrzebny jest adres mailowy. 
5. Potwierdzić i aktywować konto z maila, który został wysłany na Państwa pocztę elektroniczną.
6. Zalogować się i oddać głos na Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka. 

Akcja trwa do 31.10.2021r. 
Więcej informacji znajdziecie na stronie www.kinder.pl lub bezpośrednio w CCK-B.

Drogownictwo w III kw. 2021
1. „Roboty drogowe bitumiczne 2021” 

W ramach przetargu z ubiegłego roku wykonane zostały  wszystkie zaplanowane 
na ten rok nawierzchnie bitumiczne na następujących drogach :

a/ Skibice-Szatki odc. o dł.0,722 km 
b/ Szatki – Skibice odc. o dł. 0,492 km
c/ Krukowo – wieś na odc. o dł. 0,300 km
d/ ul. Parkowa  w Choceniu o dł. 0,200 km (do drogi gm. Choceń-Janowo)
e/ Wilkowice- Śmiłowice o dł. 0,505 km
Wartość prac wyniosła 392 tys. zł. Wykonawcą jest Firma 

Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” z Włocławka.

2. „Place, parkingi, chodniki”
W ramach poprawy infrastruktury dla pieszych realizujemy  chodnik w Olganowie , jest to kon-

tynuacja prac z lat ubiegłych. Obecnie z uwagi na spiętrzenie robót i ograniczone moce  moce 
przerobowe zmuszeni zostaliśmy czasowo wstrzymać prace. Planowane wznowienie robót to II 
połowa września br.

3. Podbudowy 2021
Do 30.11.2021r. planujemy zrealizować zadania związane z podbudowami dróg, placów  na 

terenie gminy. Nawierzchnie tłuczniowe otrzymają drogi: w Gajówce (na całej długości), 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) 

zakończyliśmy zadanie „Przebudowa ul. Polnej, ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej 
w Choceniu” . Wykonawcą robót było Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej 
Wsi k/Włocławka. Wykonano przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienie drogi, w 
tym kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe fotowoltaiczne, oznakowanie pionowe, w tym 
znaki aktywne na przejściach dla pieszych oraz oznakowanie poziome. Wartość robót wyniosła 
1 332 462,69 zł , z tego dofinansowanie 932 723,88 zł.

Również „Przebudowa drogi gminnej nr 190786C i 190785C w miejscowości w Czerniewice” ( 
nabór nr 1/2020/FDS)  doczekała się szczęśliwego finału. Prace za kwotę 598 219,41 zł wykonało 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi. Zadanie dofinansowane będzie 
kwotą 329 tys. zł. Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni, jej poszerzenie, odtworzenie 
rowu, wykonanie chodników, przejść dla pieszych, oświetlenia solarno-hybrydowego, instalacji 
nowego oznakowania pionowego i poziomego.

W  naborze 2/2020/FDS ( nabór uzupełniający) znalazło się również miejsce dla przebudowy 
drogi Krukowo-Olganowo, o dł. 0,995 km. Zadanie zostało zakończone, polegało  na poszerze-
niu istniejącej jezdni  do 5,0 m , utwardzeniu poboczy, wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki 
mineralno-asfaltowej, peronu na przystanku autobusowym, ustawieniu oznakowania. Wartość 
prac wyniosła 490 332,80 zł, otrzymane dofinansowanie to kwota 166 856,64 zł. Wykonawcą 
zadania było  WPRD Nowa Wieś.

Kolejnym zadaniem które zakończyliśmy jest „Przebudowa ul. Polnej w Czerniewicach ( z 
wyłączeniem torowiska)” . Zadanie obejmowała prace przy podbudowie, wykonaniu nowej nawi-
erzchni bitumicznej , utwardzeniu pobocza i oznakowaniu pionowym. Wartość tych prac to kwota 
189 tys. zł ich wykonawcą była Firma Drogowo Inżynieryjna DROGTOM z Włocławka.

5. W wyniku zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym we Włocławku i przekaza-
nia przez Gminę Choceń dokumentacji technicznych – Powiatowy Zarząd Dróg złożył stosowne 
wnioski na przebudowę przejść dla pieszych w Choceniu i Śmiłowicach, w ciągu drogi pow. 
Włocławek- Kruszyn . Zadania realizowane będą w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
mającego na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść 
dla pieszych.

Również Gmina w tym samym programie złożyła wniosek na przebudowę przejścia dla 
pieszych, w ciągu ulicy Sikorskiego w Choceniu, przy żłobku. Planowany jest próg płytowy z 
przejściem dla pieszych i oświetlony lampą solarno-hybrydową.

6. Planowane zadania do realizacji ( z nawierzchnią bitumiczną)
Rok2022
- droga Bodzanówek 
- gr. gm. Chodecz , Bodzanówek-sklep 
- ul. Fabryczna Choceń
- droga Ząbin-Zakrzewek (spec-ustawa)
Rok 2023
- ul. Słoneczna Choceń
- droga Lutobórz – jez. Szczutkowskie

Szczepienia przeciwko pneumokokom 
W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania „Programu profilaktyki zakażeń pneu-

mokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w wojew-
ództwie kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu 
nadal posiada wolne miejsca na sczepienia. W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych 
do zgłaszania się do tutejszego ośrodka. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku 
powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się 
w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskr-
zelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Obecnie zgłosiło się 26 osób. Nasza Gmina 
będzie realizowała szczepienia dla 30 osób. Osoby zainteresowane szczepieniem w celu uzys-
kania dodatkowych informacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Choceniu lub dzwonić pod nr tel. 606465493. Szczepienie zostanie przeprowadzone przez 
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Hanna Gołębiewska 
Kierownik GOPS 

Podziękowanie
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach dziękują Wójtowi Gminy Choceń Panu 

Romanowi Nowakowskiemu oraz radnym Rady Gminy Choceń za udzielone wsparcie finansowe 
umożliwiające wykonanie modernizacji garażu, utwardzenie wjazdu oraz za wykonanie opaski 
z kostki betonowej przy budynku strażnicy. Wykonane prace poprawiły komfort użytkowania 
wewnątrz budynku. Dzięki ociepleniu ścian zyskaliśmy nie tylko w wymiarze ekonomicznym ale 
też estetycznym, elewacja budynku nabrała zupełnie nowego wyglądu. Jeszcze raz dziękujemy.
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Fotowoltaika w Gminie Choceń
W dniu 23 sierpnia br., odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na Montaż instalacji fotow-

oltaicznych na budynkach prywatnych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń w ra-
mach projektu Fotowoltaika w Gminie Choceń. Złożone zostały dwie oferty. Najtańsza oferta 
wpłynęła od firmy ENERGIA TANIEJ Sp. z o.o. z Grudziądza, cena oferty wyniosła 1.663.246,00 
zł i jest poniżej wartości kosztorysowej. Jesteśmy na etapie podpisywania umowy na realizację 
przedmiotowej inwestycji. Zadanie planujemy w całości zakończyć w roku bieżącym.

W ramach projektu wykonanych zostanie 47 mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach 
budynków oraz na gruncie osób prywatnych i 6 na budynkach użyteczności publicznej tj. Sz-
kole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, Szkole Podstawowej w Wilkowicach, 
Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka, Hali Sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Choceniu i na budynku Urzędu Gminy. Projekt jest realizow-
any z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Po-
morskiego.

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.

Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń promuje rozwiązania w zakresie mikroinstalcji OZE i działań 
prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na redukcję tzw. ni-
skiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem. Potrzeba realizacji inwestycji 
w OZE wynika z Panu Gospodarki Nisokoemisyjnej dla Gminy Choceń.

Kamil Klejba

Break Dance w CCK
Nowy rok szkolny już wystartował wraz z nim rusza nowy nabór w Twojej miejscowości Break 

Dance Damian Hubert 
Co może łączyć mistrzów olimpijskich i ciebie..? Breaking, zwany też tańce breakdance, który 

przy odrobinie chęci stanie się twoją nową, ulubioną rozrywką. W jaki sposób jednak rozpocząć 
jego naukę? Zapisz się na zajęcia w Twoim mieście !!!

CCK-B współorganizatorem 
Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Czerniewicach

5. września 2021r. na boisku w Czerniewicach odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, pod-
czas których po Mszy Świętej w Kościele pw. Świętego Antoniego w Czerniwicach oraz części 
obrzędowej, na scenie zaprezentowały się zespoły działające przy CCK-B: Chór „Mi Alegria”,  
Zespół Folklorystyczny „Śmiłowiónki”, Zespół Pieśni i Tańca 
„ Ziemia Kujawska”.  

Ponadto w tym roku, w Gminie Choceń, gościliśmy 
jedną z najlepszych polskich grup wykonujących przeboje 
Czerwonych Gitar i Trzech Koron – Trzy Gitary. 

Po występie Trzech Gitar na scenie wystąpił Dr. SWAG 
z utworami takimi jak: „Zerujemy 07”, „Kocie ruchy” czy 
„Pije sam”. 

Następnie, około godziny 20.30, na scenie 
zaprezentowała się Gwiazda Wieczoru - Zespół „Elektry-
czne Gitary”, który po raz kolejny udowodnił, że ich ut-
wory są ponadczasowe oraz bliskie sercu i duszy nie tylko 
fanom rock’n’rolla.

Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskoteka pod 
gwiazdami, którą nakręcał DJ Deleś & DJ Robo. 

Po więcej zdjęć z tegorocznych Dożynek Gmino-Par-
afialnych zapraszamy na naszą stronę na Facebooku – 
Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka. 

Wiktoria Bagińska 

SAM ZNAJDŹ KSIĄŻKI DLA SIEBIE 
CCK-B zachęca do skorzystania z usługi – SAM ZNAJDŹ KSIĄŻKI DLA SIEBIE. 
Jest to proste udogodnienie dla Czytelników Biblioteki w Choceniu, dzięki której może 

samodzielnie zapoznać się z naszym księgozbiorem, zarezerwować daną pozycję lub sprawdzić 
jakie książki są obecnie do wypożyczenia. 

Aby móc skorzystać z danej usługi należy postępować według poniższej instrukcji:
Wejdź na naszą stronę: www.cck.chocen.pl
Wybierz zakładkę "Biblioteka", następnie "Katalog książek".
Wyszukaj po tytule i/lub autorze.
Kliknij "Zarezerwuj".
Przyjdź do CCK-B i odbierz zarezerwowane książki.
Do założenia konta potrzebny jest numer karty bibliotecznej, który można uzyskać dzwoniąc 

do CCK-B – nr. 54 444 72 81 lub bezpośrednio w Bibliotece. 
Bagińska Wiktoria 
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Nabór do ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „ZIEMIA KUJAWSKA”
CCK-B ogłasza nabór do Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Ku-

jawska”. 
Czekamy na dzieci i młodzież w wieku 4-14lat. 
ZAJĘCIA BEZPŁATNE
Zapisy do 31 października 2021r. 
Więcej informacji – tel. 54 444 72 81 lub tel. 604 076 580
Kilka słów o zespole: 
Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” powstał na początku 

2014 roku. Celem działalności zespołu jest przekazywanie dzie-
ciom autentycznego folkloru polskiego poprzez kultywowanie 
tradycji, zwyczajów ludowych, naukę tańców, przyśpiewek, za-

baw oraz gry na instrumentach ludowych. Zespół przedstawia 
przede wszystkim folklor kujawski. 

Program artystyczny dostosowany jest do wieku młodych 
wykonawców. Dzieci mówią i śpiewają gwarą regionalną, 
prezentowane przez nich kostiumy i rekwizyty, zgodne są z 
polską tradycją. 

Zespół posiada kilka wyróżnień za udział w festiwalach. 
Największym dotychczasowym osiągnięciem jest zajęcie 
I miejsca podczas 46 Spotkań z Folklorem Kujaw i Ziemi 
Dobrzyńskiej w Ciechocinku.

Członkowie zespołu są również 

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

Na czele zespołu jest Pani Julia Skowrońska, natomiast ki-
erownikiem muzycznym zespołu jest Pan Miłosz Kierzkowski.

Obecnie zespół składa się z grupy dziecięcej i grupy 
najmłodszej „Gąski”.

Serdecznie zapraszamy! 
Wiktoria Bagińska

Bieżąca działalność Żłobka 
To był wyjątkowy dzień dla   maluszków ze Żłobka „Pomponik” w Choceniu - 30 lipca 2021 

roku odbyło się  w  Żłobku uroczyste  zakończenie   roku2020 /2021.  Udział w zakończeniu 
brało  25 dzieci  wraz  z rodzicami.  Z końcem  roku Żłobek opuściło 17  dzieci, które zamknęły 
pierwszy, bardzo ważny etap swojego życia i edukacji. Dla Rodziców i ich pociech przygotowana 
została uroczystość, która na pewno na długo upamiętni ten moment. Miłym jej akcentem było 
wręczenie pamiątkowych dyplomów i upominków. Wierzymy, że przechodząc do przedszkola 
nasi mali absolwenci zabiorą ze sobą bogaty ekwipunek wspólnych zabaw, twórczej pracy i wielu 
dobrych wspomnień, które pomogą im w pokonywaniu bez przeszkód drogi do przedszkola i 
szkoły.  W zakończeniu udział wzięli Wójt   Gminy Roman Nowakowski, Przewodniczący Rady 
Józef Dąbrowski oraz rodzice. Życzymy naszym „absolwentom” i maluszkom pozostającym w 
Żłobku na kolejny rok, wielu radosnych chwil wypełnionych zabawą i nauką na kolejnych eta-
pach. Dziękujemy rodzicom, Wójtowi oraz Radzie Gminy za docenienie naszej pracy i całoroczną 
współpracę.  

Od września 2021 r., Żłobek „Pomponik” w Choceniu  ma możliwość świadczenia opieki nad  
40-ma dziećmi z terenu Gminy Choceń. W obecnej chwili uczęszcza do Żłobka 31 dzieci. W 
związku z tym Żłobek ”Pomponik” w Choceniu dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla  dzieci 
w wieku od ukończenia 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia. Serdeczne zapraszamy rod-
ziców z Gminy Choceń i okolicznych Gmin do zapisania dziecka do żłobka.  Zainteresowani 
rodzice (opiekunowie) dzieci w wieku od 20 tygodnia do ukończenia 3 roku życia, proszeni są o 
kontakt  telefoniczny (605 518 625) lub kontakt bezpośredni w Żłobku.  Koszt wyżywienia wynosi 
10,00 zł i comiesięczne czesne w kwocie 400 zł. 

Dyrektor Żłobka 
Katarzyna Dąbrowska
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Kontynuacja prac przy 
rewitalizacji budynków- etap II

Trwają prace dotyczące projektu pod nazwą: „ Rewitalizacja przestrzeni i bu-
dynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz 
budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II”.

W ubiegłym roku zakończono roboty remontowe na budynkach mieszkalnych w Borzymiu na 
działkach nr 53/6 i 53/5.

W miesiącu sierpniu br. zakończono prace remontowe na budynkach mieszkalnych wielorodzin-
nych przy ul. Spacerowej w Choceniu na działkach nr 557, 558, 559, 560, 561. 

Ostatnim etapem są roboty remontowe na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Borzymiu 
na działce nr 19/9, które zostaną zakończone do dnia 30.11.2021r.

Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomod-
ernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie dr-
zwi 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. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r. 

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.

Mariusz Bilęda

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
W ŚMIŁOWICACH

W dniu 20 sierpnia 2021r. Wójt Gminy Choceń podpisał umowę 
z Zakładem Remontowo- Budowlanym Jan i Cezary Błaszczyk 
z Włocławka na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa 
Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na terenie działki nr 69 
położonej w miejscowości Śmiłowice Gmina Choceń”.

Kwota jaką uzyskano po przetargu wyniosła 1 744 958,22 zł.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- budowę sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych na terenie działki,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej,
- nasadzenie zieleni towarzyszącej,
- urządzenie placu zabaw,
- wyposażenie sali gimnastycznej.
Gmina Choceń otrzymała na budowę sali gimnastycznej dofinansowanie w wysokości 

1 700 000,00zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W roku bieżącym  zaplanowano wykonanie prac na poziomie 30% tj:
- fundamenty i ściany
- podłoża i posadzki
- ścianki działowe
- częściowa instalacja wodociągowa wewnętrzna
- częściowa instalacja kanalizacji wewnętrznej
- częściowe docieplenie ścian zewnętrznych
Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest na listopad 2022r.

Mariusz Bilęda

MINIMALNA ZMIANA CEN 
OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją nr WA.RZT.070.1.131A.11.2019 z 
24.10.2019 r.  ustaliła cenę wody i ścieków na terenie Gminy Choceń na okres 3 lat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w taryfie za wodę ustalono dwie grupy odbiorców:
1. Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe
2. Pozostali odbiorcy wody - podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakre-

sie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji pub-
licznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy m.in. przeciwpożarowe itp.

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

 W związku z powyższym cena za wodę i ścieki od 25 listopada 2021 wzrośnie:
- o 2 gr dla mieszkańców gminy i będzie wynosiła 2,57 zł brutto za 1 m3  
- o 2 gr dla prowadzących działalność gospodarczą i będzie wynosiła 2,64 zł brutto za 1 

m3.   
Cena ścieków również ulega wzrostowi o 1 gr. i będzie wynosiła 5,76 zł brutto za 1 m3 ścieków. 
Wzrost cen wynika z zatwierdzenia opłat za wodę i ścieki na okres 3 lat przez Państwowe 

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
W przypadku braku możliwości przekazania odczytu licznika inkasentce prosimy Państwa o 

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

Dawid Dalmann

KGW podczas Święta Powiatu 
W sobotę 14 sierpnia 2021 r., na lotnisku Aeroklubu Włocławskiego w Kruszynie odbyło się 

Święto Powiatu Włocławskiego. Podczas Festiwalu Smaku przeprowadzono konkurs na Najlepszy 
smalec kujawski oraz Najlepsze placki ziemniaczane z dodatkami. W konkursie zaprezentowały 
się dwa koła gospodyń wiejskich z gminy Choceń – KGW Szczutkowa i Lutoborza „Niezapomi-
najka” i KGW Śmiłowice. Dziękujemy za udział. Było przepysznie.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy 

Szczepienia!
W związku z trwającymi szczepieniami związanymi z realizacją Narodowego Programu 

Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nadal istnieje możliwość zaszczepi-
enia się  w punkcie szczepień tj. w NZOZ PRO-MED przy ulicy Piastowskiej w Choceniu oraz w 
wyznaczonych miejscach podczas imprez okolicznościowych w punkcie mobilnym. Informacje 
dotyczące aktualnego miejsca szczepień podawane są na bieżąco na naszej stronie internetowej 
www.chocen.pl. W związku z powyższym zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się 
pod numer telefonu: Punkt szczepień – 54 284 68 21 lub do Koordynatora ds. szczepień na 
terenie Gminy Choceń: Hanna Gołębiewska tel. 606-465-493.

Hanna Gołębiewska
Kierownik GOPS 
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Modernizacja elewacji frontowej 
budynku Urzędu Gminy

W miesiącu lipcu br. zakończyliśmy remont elewacji frontowej 
budynku ujętego w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zakres 
prac obejmował m. in:

- skucie luźnych tynków oraz ich uzupełnienie, wykonanie 
tynku renowacyjnego, wykonanie obróbek blacharskich, wymi-
ana rur spustowych, malowanie elewacji, montaż tablic informa-
cyjnych.

Zadanie to zostało zrealizowane ze środków Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Wartość zadania wyniosła 39 500,00 
zł. Wykonawcą prac była firma LUX-BUD Łukasz Tyde z Chocenia

Do końca roku planujemy opracowanie dokumentacji kosztorysowo -budowlanej na pozostałą 
część budynku. W ramach programu Polski Ład będziemy ubiegać się z wnioskiem o dofinan-
sowanie.

Mariusz Bilęda

Nowe pomoce dydaktyczne w SP im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Gmina Choceń  w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, złożyła wni-
osek o dofinansowanie wyposażenia szkolnych pracowni w ramach rezerwy części oświatowej 
subwencji ogólnej.

Placówka otrzymała z tego tytułu dofinansowanie w kwocie 75 tysięcy złotych. W ramach 
otrzymanych środków szkoła zakupi pomoce dydaktyczne do czterech przedmiotów: geografii, 
biologii, fizyki i chemii.  

W nowym roku szkolnym lekcje z ww. przedmiotów będą ciekawsze. Uczniowie będą korzystać 
m.in. z mikroskopów stereoskopowych.

Lekcja biologii zostanie wzbogacona o preparaty roślinne, tkankowe i zoologiczne. Sala zos-
tanie wyposażona w model szkieletu człowieka, model czaszki, model oka i płuc, model serca, 
model układu krwionośnego i trawiennego. Uczniowie dokładniej przyjrzą się wirusom i  bakte-
riom.

Na lekcjach chemii uczniowie zostaną wyposażeni w fartuchy i  okulary ochronne. Laboratori-
um będzie wyposażone w komplet szkieł, zestaw do destylacji ze statywem, szpatułki, odczynniki 
chemiczne, wskaźniki itp. Chemia będzie łatwiej przyswajalna dzięki zestawom do doświadczeń 
chemicznych i wytwarzania gazu, zastosowaniu modeli atomów i próbek paliw.

Na geografii uczniowie będą korzystać z różnych modeli m.in.:  ukształtowania terenu w prze-
kroju płyt tektonicznych i wulkanów, modelu ziemi, czy modelu układu słonecznego. Młodzież 
nauczy się korzystać z kompasów, zegara słonecznego, pozna rodzaje gleb, skał i minerałów. 

Zajęcia z fizyki zostaną wzbogacone o zestaw do elektrostatyki, generator Van de Graaffa, 
maszynę elektrostatyczną i cyfrowy miernik poziomu dźwięku. Do dyspozycji uczniów  będzie 
wahadło matematyczne, zestaw siłomierzy, komplet do doświadczeń z magnetyzmu, zestaw 
do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika z prądem, zestaw do doświadczeń  z 
optyki geometrycznej, światłowód itp. 

Pomoce dydaktyczne z pewnością uatrakcyjnią zajęcia, co wpłynie korzystnie na podniesienie 
wyników nauczania wśród naszych uczniów.

Wioletta Krysztoforska
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Obowiązek zgłoszenia do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków

CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy 
ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie 
w wymianie tzw. kopciuchów.

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub 
zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 
14 dni.

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja:
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby
- adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania 

paliw
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania oraz o ich 

przeznaczeniu i wykorzystywanym w nich paliwach
-numer telefonu właściciela lub zarządcy ( opcjonalnie)
- adres e-mail ( opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do 

1MW.
W jaki sposób można będzie złożyć deklarację do CEEB:
- w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie: https://www.gunb.gov.pl -Strona 

Główna- Złóż deklarację
- w formie papierowej- wypełniamy dokument można będzie wysłać listem albo złożyć 

osobiście we właściwym Urzędzie Gminy.
Obowiązki gminy:
Wójt Gminy wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:
- 30 dni od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej- w przypadku” nowo” powstałych 

budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
- 6 miesięcy od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku starych źródeł 

ciepła lub spalania paliw.
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do PRZEDSTAWICIELA GŁÓWNEGO INSPEK-

TORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl tel: ( 22) 661-94-54
Mariusz Bilęda
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"Zakup urządzenia przeciskowego
oraz sprzętu do jego przewożenia"

 W ramach realizacji projektu objętego grantem pt. “ Zakup urządzenia przeciskowego 
oraz sprzętu do jego przewożenia” Gminna Spółka Wodna Choceń zakupiła urządzenie prze-
ciskowe od firmy Zakład Rzemieślniczy Marchewka Ryszard z miejscowości Wielkie Drogi za 
kwotę 23.960,40 zł brutto oraz samochód dostawczy marki FIAT DOBLO za kwotę 41082,00 zł 
brutto, który będzie służył do przewożenia urządzenia przeciskowego. Zakupiony sprzęt będzie 
wykorzystywany do drążenia poziomych podziemnych kanałów, umożliwiających drenaż lub 
bezrozkopowe układanie rur melioracyjnych i drenażu melioracyjnego w związku z prowadzoną 
działalnością w miejscach, gdzie nie można swobodnie wykopać dołu w celu wykonania prac. 
Zakup urządzenia umożliwi także świadczenie usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością, 
tzn. wykonywanie przecisków pod kable, rurociągi wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, 
co będzie stanowiło usługę na rzecz innych podmiotów. Całkowita wartość operacji wynosi 
65042,40 zł. Wartość dofinansowania wynosi 50.000,00 zł i zostało przyznane w ramach grantu 
przez Lokalną Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Realizowany projekt dotyczy wsparcia w zakresie: WSPARCIA INWESTYCYJNEGO MIKRO 
I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego 
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomor-
skiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel 
szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 
Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Dawid Dalmann

Mundury dla ZHP
Mundur dla harcerza to bardzo ważny element jego harcerskiego życia, który pokazuje jego 

przynależność do grupy, do określonego kręgu i zasad. Idealnie wpasowuje się w znaczenie 
Prawa Harcerskiego i jego podstawowych wartości – braterstwa, skromności, przywiązania do 
przyrody czy gotowości do działania.

Zuchom i harcerzom z Chocenia z 11. Choceńskiej Gromady Zuchowej „Pszczółki”, 10. 
Choceńskiej Drużyny Harcerskiej „WATAHA” oraz 55. Choceńskiej Drużyny Starszoharcerskiej 
„Tsunami” udało się w końcu skompletować pełne umundurowanie przy wsparciu Urzędu 
Gminy Choceń, dzięki Panu Wójtowi Romanowi Nowakowskiemu oraz Pani Sekretarz Agnieszce 
Świątkowskiej. Mundur kształtuje poczucie przywiązania do tradycji, ale też dumy z tego, że 
harcerstwo już ponad 100 lat podejmuje się wyzwania kształtowania przyszłych pokoleń. Mamy 
nadzieję, że pełne umundurowanie jeszcze bardziej zaangażuje naszych harcerzy do działania i 
służby na rzecz społeczeństwa. Dziękujemy bardzo za wsparcie i sfinansowanie zakupu koszul 
mundurowych dla naszego Choceńskiego środowiska. 

Drużynowe z Chocenia
pwd. Justyna Paprocka 

dh. Katarzyna Gawrysiak

Narodowe czytanie w CCK-B
29.08.2021r. o godz. 16.00 w Choceńskim Centrum Kultury-

Biblioteka po raz piąty odbyło się Narodowe Czytanie. 
W tym roku czytaliśmy „Moralność pani 

Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
Podczas tegorocznej akcji zaproszeni goście przeczytali 
cały dramat autorki. Po uroczystości wszystkim 
czytającym wręczono pamiątkowe dyplomy. 
W akcie I czytali:
Wejście I
Dulska - Pani Agnieszka Świątkowska 
- Sekretarz Gminy Choceń
Zbyszko – Wójt Gminy Choceń - Pan Roman Nowakowski
Mela - Pani Hanna Gołębiewska - Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Hesia - Pani Katarzyna Dąbrowska - Dyrektor 
Żłobka Pomponik w Choceniu
Hanka – Pani Aneta Hoffman - Dyrektor Stowarzyszenia 
Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki
Wejście II
Dulska – Pani Danuta Nowicka
Lokatorka – Pani Grażyna Stokfisz
Wejście III
Dulska – Pani Anna Pawłowska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
Juliasiewiczowa – Pani Katarzyna Kurkiewicz Błaszczyk
Zbyszko – Pan Sławomir Gwardecki
W akcie II wystąpili:
Wejście I
Hanka – Pani Katarzyna Słupska
Zbyszko – Pan Marcin Czerwiński
Mela – Pani Wioletta Krysztoforska - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wejście II

Dulska – Pani 
Elżbieta Grekowicz
Dulski – Pan Ariel 
Malinowski - 
Dyrektor CCKB
Mela - Pani Milena 
Urbańska
Juliasiewiczowa - Pani 
Jolanta Podlaska - 
Radna Gminy Choceń
Hanka – Anna Wojtczak
Zbyszko – Wiktor Słupski
W akcie III czytali:
Wejście I
Dulska – Pani 
Ewa Malinowska - 
Dyrektor Przedszkola 
Niepublicznego 
w Choceniu
Juliasiewiczowa – Pani 
Sabina De Koninck
Hesia – Pani Karolina 
Wojtaszewska
Mela – Pani Aneta 
Czajkowska
Hanka – Zuzanna Glonek
Zbyszko – Pan Bartosz Delewski - Radny Gminy Choceń
Wejście II
Dulska – Pani Elżbieta Piwińska
Tadrachowa – Pani Bożena Biegniewska 
- Radna Gminy Choceń
Juliasiewiczowa - Pani Renata Chrząszcz
Hanka – Pani Irena Jarząb

Zbyszko - Pan Dawid Dalmann - Radny 
Powiatu Włocławskiego
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gościom 
za uczestnictwo w Narodowym Czytaniu. 

 Zastępca dyrektora CCKB
Ewa Wysińska

Szlak na potrzeby turystyki pieszej
Wójt Gminy Choceń podpisał z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę o 

dofinansowanie zadania pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kole-
jce w kierunku Ząbina). Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosz-
tów kwalifikowanych. Inwestycja obejmuje roboty drogowe związane z przygotowaniem szlaku o 
długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. 
Jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzone postepowanie przetargowe, które pozwoli wyłonić 
wykonawcę robót. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na czerwiec 2022 r. 

Hanna Piastowska
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MALUCH +
Gmina Choceń w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 otrzymała środki z budżetu Państwa na utworzenie 15 now-
ych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Dofinansowanie wyniesie ponad 142 tys. zł. Z 
czego środki własne stanowiły prawie 36 tys. zł. W ramach ww. środków został zakupiony lokal 
mieszkalny, zabawki, pomoce dydaktyczne, oraz wyposażenie sali w meble, stoliki, krzesła i 
inne niezbędne sprzęty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki na potrzeby dzieci 
uczęszczających do Żłobka. Zaoferowane przez żłobek warunki bytowe są zbliżone do warunk-
ów domowych. Opieka nad dziećmi w żłobku sprawowana jest w godzinach od 6.30 do 16.30. 
Nowopowstałe miejsca w żłobku pozwoliły na powrót do pracy niektórym rodzicom. 

Otrzymaliśmy również dofinansowanie z budżetu Państwa w ramach Programu Maluch+ na 
zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Dofinansowanie 
wynosi 24 tysiące, z czego środki własne stanowią 6 tys. Środki te są przeznaczone na zakup 
art. sanitarno - higienicznych i pokrywają część wynagrodzeń opiekunów. 

Choceń na starej fotografii 
Choceń na starej fotografii to pomysł byłego mieszkańca Chocenia Pana Tomasza Jatcza-

ka. To dzięki inicjatywie Pana Tomka w dniu 21 sierpnia 2021 r. w Choceniu mogliśmy obejrzeć 
wyjątkowe zdjęcia jak zmienił się Choceń i okolice. Wystawa fotografii była połączona ze spot-
kaniem miłośników fanpage’a Choceń na starej fotografii. Pan Tomasz otrzymał wiele gratulacji 
za inicjatywę i organizację wydarzenia. Dziękujemy także Panu Dyrektorowi CCKB Arielowi Ma-
linowskiemu i pracownikom CCKB za zaangażowanie w przygotowanie wystawy i spotkania. 
Mamy nadzieję, że wspólnie dostarczyliśmy Państwu wielu miłych wspomnień, a młodym ludzi-
om pokazaliśmy Choceń jakiego nie znali. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

    GMINA CHOCEŃ 
Zaprasza na spotkanie w ramach programu 

Czyste Powietrze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia: 28.09.2021 r (wtorek) 
                   godz.: 15:00 
Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy 

ZAPRASZAMY! 
 

Konkurs czytelniczy „Wakacje z książką”
Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka zachęca dzieci i młodzież do wzięcia udziału w V edy-

cji konkursu czytelniczego „Wakacje z książką”, który polega na napisaniu recenzji przeczytanej 
książki-nie dotyczy lektur szkolnych.

Prace będą oceniane w 6 kategoriach wiekowych: uczniowie przedszkola (prace plastyczne), 
klasy 0 – I ( dla uczniów 0 i kl.I prace mogą mieć formę plastyczną), klasy II - III, klasy IV- VI, klasy 
VI- VIII, szkoły ponadpodstawowe. 

Prace  wraz z klauzurą RODO należy dostarczać do CCK-B. do 30.09.2021r. 
Szczegółowy regulamin dostępny jest na naszej stronie internetowej – www.cck.chocen.pl. 

Wiktoria Bagińska 
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82 rocznica bitwy pod Szczytnem
W tym roku uroczystości związane z obchodami 82 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły się 

w dniu 11 września w Boniewie, w tym zaplanowany V BIEG PAMIĘCI, marsz Nordic Walking oraz 
uroczystości patriotyczno – religijne dla uczczenia żołnierzy „Armii Pomorze” walczących pod 
Szczytnem właśnie w dniach 11 – 12 września 1939 r. 

82 lata temu na polach Szczytna i okolic trwały walki. Wspominaliśmy bohaterów tamtych 
wydarzeń oraz śp. ks. Jarosława Włodarza, proboszcza parafii Boniewo, który przez lata gromadził 
informacje o bitwie. Zebrał bardzo wiele informacji od mieszkańców, którzy byli bezpośrednimi 
świadkami toczących się w tym miejscu krwawych walk. Dotarł również do żołnierzy, którzy we 
wrześniu 1939 roku walc-
zyli w tej bitwie. Podczas 
uroczystości ich wszyst-
kich wspominaliśmy. 

Msza Święta Polowa z 
oprawą muzyczną orki-
estry wojskowej została 
oprawiona przy cmentarzu 
parafialnym w Boniewie. 
Odczytano Apel Pamięci, 
oddano salwę honorową 
oraz złożono kwiaty na gro-
bach poległych żołnierzy. 
Odbył się także Koncert 
Orkiestry Wojskowej z To-
runia oraz Koncert Chóru. 

Podczas Mszy św. 

polowej w Boniewie poczty ze szkół z gminy Choceń wystawiły sztandary:
- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu, 
- Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu, 
- Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach, 
- Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. 

W przyszłym roku uroczystości odbędą się w Szczytnie. 
Agnieszka świątkowska 

sekretarz gminy 

Dni adaptacyjne w Przedszkolu 
Samorządowym w Choceniu

W ostatnim tygodniu wakacji (23.08.-27.08.2021) w Przedszkolu Samorządowym w Choce-
niu rozbrzmiewały radosne głosy dzieci. Pod opieką nauczycieli ZSP w Choceniu sześciolatki 
zapoznały się z przestrzenią przedszkola, paniami wychowawczyniami oraz z nowymi kolegami.

Tydzień adaptacyjny przebiegł pod znakiem zabawy, humoru i wzajemnej życzliwości. Z 
pewnością przyczyniło się to do tego, że 01 września sześciolatki odważnie stanęły na progu 
edukacyjnej przygody. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe książeczki i ołówki.

Anna Pawłowska – Dyrektor ZSP w Choceniu
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Profilaktyka 40 plus 
Program "Profilaktyka 40 PLUS" pozwala na bezpłatne badania diagnostyczne z oddzielnymi 

pakietami dla kobiet i mężczyzn oraz pakiecie wspólnym. Program będzie realizowany do 31 
grudnia 2021 r. Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę umieszczoną w Inter-
netowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie 
wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci. Dla osób, które nie skorzystają 
z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach in-
folinii Domowej Opieki Medycznej. Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań 
diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, 
że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykow-

anych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:
• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)
• ocena miarowości rytmu serca
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

• morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie 

w kierunku raka 
prostaty)

  „Profilaktyka 40 
PLUS” ma pomóc w 
odbudowie zdrowia 
po epidemii, ale też 
przygotować Polaków 
na tego typu wydarze-
nia w przyszłości.

Nieodpłatne badania 
w ramach programu 
Profilaktyka 40 plus 
można zrealizować w 
następujących punk-
tach we Włocławku. 

Realizator Miejsce udzielania 
świadczenia telefon Godziny Pn-pt

VITALABO 
Laboratoria Medyczne 

KILIŃSKIEGO 
7A/1A Włocławek 880511990 7.00-10.30

VITALABO Laboratoria Medyczne J. MATEJKI 7/9 Włocławek 880282393 7.00-11.00

Samodzielny Publiczny Zespół 
Przychodni Specjalistycznych 

we Włocławku 

Szpitalna 6A, 87-
810 Włocławek 544165373 

Pn. 12:00-14:50 
Wt. 11:00-14:00 
Śr.13:10-15:00 

Czw. 08:00-09:50 
13:10-14:00 

Pt. 08:00-09:00 
12:10-14:00

WOJEWÓDZKI SZPITAL 
SPECJALISTYCZNY WE WŁOCŁAWKU Winiecka 49, Włocławek

Nowe miejsca 
w Żłobku

Gmina Choceń podpisała umowę z 
Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na  
realizację projektu pt. Godzimy Życie zawo-
dowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc 
opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu. Pro-
jekt  jest realizowany od 01.09.2021 roku do 
30.06.2023 r. 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/adap-
tacji budynku i sali oraz bieżące funkcjonow-
anie placówki - w ramach zadania będą finan-
sowane ze środków EFS wynagrodzenia dla 
personelu oraz wyposażenie sali w niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania zabawki i 
meble. Prace remontowo - adaptacyjne oraz 
zakup niezbędnego wyposażenia do Żłobka 
został zakończony w miesiącu lipcu. Rodzice 
pokrywają koszty wyżywienia w kwocie 10,00 zł 
i uiszczają comiesięczne czesne w wysokości 
100 zł.

Katarzyna Dąbrowska
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Uroczystość Wręczenia Sztandaru Szkole Podstawowej 
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

25 czerwca 2021r. społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach otrzymała sztandar - symbol 
wychowania w duchu patriotyzmu, symbol więzi integrujący 
szkołę i jej najbliższe środowisko, Polski - Narodu- Małej Ojc-
zyzny. 

Pamiętnego dnia społeczność szkolna wraz z zaproszonymi 
gośćmi zebrała się przed budynkiem szkoły. Po uformowaniu 
paradnego szyku, z pocztami sztandarowymi OSP Śmiłowice 
i OSP Wilkowice przemaszerowano do miejscowego kościoła 
Św. Bartłomieja w Śmiłowicach. Mszę Świętą odprawił ks. 
Ksiądz Krzysztof Kujawa- Proboszcz Parafii, w trakcie której 
dokonano uroczystego poświęcenia nowego sztandaru.

Po Mszy Świętej odbyła się uroczystość przekazania sztanda-
ru, którą poprowadziła P. Anna Kamińska - Zastępca Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach wraz z 
P. Sławomirem Gwardeckim- Dyrektorem Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach w latach 1999-2019r.  Na początku P.S.Gwardecki 
zaprezentował sylwetkę patronki szkoły - Anny Wajcowicz ps. 
„Hanka Kołczanka” urodzonej 5 lipca 1924 roku w Śmiłowicach  
w rodzinie Tadeusza i Natalii z domu Gajkiewicz. 

Następnie zaproszono dostojnych gości do wbicia honorow-
ych gwoździ i wpisania się do Księgi Pamiątkowej. W trakcie 
uroczystości głos zabrała Dyrektor Biura Poselskiego dr Joanny 
Borowiak - dr inż. Irena Vuković-Kwiatkowska, która odczytała 
list od Pana Ministra Przemysława Czarnka. Przemówienia 
wygłosili również: P. Aneta Jędrzejewska - Członek Zarządu 
Województwa Kujawsko- Pomorskiego, P. Sławomir Kopyść- 
Członek Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego, P. 
Małgorzata Kowalczyk-Przybytek - Dyrektor Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Bydgoszcz, P. Barbara Andrzejewska -  Starszy 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy,  P. Roman Nowa-
kowski – Wójt Gminy Choceń, P. Mariusz Kierzkowski - Nac-
zelnik Starostwa Powiatu Włocławskiego, P. Dawid Dalmann – 
Radny Powiatu Włocławskiego,  P. Jadwiga Bińkowska- matka 
chrzestna sztandaru, P. Tadeusz Wajcowicz - bratanek Anny 
Wajcowicz i ojciec chrzestny sztandaru szkoły.

Wzruszającą i podniosłą chwilą było przekazanie sztandaru 
przez rodziców szkoły na ręce pani dyrektor, która uklęknąwszy 
na prawe kolano, ucałowała go i przekazała szkolnemu poc-
ztowi sztandarowemu. Następnie przedstawiciele uczniów 
złożyli ślubowanie i odśpiewano hymn szkoły, do którego 
muzykę skomponował nauczyciel muzyki P. Miłosz Kierzkows-
ki, zaś słowa napisał nauczyciel języka polskiego P. Radosław 
Babiński. W kościele rozległa się muzyka i donośny, uroc-
zysty śpiew dzieci: ,,Weźmiemy w dłonie naszą przyszłość / 

Będziemy mocno starać się…”. 
Po ślubowaniu odbyła się prezentacja sztandaru, którego 

projektantką jest Barbara Bińkowska absolwentka Szkoły Pod-
stawowej w Śmiłowicach - scenografka z zawodu.

W części oficjalnej uroczystości wręczono również nagrody 
najlepszym uczniom. Za uzyskanie najwyższej średniej ocen, 
ciężką pracę i wzorowe zachowanie uczennica klasy VIII - Oli-
wia Przekwas otrzymała z rąk Wójta Gminy Choceń -  P. Ro-
mana Nowakowskiego nagrodę specjalną w postaci tabletu. 

Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych nastąpiła 
część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły. Jej treść 
nawiązywała do życia Anny Wajcowicz oraz walki patronki i in-
nych powstańców o ojczyznę. Przedstawienie przeplatane było 
pieśniami patriotycznymi, wykonywanymi przez młodych arty-
stów w trakcie którego uczniowie popisali się wspaniałym tal-
entem aktorskim, możliwościami wokalnymi i umiejętnościami 
gry na instrumentach. Część artystyczną uroczystości przy-
gotowali nauczyciele szkoły: P. Elżbieta Lachendrowcz i P. 
Miłosz Kierzkowski.   Uroczystość dopełniły: występ Orkiestry 
Dętej OSP Śmiłowice oraz występ Zespołu Folklorystycznego 
,,Śmiłowiónki”.

Na koniec uroczystości P. Wioletta Krysztoforska - Dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 
wygłosiła mowę i podziękowała wszystkim, którzy przyczynili 
się do nadania imienia i wręczenia sztandaru Szkole Podsta-
wowej w Śmiłowicach, a wśród nich znaleźli się m.in.: P. Roman 
Nowakowski-Wójt Gminy Choceń, P. Agnieszka Świątkowska-
Sekretarz Gminy Choceń, 
P. Barbara Andrzejewska 
- Starszy Wiztator Kura-
torium Oświaty w Bydgo-
szczy, P. Sławomir Gwar-
decki - wieloletni Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach, P. Jadwiga 
Bińkowska z rodziną, P. Ta-
deusz Wajcowicz z rodziną. 

Dyrekcja skierowała 
wyrazy wdzięczności do 
nauczycieli, którzy włożyli 
ogrom pracy w organizację 
uroczystości i działania 
związane z procedurą 
nadania imienia szkole i 
wręczenia sztandaru, a 

wśród nich byli: P. Anna Kamińska, P. Elżbieta Lachendrowicz, P. 
Sławomir Gwardecki, P. Radosław Babińki, P. Miłosz Kierzkows-
ki, P. Janusz Przywitowski. Serdecznie podziękowała rodzicom 
szkoły oraz przewodniczącym Rady Rodziców pełniącym swo-
je funkcje na przełomie lat 2019-2021: P. Anecie Klonowskiej 
i P. Anecie Ujazdowskiej. Podziękowania skierowała  do rod-
ziców szkoły, darczyńców, instytucji, firm, prywatnych osób, 
których wpłaty umożliwiły zakup gabloty, sztandaru, drzewca, 
pamiątkowej tablicy oraz organizację uroczystości.

Pani Dyrektor podziękowała również za pomoc w organi-
zacji uroczystości: Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu - P. Annie Pawłowskiej, Dyrektorowi 
Choceńskiego Centrum Kultury - P. Arielowi Malinowskiemu,  
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Cho-
ceniu -  P. Radosławowi Chełminiakowi, P. Danucie Kacz-
marek- założycielce zespołu folklorystycznego ,,Śmiłowiónki”, 
P. Michałowi Bagińskiemu- Kapelmistrzowi Młodzieżowej Orki-
estry Dętej

Po ceremonii nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy na 
budynku szkoły, po czym zaproszono gości do zwiedzenie 
szkoły i okolicznościowej wystawy poświęconej życiu patronki 
Anny Wajcowicz i jej rodzinie.

Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach była dla całej społeczności 
szkolnej niezwykłym wydarzeniem. Sztandar będzie dla szkoły 
symbolem wartości i już na stałe wpisze się w  ceremoniał sz-
kolny,  w  uroczystości, które odbywać się będą z jego udziałem.
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Wizyta w Sejmie
Ksiądz proboszcz parafii Czerniewice w dniu 09.09.2021r. zorganizował wycieczkę do Se-

jmu Rzeczpospolitej Polskiej dla dzieci angażujących się w życie parafii. Uczestnicy wycieczki 
zapoznali się z historią parlamentaryzmu w Polsce i współczesną działalnością posłów. Zwiedzili 
salę posiedzeń i przez chwilę mieli możliwość wejścia w rolę posłów. Mieli okazję podziwiać 
panoramę stolicy i jej liczne zabytki. Dodatkową atrakcją było obserwowanie zmiany warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczestnicy wycieczki pełni wrażeń późnym popołudniem wrócili 
do domu.

Dziękujemy ks. Tomaszowi Król i sponsorom za umożliwienie uczniom Szkoły Podstawowej w 
Wilkowicach udziału w patriotyczno-kulturalnym wydarzeniu. Wyjazd został zorganizowany na 
zaproszenie Pani Poseł Anny Gembickiej.

Jolanta Szydłowska
Monika Gratkowska

02 września dniem integracyjnym 
w ZSP w Choceniu

Aby uprzyjemnić uczniom Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Choceniu 
powrót do szkoły, dnia 02 września 2021 odbył się dzień integracji. Tego dnia były zajęcia z 
wychowawcą, a najwięcej radości i frajdy sprawiła Fotobudka. Przy użyciu różnorodnych, za-
bawnych rekwizytów uczniowie robili sobie towarzyskie zdjęcia, które będą pamiątką z tego dnia. 
I tak w dobrych humorach wkroczyliśmy w nowy rok szkolny.

Anna Pawłowska – Dyrektor ZSP w Choceniu

Nowy sprzęt w stołówce 
szkolnej,  w ZSP Choceń.

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choce-
niu przystąpiła do rządowego programu ,,Posiłek w sz-
kole i w domu”, w ramach którego można zakupić sprzęt 
do stołówki. Wniosek, który był składany do Kuratorium 
Oświaty w Bydgoszczy został pozytywnie zweryfikowany i 
znaleźliśmy się na liście szkół, którym przyznano dotację. 
Kwota dotacji to 63590,98 zł  , wkład własny to 15897,68 
zł .Łącznie kwota zakupionego sprzętu wyniesie 80000 zł. 
Nowy sprzęt (m.in. kocioł warzelny elektryczny, frytkownica 
gazowa,  szatkownica do warzyw, zmywarka gastronom-
iczna, …)  znacznie  ułatwi przygotowywanie posiłków dla 
dzieci z terenu naszej gminy.

Anna Pawłowska -  Dyrektor ZSP w Choceniu
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Ogłoszenia
Mieszkanie do kapitalnego remontu w kamienicy w Wilkowicach o powierzchni 86 m2 

sprzedam pilnie i tanio. Mieszkanie z udziałem w gruncie. 
Kontakt: 004917629664981, 004905211362386

Odbiór folii 
rolniczej

Urząd Gminy w Choceniu informuje, że na 
przełomie roku 2021 oraz 2022 na terenie 
Gminy Choceń zostanie przeprowadzona 
zbiórka folii rolniczej oraz bigbagów rolnic-
zych. Odpady  trzeba będzie dostarczyć we 
wskazanym terminie do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Niemo-
jewie.  Prosimy, aby folia znajdująca się w big-
bagach została wycięta z środka i spakowana 
osobno, bigbagi osobno oraz folia rolnicza 
osobno. O terminach i szczegółach akacji 
będziemy Państwa informować na bieżąco 
w Wiadomościach Choceńskich oraz przez 
sołtysów w czasie zbiórki ostatniej raty po-
datku.

Dawid Dalmann

Sprzedam mieszalnik pasz (śrutownik) z silnikiem 10 kW, cena 500 zł oraz młynek na 
prąd do czyszczenia zboża cena 200 zł. Kontakt: 606 514 264

Zmiany 
w Programie 
Czyste Powietrze

W lipcu br. zmieniły się zasady programu  
„Czyste Powietrze”. Najważniejsza zmiana 
zakłada, że od 1 stycznia 2022 roku nie będzie 
dotacji na zakup kotła węglowego tzw. Ekogro-
szka. Osoby, które chcą skorzystać z dofinan-
sowania na zakup pieca na ekogroszek muszą 
taki piec kupić i zamontować do końca tego 
roku oraz złożyć wniosek o dofinansowanie 
obejmujący swoim zakresem zakup i montaż 
kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. W dniu 
28.09.2021 r. o godz. 15:00 w Sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Choceniu odbędzie się 
spotkanie dotyczące programu „Czyste Powi-
etrze” na którym wyjaśnimy zasady działania 
programu i odpowiemy na Państwa pytania. 
Serdecznie zapraszamy.

Wszelkich informacji udzielają Pani Sylwia 
Krajewska i Pani Wiktoria Pawłowska pod nr 
tel.54 284 66 17 lub w siedzibie Urzędu Gminy 
w Choceniu.

Sylwia Krajewska

Dziękujemy
Słowa podziękowania kierujemy w stronę 

Pana Macieja Ciesielskiego za bezinteresowną 
pomoc i zaangażowanie w pielęgnację ter-
enów zielonych w parku w Śmiłowicach. Pan 
Maciej użyczył nieodpłatnie sprzęt wraz z jego 
obsługą do koszenia trawy.

Panie Macieju raz jeszcze dziękujemy.
Tomasz Sikorski

Klub Seniora
Od września w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka oraz w świetlicy wiejskiej w Szczutkow-

ie uruchomiony został klub seniora. W ramach projektu budynek zostanie dostosowany w celu 
realizacji zadań merytorycznych, zamontowane zostaną klimatyzatory. Klub został wyposażony 
w sprzęt m.in. taki jak: ekspresy do kawy, odtwarzacze DVD, projektory, telewizory, aparaty foto-
graficzne, komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery. 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z zakupionych książek w ramach biblioteczki seniora gier 
planszowych, korzystać z wyjść do kina, teatru na koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne.

Wyłoniono realizatorów części warsztatów zajęciowych i trwają zapisy na zajęcia plastyczne, 
wokalne, folklorystyczne oraz na gimnastykę. Zajęcia rozpoczną się we wrześniu. 

Zachęcamy do udziału w projekcie i zapisów na zajęcia w CCK-B.
Dominika Szymańska



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE                                                                                                                                                                                      17 

Dofinansowanie dla P.H.U. JANEX – Jan Sroka 

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE JANEX - JAN SROKA w dniu 27 maja 2021 r. podpisał 

z Lokalną Grupą Działania Dorzecza Zgłowiączki umowę o powierzenie grantu na realizację 

zamierzonego celu wpisanego we wniosku o dofinansowanie.  LGD Dorzecza Zgłowiączki rozpatrzyła 

pozytywnie wniosek o dofinansowania projektu objętego grantem pt. „Zakup strugarki czterostronnej na 

potrzeby rozszerzenia działalności firmy JANEX". 

Celem projektu objętego grantem jest rozwój działalności gospodarczej na obszarze LGD poprzez 

wprowadzenie nowej usługi na rynek polegającej na wykorzystaniu strugarki czterostronnej do obróbki 

drewna i materiałów drewnopochodnych. 

Projekt objęty grantem dotyczy zakupu strugarki czterostronnej, która wykorzystana będzie do 

przerabiania drewna i elementów drewnopodobnych na potrzeby tworzenia mebli, gotowych desek, 

boazerii, fragmentów drewnianych do budowy obiektów, jak również i innych elementów związanych z 

tych materiałem. Przede wszystkim JANEX będzie świadczył usługi i „obrabiał” drewno na własne 

potrzeby związane z rozszerzeniem działalności o budowę drewnianych domków letniskowych, a 

również domków jednorodzinnych całorocznych. 

Dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł 

Podpisana umowa dotyczy wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIKRO I 

MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego 

współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego 

na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel szczegółowy 

działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

             

Zasady segregacji odpadów: 

PAPIER – WOREK 

NIEBIESKI 

TU WRZUCAMY: 

● gazety, czasopisma; 

● katalogi, prospekty, foldery; 

● książki; 

● zeszyty, papier biurowy i szkolny; 

● pudełka kartonowe i tekturowe; 

● tekturę i kartony; 

● worki i torby papierowe; 

● ścinki drukarskie. 

TU NIE WRZUCAMY: 

● kartonów po sokach i mleku; 

● mocno zabrudzonego i 

zatłuszczonego papieru; 

● opakowań z zawartością; 

● tapet, worków po materiałach 

budowlanych; 

● pieluch, artykułów higienicznych 

i kosmetycznych; 

● papieru woskowego, faksowego, 

termicznego, kalki; 

● mokrego papieru. 

UWAGI: 

Kartony i pudełka muszą być 

poskładane na płasko by zajmowały 

jak najmniej miejsca. Nie trzeba 

usuwać zszywek, spinaczy i 

niedużych ilości taśmy klejącej. 

SZKŁO – WOREK ZIELONY 

TU WRZUCAMY: 

● puste szklane butelki po napojach; 

● puste słoiki bez nakrętek; 

● szklane opakowania po kosmetykach; 

● inne całe szklane opakowania. 

TU NIE WRZUCAMY: 

● szkła stołowego, żaroodpornego i 

zbrojonego; 

● ceramiki, porcelany, kryształów,  fajansu, 

doniczek; 

● zniczy; 

● żarówek i świetlówek, lamp neonowych, 

fluorescencyjnych i rtęciowych 

reflektorów; 

● termometrów, strzykawek; 

● szyb okiennych i samochodowych; 

● luster, witraży; 

● ekranów i lamp telewizorów, monitorów; 

● nieopróżnionych opakowań po lekach, 

olejach, rozpuszczalnikach. 

UWAGI: 

Butelki, słoiki, opakowania szklane musza 

być puste. Należy odkręcać 

metalowe/plastikowe nakrętki. Nie trzeba 

usuwać etykietek. Nie trzeba myć opakowań. 

ODPADY ZMIESZANE – WOREK 

CZARNY, SZARY LUB POJEMNIK 

(WŁASNY) 

POPIÓŁ WOREK 

LUB WŁASNY 

POJEMNIK 

TU WRZUCAMY: 

● pozostałe odpady komunalne; 

● zabrudzone opakowania po olejach 

spożywczych; 

● zatłuszczony i mokry papier; 

● szkło stołowe, żaroodporne, zbrojone, 

potłuczone lustra, witraże, naczynia; 

● materiały biurowe (długopis, ołówek, kretki, 

flamastry); 

● resztki po posiłkach; 

● kosmetyki typu tusz, pomadki, fluidy, itp. 

● niedopałki papierosów; 

● puste opakowania po aerozolach; 

● pampersy i pieluchy; 

● worki z odkurzacza; 

● niewielkie elementy drewniane. 

TU NIE WRZUCAMY: 

● odpady niebezpieczne (chemikalia, 

leki,baterie, akumulatory); 

● odpadów budowlanych i remontowych; 

● odpadów wielkogabarytowych w tym mebli; 

● opon, gumy; 

● sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

Zaleca się aby odzież i obuwie oddawać do 

specjalnie przeznaczonych pojemników. 

● popiół z palenisk 

domowych; 

UWAGI: 

Nie wrzucamy 

gorącego popiołu. 

TWORZYWA SZTUCZNE I 

METAL – WOREK ŻÓŁTY 

BIO – WOREK 

BRĄZOWY 

TU WRZUCAMY: 

● puste, odkręcone i zgniecione 

butelki po napojach; 

● puste plastikowe opakowania po 

kosmetykach, chemii 

gospodarczej, żywności; 

● zgniecione kartony po sokach i 

mleku; 

● torebki, worki foliowe; 

● nakrętki z butelek i słoików; 

● puste puszki po napojach i 

żywności, puszki po karmie dla 

zwierząt; 

● drobny złom części metalowe; 

● zabawki plastikowe małe. 

TU NIE WRZUCAMY: 

● zabrudzonych butelek po olejach 

spożywczych i samochodowych; 

● opakowań po lekach; 

● sprzętu AGD i RTV; 

● baterii i akumulatorów; 

● puszek po farbach, lakierach; 

● opakowań po środkach ochrony 

roślin i nawozach; 

● folii budowlanej-poremontowej, 

styropianu; 

● opon i węży ogrodowych; 

● zderzaków samochodowych; 

UWAGI: 

Wszystkie butelki i opakowania 

musza być puste i zgniecione by 

zajmowały jak najmniej miejsca. 

Opakowań nie trzeba myć, odkręcać 

nakrętek, zdejmować etykietek. 

TU WRZUCAMY: 

● roślinne resztki żywności; 

● obierki z owoców, zryw i ich 

resztki; 

● zepsute warzywa i owoce’ 

● skorupki jaj; 

● fusy po kawie i herbacie; 

● kwiaty cięte i doniczkowe; 

● ziemie po kwiatach; 

● trociny i korę z drzew; 

● skoszona  trawę, liście i drobne 

gałęzie 

● stare pieczywo. 

TU NIE WRZUCAMY: 

● mięsa, kości, ryb; 

● foli, szkła, metalu; 

● nabiału; 

● płynnych resztek żywności; 

● popiołu z kominka i pieca; 

● kamieni; 

● odchodów zwierząt; 

● żwirku dla kota; 

● padłych zwierząt; 

● pieluch, artykułów 

higienicznych; 

● papierosów. 

UWAGI: 

Odpady powinny być wyrzucane 

bez opakowań: worków, siatek, 

słoików, itp. 


