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Szczepienia 
w punkcie szczepień!

W związku z trwającymi szczepieniami 
związanymi z realizacją Narodowego Pro-
gramu Szczepień Ochronnych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 istnieje możliwość 
zaszczepienia się szczepionką Pfizer/BioN-
Tech oraz Johnson & Johnson w  punkcie 
szczepień przy Urzędzie Gminy w Choceniu 
(sala gimnastyczna). Szczepienia odbędą 
się w dniu 22 grudnia br. w godzinach od 
9.00 do 17.00. W związku z powyższym 
zapraszamy wszystkich chętnych do zaszc-
zepienia się zarówno pierwszą, drugą jak 
i  trzecią dawką (trzecia dawka szczepionką 
Pfizer/BioNTech). Wszelkich dodatkowych 
informacji można uzyskać  pod numer tel-
efonu: 606-465-493 

Koordynator ds. szczepień na terenie 
Gminy Choceń: Hanna Gołębiewska 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda 
chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Wójt Gminy                   Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski                    Józef Dąbrowski
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Informacja
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.12.2021 r. (Wigilia) 

Urząd Gminy w Choceniu będzie nieczynny.

Gmina Choceń promowała się w Monachium!
Gmina Choceń po raz kolejny promowała się na jednym z największych wydarzeń inwesty-

cyjnych w Europie – targach Expo Real w Monachium. Po 1,5 rocznej przerwie spowodowanej 
pandemią COVID-19, targi odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podczas targów Expo Real spotykają się m.in. reprezentanci rynku nieruchomości, przedsta-
wiciele miast i regionów, deweloperzy, inwestorzy, architekci, instytucje finansowe oraz firmy z 
branży logistycznej.

Dominika Szymańska

500 tys. zł za szczepienia!
Mamy bardzo dobre informacje! Gmina Choceń znalazła się na 2 miejscu w powiecie z 

najwyższym wzrostem poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 
października 2021 r. Przyrost poziomu zaszczepienia w tym okresie wynosi 7,6 %. W związku z 
powyższym w konkursie „Rosnąca Odporność” otrzymamy nagrodę w wysokości 500 tys. zł. 
Nagroda może być przeznaczona na dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19, np. 
wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, 
profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych. Stosowny wniosek 
o odbiór nagrody w konkursie „Rosnąca Odporność” został do Wojewody przez Wójta Gminy 
złożony. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy się zaszczepili i przyczynili do uzys-
kania przez gminę Choceń nagrody.

Agnieszka Świątkowska 

Pieniądze na inwestycje
Razem ponad 11 mln zł. Tyle ostatnio otrzymaliśmy z Pol-

skiego Ładu i innych programów rządowych. Z czego 6,5 
mln na wymianę rur azbestowych wodociąg Śmiałowice- 
Szatki, 3,5 mln na drogi gminne , 900 tysięcy na 
infrastrukturę wodociągowa i 300 tysięcy na infrastrukturę 
kanalizacyjną. To są jak dla naszej gminy naprawdę duże 
pieniądze. Nie będę opisywał projektów bo już to wielok-
rotnie czyniliśmy na naszej stronie internetowej, ponownie 
jednak załączę podziękowania dla Pań posłanek na Sejm 
Rzeczypospolitej Joanny Borowiak i Anny Gembickiej. Bez 
ich pomocy uzyskanie tak wysokiego wsparcia nie byłoby 
możliwe.

Dziękujemy.
Liczy się nie tylko kwota wsparcia ale także procent 

dofinansowania. Pozyskane środki stanowią 95% nakładów inwestycyjnych. Środki własne 
samorządu to tylko 5%. Według zapowiedzi to nie są ostatnie pieniądze dla samorządów. 
Będziemy się starać by również w następnych rozdaniach Choceń był wśród szczęśliwych 
beneficjentów.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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5 samochód na potrzeby OSP przekazany
Gmina Choceń w sobotę 23 października br., przekazała piąty, nowy samochód na potrze-

by Ochotniczych Straży Pożarnych. Średni wóz ratowniczo-gaśniczy marki Scania P360 4x4 
trafił do jednostki OSP Nakonowo Stare. Samochód ma wartość 969 978 zł brutto, a gmina 
dofinansowała zakup w kwocie łącznie 370 tysięcy zł. Podczas uroczystości zaproszeni goście 
podkreślali jak ważna jest działalność ochotników dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy i 
powiatu. Za tą gotowość dziękujemy. Jesteśmy przekonani, że nowy samochód pożarniczy trafił 
w dobre ręce. Gratulujemy! 
Rodzicami chrzestnymi wozu 
pożarniczego zostali Pani Ag-
nieszka Świątkowska oraz Pan 
Teofil Czarniak. Zakup specjal-
istycznego wozu strażackiego 
wraz z wyposażeniem pozwoli 
na sprawniejsze podejmowanie 
akcji, szybszy dojazd OSP na 
miejsce zdarzenia oraz większą 
skuteczność podejmowanych 
czynności przez strażaków. 

Agnieszka Świątkowska 

Zawody wędkarskie 
W dniu 16 października 2021 r. w 

miejscowości Szczutkowo, staw „Złoty karp” 
odbyły się zawody wędkarskie o puchar 
Wójta Gminy Choceń. W zawodach brali 
udział wędkarze z gminy Choceń. Ostatec-
znie bezkonkurencyjny okazał się Pan Józef 
Dąbrowski, który powtórzył swój sukces z 
ubiegłego roku. Drugie miejsce zajął Zenon 
Krzyżak, natomiast najniższy stopień po-
dium wywalczył Pan Wincenty Podlewski. 
Podziękowania należą się wszystkim zawod-
nikom za stawienie się na łowisku o tak wczesnej porze. Startujący za udział w zawodach otrzy-
mali okolicznościowe statuetki. Po części oficjalnej odbył się poczęstunek przy ognisku.

Agnieszka Świątkowska 

    GMINA CHOCEŃ 
Zaprasza na spotkanie w ramach programu 

Czyste Powietrze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia: 08.02.2022 r (wtorek) 
                   Godz: 15:00 
Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy 

ZAPRASZAMY! 
 

LABORATORIA
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna 

realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów.

Celem programu rządowego   jest wsparcie wszyst-
kich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków 
STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wśród beneficjentów programu znalazły się placówki oświatowe z Gminy Choceń, które 
otrzymają wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez ekspery-
mentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.

Trzy szkoły z naszej Gminy otrzymają łącznie 182.400,00 zł na zakup wyposażenia tj. drukarki 
3D z akcesoriami, kamery, mikrofony itp.

1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu – 92.400,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 60.000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach – 30.000,00 zł
Jest to wspaniała wiadomość, bo dzięki zakupom takiego wyposażenia, lekcje w szkole będą 

bardziej innowacyjne, a każdy uczeń będzie mógł z niego korzystać zarówno podczas lekcji jak 
i w ramach zajęć dodatkowych.

E. Paszyńska

Powołanie Dyrektora 
CCK-Biblioteka

W dniu 03.11.2021 r., po zasięgnięciu opinii 
stowarzyszeń zawodowych i twórczych, Wójt 
Gminy Choceń Roman Nowakowski wręczył 
zarządzenie w sprawie powołania Dyrektora 
Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka 
Panu Arielowi Adamowi Malinowskiemu. 
Miało to miejsce po przedstawieniu przez 
Dyrektora planu działania jednostki w okresie 
7 lat, tj. od 3 listopada 2021 r. do 2 listopa-
da 2028 r. Serdecznie gratulujemy, życzymy 
sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności 
w życiu osobistym.

E. Paszyńska

Objęcie udziałów w Rypińskim TBS sp. z o.o.
Podczas Walnego Zgromadzenia Rypińskiego TBS Spółka z o.o. zawarto akt notarialny w 

sprawie zwiększenia udziałów Gminy Choceń w spółce. Rada Gminy wyraziła zgodę na wniesienie 
przez Gminę Choceń do Rypińskiego TBS Spółka z o. o. wkładu pieniężnego w wysokości 
1.646.000 zł. W związku z powyższym objęliśmy w podwyższonym kapitale zakładowym 3.292 
udziały o wartości 500 zł każdy udział. Objęcie nowych udziałów zwiększy stan posiadania Gminy 
do 4 646 udziałów o łącznej wartości 2.323.000 zł. Wyżej wymienione przedsięwzięcie zostało 
sfinansowane ze środków własnych oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnict-
wa. Otrzymane dofinansowanie wynosiło 10 % wartości kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno 
- budowlanego. Wniesiona kwota udziału pieniężnego przeznaczona jest na „Budowę budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 190/7 w 
obrębie ew. Choceń, gm. Choceń”.

Agnieszka Świątkowska

Szlachetna Paczka 2021 r.
W Choceniu po raz kolejny pojawił się powiatowy sztab Szla-

chetnej Paczki. Wolontariusze odwiedzili wiele rodzin z terenu 
powiatu włocławskiego, które znajdują się w ciężkiej sytuacji 
życiowej i opisali ich historie. Są one skomplikowane, wzruszające 
a czasami dramatyczne. Po pozytywnej weryfikacji opublikowano 
je na stronie www.szlachetnapaczka.pl i od tego momentu wszyst-
ko było w rękach dobrych i wrażliwych ludzi, którzy postanowili 
wesprzeć potrzebujących.

Właśnie grupa takich ludzi pracuje w Choceniu. Pracownicy 
Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Choceńskiego Centrum Kul-
tury i Biblioteki, Żłobka Pomponik oraz  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza 
Zgłowiączki postanowili przygotować paczkę dla wybranej rodziny. Zdecydowaliśmy się pomóc 
samotnie mieszkającej Pani Jagodzie, która jest przewlekle chora i utrzymuje się z renty w 
wysokości 810 zł. Dzięki dużemu zaangażowaniu udało się nam zebrać sporą sumę pieniędzy, 
za które kupiliśmy miedzy innymi: opał, kuchnię gazową, artykuły spożywcze oraz chemiczne. 
Nie zapomnieliśmy o upominku świątecznym, kobieta marzyła o nowym, zwykłym telefonie 
komórkowym. Wielką radość sprawiło nam przygotowywanie paczki dla Pani Jagody. Chce-
my, aby nasz udział w Szlachetnej Paczce stał się coroczną tradycją. Dzielenie się dobrem i 
sprawianie komuś przyjemności to wspaniałe uczucie.

Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w przygotowanie paczki.

Joanna Kozińska



4 WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Podniesienie aktywności społecznej …- etap II
Gmina Choceń zakończyła realizację projektu z  dofinansowanym z Funduszy Europejs-

kich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki pn. 
„Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w 
miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości 
Choceń”

Celem projektu był wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym 
na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności 
lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu zrealizowano:
• Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi
• Spotkania integracyjne w zrewitalizowanej przestrzeni wspólnej – pikniki
• Wyjazdy integracyjne 
Przedmiotowy grant wyszedł naprzeciw problemom osób zagrożonych ubóstwem i wykluc-

zeniem społecznych. Zaplanowane działania były odpowiedzią ma potrzeby uczestników projek-
tu w postaci działań o charakterze kul-
turalnym, edukacyjnym i integracyjnym. 

W ramach projektu wsparcie w pro-
jekcie uzyskało 14 osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym oraz 4 osoby z otoczenia 
osób zagrożonych. 

Całkowita wartość grantu: 52 632,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 50 

000,00 zł
Wkład własny: 2 632,00 zł

Kamil Klejba

Dzień Edukacji Narodowej i wmurowanie 
Kamienia Węgielnego pod budowę sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej 
im Anny Wajcowicz w Śmiłowicach.

 18 października 2021r. to wyjątkowy dzień w społeczności śmiłowickiej szkoły.  W tym dniu 
odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Nauczyciela oraz wmurowania Kamienia Węgielnego 
pod budowę sali gimnastycznej. Młodzi artyści piosenką i słowem dziękowali nauczycielom za 
trud, jaki wkładają w ich edukację. Wyrazili swoje podziękowanie za gorące serce, pomocną 
dłoń oraz przewodnictwo na niezwykle trudnej drodze do zdobywania wiedzy. Uczniowie w za-
bawny sposób zaprezentowali obraz naszej obecnej szkoły wcielając się w postaci nauczycieli, 
którzy zmagają się z codziennymi trudami podczas realizacji zajęć sportowych. W ten sposób 
wyrazili swoją tęsknotę za prawdziwą salą – miejscem gdzie będą mogli swobodnie trenować i 
rozwijać swoje umiejętności sportowe. Uroczysty apel przygotowały nauczycielka edukacji wc-
zesnoszkolnej  P. Jolanta Krynicka i nauczycielka wychowania fizycznego P.Paulina Trzcińska.

  Wmurowanie Kamienia Węgielnego na placu budowy poprzedzone zostało podpisaniem 
aktu erekcyjnego, którego dokonali  zaproszeni goście:  Poseł na Sejm RP dr Joanna Borow-
iak, wójt Gminy Choceń P.Roman Nowakowski przewodniczący Rady Gminy P.Józef Dąbrowski, 
dyrektor Szkoły im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach P.Wioletta Krysztoforska, przewodnicząca 
Rady Rodziców P.Agnieszka Bińkowska.

Następnie proboszcz  parafii św. Bartłomieja w Śmiłowicach, ksiądz Krzysztof Kujawa dokonał 
poświęcenia aktu, który wraz z listem od nauczycieli i uczniów oraz aktualną prasą i monetami 
został zamknięty w kapsule czasu.

 Po przejściu na plac budowy dokonano wko-
pania symbolicznego kamienia pod budowę 
naszej długo oczekiwanej sali gimnastycznej.

  Ten dzień był też doskonałą okazją do 
wręczenia wszystkim zaproszonym gościom 
podziękowań i kwiatów a nauczycielom i pra-
cownikom szkoły przyznania nagród dyrektora 
za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie 
dzieci. 

mgr  Jolanta Krynicka
mgr Paulina  Trzcińska

Wymiana wodociągów azbestowych 
w Śmiłowicach, Szatkach i Skibicach

W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 
realizację zadania: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę 
rur cementowo azbestowych” w dniu 8 listopada w remizie OSP Śmiłowice odbyło się zebranie 
z mieszkańcami w sprawie planowanych prac w związku z wymianą rur azbestowych na PVC i 
przyłączy wodociągowych na rury PE. Mieszkańcy mieli możliwość zapoznać się z zakresem 
prac na swoich działkach oraz przebiegiem wodociągu. Dziękujemy sołtysom Śmiłowic, Szatek 
i Skibic za pomoc w uzgodnieniu z mieszkańcami tras przyłączy wodociągowych. Szczegól-
nie Panu Zdzisławowi Zawadzkiemu, który razem z projektantem odwiedził niemal wszystkich 
mieszkańców swojego sołectwa i pomógł w uzgodnieniach. 

Okazało się, że trzeba dokonać wielu zmian w projekcie w związku z faktycznym położeniem 
przyłączy wodociągowych. Wielu mieszkańców zaproponowało inne rozwiązania jeśli chodzi 
o trasę czy przebieg przyłączy. Wszystkie zmiany zostały naniesione zgodnie ze zgłoszonymi 
uwagami. Trwają dalsze prace związane z uzgodnieniem  projektu przez odpowiednie instytucje i 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przetarg na realizację prac zostanie ogłoszony na przełomie 
lutego i marca. Do realizacji inwestycji przystąpimy prawdopodobnie w II kwartale 2022 r. 

Dawid Dalmann

Klucze do garaży przekazane
W czwartek 18 listopada br.,wręczone zostały klucze do garaży wybudowanych w Choceniu 

przy ul. Sikorskiego w miejsce tzw. „baraków” usytuowanych bezpośrednio za apteką „Pod Kasz-
tanem”. Garaże powstały 
staraniem trzech stron 
tj. samych zaintereso-
wanych mieszkańców, 
którzy dokonali pierwszej 
wpłaty 1000 zł natomi-
ast pozostała należność 
w kwocie 4.000 została 
rozłożona na dogodne 
raty. Drugą stroną jest 
Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia Budow-
alna, która wykonała 
i sfinansowała całość 
robót. Trzecią stroną jest Urząd Gminy, który był gwarantem całej inwestycji. Jest to przykład, że 
działając wspólnie można nawet w trudnych sytuacjach wykonać naprawdę fajne rzeczy. Szc-
zególne podziękowania dla Zarządu Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budowalnej – p. Krzyszto-
fa Wojtalika i Kamila Klejby za odwagę i determinacje w wykonaniu zadania. Jak wiele trzeba było 
włożyć pracy wystarczy porównać to co było, z tym co jest. Dla niewtajemniczonych – wcześniej 
stały tu tzw. górki i piwniczki wybudowane jeszcze w 1914 roku – pełne śmieci, zarośnięte i 
zaniedbane – wystarczy spojrzeć na sąsiedni „barak”, gdzie jak na razie brak zainteresowania 
zmianami. Liczmy na to, że ten przykład stanie się inspiracją dla kolejnych mieszkańców.

Roman Nowakowski
Kamil Klejba
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Panie z naszej gminy w Przysusze
W dniu 9 października br., Przysucha gościła najważniejszych polityków partii rządzącej. W 

kongresie i krajowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości wzięli udział m.in. premier Mateusz 
Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński i szefowie resortów. Podczas wydarzenia stoisko z 
kujawskim, choceńskim stołem przygotowały Panie z gminy Choceń. Pani Minister Anna Gem-
bicka przedstawiła Panu Premierowi Mateuszowi Morawickiemu Panie ze swojego powiatu. Stół i 
przygotowane potrawy prezentowały się okazale a nasze Panie kwitnąco. Dziękujemy Pani Karo-
linie Lewandowskiej oraz całemu zespołowi za podjęcie wyzwania. Dla naszych Pań nie ma 
rzeczy niemożliwych. Gratulujemy i dziękujemy.

Agnieszka Świątkowska 

Koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego w Choceniu

Mieliśmy przyjemność gościć w Choceniu w dniu 26 września br., Reprezentacyjny Zespół 
Artystyczny Wojska Polskiego. Było to mega wydarzenie. Na sali sportowej GOSiR musieliśmy 

zbudować zaplecze dla artystów, 
których kostiumy przyjechały do 
Chocenia w kilku tirach. Wydarzenie 
było prawdziwą petardą. Podc-
zas występu Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska 
Polskiego, widzowie mogli czuć 
się jak w teatrze. Przed choceńską 
publicznością wystąpiła orkiestra, 
chór, balet i soliści. Artyści włożyli 
serce w każdy utwór. Koncert był 

wzruszający, a piękne patriotyczne pieśni były długo oklaskiwane. Wielkie brawa. Dziękujemy 
Panu Wójtowi za pomysł oraz wszystkim, którzy pracowali przy organizacji wydarzenia.

Agnieszka Świątkowska 

Podsumowanie warsztatów dla seniorów
Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń 

realizowało projekt „Warsztaty wsparcia dla seniorów poprzez organizację zajęć kulturalnych, 
rękodzieła oraz kulinarnych”, w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 
Dorzecza Zgłowiączki. Całkowita wartość projektu to kwota 52.631,58 zł. Dofinansowanie pro-
jektu z UE wynosi 50 000 zł, a wkład własny 2 631,58 zł. W projekcie brało udział 14 uczestników 
i cieszył się on dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć rękodzieła uczestnicy rozwijali swoją 
kreatywność, tworząc wielobarwne dzieła. Nad rozwojem cyfrowym pracowali podczas zajęć 
komputerowych, pod okiem dietetyka tworzyli plany żywieniowe, a na zajęciach kulinarnych 
przyrządzali potrawy z dziczyzny.

W trakcie projektu realizowano również wyjazdy integracyjne grupę: mi.in do Muzeum w 
Brześciu Kujawskim, osady w Biskupinie, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji, Mysiej Wieży 
w Kruszwicy, Zamku w Golubiu- Dobrzyniu oraz Mi-
asteczka Westernowego w Grudziądzu. Odbyła się 
również impreza promocyjno-integracyjna w Szc-
zutkowie. Zwieńczeniem Projektu był wyjazd do op-
ery „Nova” w Bydgoszczy połączony ze zwiedza-
niem Muzeum Kanału Bydgoskiego. 

Ariel Malinowski
Koordynator Projektu

Przetarg na przebudowę drogi w Czerniewicach
Gmina Choceń ogłosiła przetarg na drugi etap przebudowy drogi gminnej Wilkowice-Czernie-

wice. Jesteśmy w trakcie postępowania przetargowego, który wyłoni wykonawcę. Długość re-
montowanego odcinka wynosi 0,693 km. Główny zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze 
i rozbiórkowe, wykonanie poboczy, nawierzchni, oznakowania, mijanek, krawężników, zjazdów, 
skrzyżowania i elementów odwodnienia. Wyłoniony wykonawca będzie miał 10 miesięcy od dnia 
podpisania umowy na oddanie wyremontowanej drogi do użytku.

Sylwia Krajewska

Konserwacja „przydomówek”
Przydomowa oczyszczalnia jest urządzeniem, które służy do neutralizacji ścieków wytwar-

zanych w gospodarstwie domowym. W oczyszczalni zachodzą procesy rozkładu tlenowego i 
beztlenowego, w wyniku których większa część ścieków zostaje oczyszczona do postaci wody i 
zostaje odprowadzona za pomocą drenażu rozsączającego do gruntu. Jednak na dnie zbiornika 
pozostają frakcje, które nie uległy rozkładowi. Muszą one być zatem okresowo opróżniane przez 
pojazd asenizacyjny. Taka usługa winna być wykonana przynajmniej raz 

w roku, aby przydomowa oczyszczalnia spełniała swoją funkcję. Należy pamiętać, aby 
pozostawić niewielką ilość osadu na dnie zbiornika, celem zachowania flory bakteryjnej. Drugim 
ważnym czynnikiem jest to, aby w trakcie lub od razu po wybraniu części osadu zbiornik zalać 
bieżącą wodą. Taka czynność zapobiegnie „zamknięciu” się zbiornika 

i unikniemy przez to awarii przydomowej oczyszczalni. Użytkownik przydomówki zobowiązany 
jest również do zadbania o prawidłową florę bakteryjną w osadniku, poprzez regularne stosow-
anie aktywatorów biologicznych „bakterii”, przynajmniej raz na dwa tygodnie. Ich działanie ws-
pomaga procesy oczyszczania, redukuje powstawanie osadu 

i kożucha w osadniku gnilnym, co przyczyni się do sprawniejszego funkcjonowania oczyszc-
zalni. Wszelkie czynności konserwacji przydomowych oczyszczalni świadczy tutejszy Urząd 
Gminy pod numerem 54 284 66 17.

Tomasz Sikorski

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

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

• Janowo (w kierunku Pani Grażyny Sroki) – 1 oprawa
• Janowo (w kierunku Pana Wachulaka) – 1 oprawa
• Wola Nakonowska (w kierunku Państwa Kuźba) – 2 oprawy

W roku bieżącym  wykonano następujące odcinki oświetlenia drogowego:
• Śmiłowice – Krukowo na długości 1,5 km w ilości 15 opraw
• Lutobórz w kierunku Wiktorowa na długości 1,3 km w ilości 12 opraw
• Wichrowice do granicy gm. Choceń na długości 1,3 km w ilości 12 opraw

Prace te wykonała Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana.
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
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Festyn w Szczutkowie 
W sobotę 25 września 2021 r., odbył się w Szczutkowie Festyn Rodzinny. Organizatorem 

wydarzenia było KGW Niezapominajka. Festyn został zorganizowany w ramach Narodowego 
Programu Szczepień Szczepimy się z KGW. W trakcie promowano szczepienia na COVID-19 
oraz zachęcano osoby niezaszczepione do skorzystania ze szczepień. Na zaszczepionych 

czekały upominki. Dla najmłodszych 
przewidziano wiele atrakcji takich 
jak dmuchańce, animacje, pokazy 
strażackie, które nie pozwoliły się 
nudzić. Dostępna była również dar-
mowa strefa gastronomiczna. Gratu-
lacje dla organizatora KGW Nieza-
pominajka oraz podziękowania dla 
wszystkich, którzy włączyli się w 
promocję i przygotowanie wydarzenia.

Podobne wydarzenie zostało zor-
ganizowane także przez KGW w 
Śmiłowicach. 

Agnieszka Świątkowska

 

Fotowoltaika w Gminie Choceń
01.10.2021 r. podpisana została umowa na wykonanie trzeciej inwestycji w zakresie instalacji 

fotowoltaicznych na terenie gminy pn. Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywat-
nych i użyteczności publicznej na terenie gminy Choceń w ramach projektu Fotowoltaika w Gmi-
nie Choceń. Projekt przewiduje budowę 47 instalacji na budynkach prywatnych (o mocy 294,42 
kWp) i 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej (o mocy 142,56 kWp):

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu – instalacja o mocy 49,5 kW
- Gminny Ośrodek Sportu w Choceniu – instalacja o mocy 16,5 kW
- Urząd Gminy w Choceniu – instalacja o mocy 13,86 kW
- Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – instalacja o mocy 10,56 kW
- Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – instalacja o mocy 35,64 kW
- Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – instalacja o mocy 16,5 kW.
Kontrakt realizuje firma Energia Taniej z Grudziądza za kwotę 1.663.246 zł. 
 

W dniu 12.10.2021 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Choceniu odbyło się spotkanie w sprawie montażu insta-
lacji fotowoltaicznych podczas spotkania mieszkańcy, mieli 
możliwość poznać głównego wykonawcę robót tj. przed-
stawicieli firmy ENERGIA Taniej Sp. z o.o. z Grudziądza. 
Na spotkaniu omawiane były wszystkie tematy dotyczące 
terminów montażu, zgłoszeń do zakładu energetycznego, 
działania samej instalacji, jak również płatności. 

 
Projekt jest w trakcie realizacji, prace przebiegają dość 

sprawnie. Całkowite rozliczenie nastąpi do końca br. 
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektry-

cznej poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych, prowadzące do ograniczenia szkodli-
wych emisji do atmosfery oraz obniżenia kosztów eksploa-
tacyjnych obiektów. Tym samym nastąpi poprawa jakości 

powietrza atmosferycznego w Gminie Choceń dzięki zwiększonemu udziałowi źródeł odnawial-
nych 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 domow-
ych i 6 budynków użyteczności publicznej zostanie wyposażonych w nowy system dostarcza-
nia energii elektrycznej 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 loka-
lizacji), a także na redukcję tzw. niskiej emisji 
co na terenach wiejskich jest powszechnym 
zjawiskiem. Realizacja przedsięwzięcia pop-
rawia wizerunek gminy w oczach mieszkańców, jako gminy efektywnej energetycznie i eko-
nomicznie. Potrzeba realizacji inwestycji w OZE wynika z Panu Gospodarki Nisokoemisyjnej dla 
Gminy Choceń.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 

Kamil Klejba

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 Cen-
tralnej 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 przeznac-

zeniu 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 sys-

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

ynków 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

Budowa boiska wielofunkcyjnego 
w Wilkowicach

Pozytywnie został rozpatrzony wniosek złożony do Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
szkole podstawowej w Wilkowicach : w ramach programu Sportowa Polska programu Rozwoju 
Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
361 200,00 zł.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac:
- budowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego o wym. 20,1 x 32,1 m o nawierzchni poliure-

tanowej,
- montaż ogrodzenia systemowego panelowego wraz z bramą wjazdową i furtką,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- wykonanie oświetlenia,
- montaż ławek.
W 2022 r. zostanie ogłoszony przetarg. Termin realizacji zadania zaplanowano na listopad 

2022 r.
Mariusz Bilęda

Aleja topolowa 
Droga gminna przebiegająca przez Wichrowice, przy której rosną topole jest traktem, 
o dużym natężeniu ruchu, wiemy także jak bardzo jest on niebezpieczny. Przy każdej większej 

wichurze mnóstwo konarów leży na drodze i okolicznych gruntach. Nieszczęśliwe zdarzenie 
kolizji ze spadającymi konarami jest tylko kwestią czasu. Postanowiliśmy wspólnie z Radnymi z 
naszej gminy, że konieczne jest ich usunięcie. Na wniosek Polskich Kolei Państwowych Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku (działka stanowi ich własność) wydana została 
decyzja o usunięciu 200 sztuk drzew gatunku topola osika oraz 2 sztuk drzew robinii akacjowej. 
Usunięcia przedmiotowych drzew podjęła się wyspecjalizowana firma. Prace rozpoczną się na 
początku przyszłego roku. Teren zostanie uporządkowany 

i przygotowany do posadzenia sadzonek zastępczych w tej samej ilości. Wszystkie te czynności 
zostaną wykonane nieodpłatnie w zamian za materiał drzewny pozyskany 

z karczowania. Termin usunięcia i nasadzeń został ustalony do końca listopada 2022 roku.
Tomasz Sikorski

Zdrowych, spokojnych i wypełnionych wzajemną życzliwością
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz
pomyślności i pogody ducha w Nowym 2022 roku

życzą 
Radni Rady Powiatu we Włocławku

Kazimierz Kaca              Dawid Dalmann



7WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

„ACADEMICA”
Miło nam oznajmić, iż w Choceńskim Centrum Kultu-

ry- Biblioteka istnieje możliwość korzystania z darmowej 
wypożyczalni „Academica”. Zastępuje ona tradycyjną 
wypożyczalnię międzybiblioteczną i umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Naro-
dowej. Biblioteki korzystające z „Academica” mają dostęp do wszystkich publikacji, nawet tych 
najnowszych. Z systemu korzystają m.in. duże biblioteki uniwersyteckie oraz biblioteki gminne 
i szkolne z oddalonych od ośrodków akademickich miejscowości, które dzięki academica.edu.
pl dają studentom i uczniom dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej potrzebnej w 
procesie kształcenia oraz przygotowywania prac licencjackich i magisterskich. Jest to duża 
szansa dla naszej biblioteki na zwiększenie liczby użytkowników, a także na podniesienie pozi-
omu atrakcyjności.

Zachęcamy do korzystania w naszej siedzibie.
Zastępca Dyrektora CCKB

Ewa Wysińska

„MAŁA KSIĄŻKA - 
WIELKI CZŁOWIEK”

Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka uczestniczy w ogól-
nopolskim projekcie „Mała książka- wielki człowiek”. Projekt ten 
przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym (roczniki 
2015-2018) - organizowany przez Instytut Książki. Celem akcji 
jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci na terenie Polski- 
zachęcenie rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego 
czytania z dzieckiem.

Aby wziąć udział w projekcie dziecko musi być zapisane do Bib-
lioteki. W ramach projektu dzieci dostają Wyprawki Czytelnicze, 
składające się z Karty Małego czytelnika, naklejek wraz z broszurą 
dla rodziców. Udział w projekcie jest bezpłatny. Z dnia na dzień 
grono naszych najmłodszych czytelników znacznie się powiększa. 

Czekamy na kolejnych! 
Marta Bogdańska Dofinansowanie na zakup 

nowości wydawniczych
Choceńskie Centrum Kultury- Biblioteka otrzymało „Dofinan-

sowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzict-
wa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”- nazwa zadania: 
Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego 
dostępu do książek w formatach  e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 
1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Kwota dofinansowania wynosi 3 521,00 zł.
Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek public-

znych, w tym księgozbiorów dla dorosłych.
Zastępca Dyrektora CCKB

 Ewa Wysińska

Występ zespołu „Sądeczanie”
Piękny i zapierający dech w piersiach był występ w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka!
6.11 2021r. mieliśmy zaszczyt gościć na naszej scenie Regionalny Zespół „Sądeczanie” z 

Nowego Sącza, który prezentuje folklor Lachów Sądeckich już od 1963 roku . Został on założony 
przez Panią Lidię Michalikową, obecnie działa pod kierownictwem Pani Ireny Pabisz i choreo-
graf Pani Krystyny Popiel.  Podczas występu artyści przedstawili barwny i pełen ekspresji reper-
tuar. Były to między innymi polskie tańce ludowe oraz przyśpiewki regionu sądeckiego. Piękne, 
kolorowe stroje oraz żywiołowość wykonawców dodała atrakcyjności. Uśmiech artystów i dobry 
humor goszczący na scenie udzielił się wszystkim obecnym.

Publiczność na widowni była zachwycona i nagrodziła występ gromkimi brawami na stojąco, 
prosząc o „bis”! 

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Choceniu, pracownikom Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka 
w Choceniu oraz pracownikom GOSiRu za serdecznie przyjęcie oraz umożliwienie i przygotow-
anie noclegu dla zespołu „Sądeczanie”.

 Marta Bogdańska

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
W ŚMIŁOWICACH

Zakończono zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastyc-
znej przy szkole podstawowej w Śmiłowicach. 

Zakres prac obejmował:
- fundamenty i ściany
- podłoża i posadzki
- ścianki działowe
- częściowa instalacja wodociągowa wewnętrzna
- częściowa instalacja kanalizacji wewnętrznej
- częściowe docieplenie ścian zewnętrznych
Gmina Choceń otrzymała na budowę sali gimnastycznej dofinansowanie w wysokości 

900 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Pozytywnie został rozpatrzony wniosek o dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego 

pn; Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach” w ramach programu Sportowa Polska Program 
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021.

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
937 600,00 zł.

Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest na listopad 2022 r.
Mariusz Bilęda

POBILIŚMY REKORD W VIII AKCJI 
CHARYTATYWNEJ „Dzieci Dzieciom”

W dniach 16 i 17 października 2021 
roku na terenie Hali Sportowej Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu 
odbyła się VIII akcja charytatywna „Dzieci 
Dzieciom” zorganizowana przez Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego oraz Społeczną 
Branżową Szkołę I Stopnia im. Adama 
Mickiewicza w Choceniu. Patronat nad całą 
akcją objął Urząd Gminy w Choceniu. W 
tym roku „graliśmy i pomagaliśmy” 2,5-let-
niej Antosi Wesołowskiej, która choruje 
na SMA typu drugiego, czyli nieuleczalny 
rdzeniowy zanik mięśni.

W ramach dwudniowej akcji odbyły się dwa Turnieje Piłki Nożnej Halowej dla szkółek piłkarskich. 
Do wspólnej rywalizacji w sobotę przystąpiło 6 drużyn z rocznika 2012: 
AP Młoda Włocławianka „Czerwoni” (I MIEJSCE) – trener Emil Klimczak,
GKS Bedlno „I” (II MIEJSCE) – trener Szczepan Kacprzak
MB 10 Lipno (III MIEJSCE) – trener Marcin Bartczak 
Power Chodecz – trener Michał Rosiak,
AP Młoda Włocławianka „Zieloni” – trener Emil Klimczak
GKS Bedlno „Młode Byki” – trener Szczepan Kacprzak

Następnego dnia swoją pomoc zadeklarowało 8 drużyn z rocznika 2014: 
AP Młoda Włocławianka (I MIEJSCE) – trener Przemek Janasik,
GKS Bedlno (II MIEJSCE) – trener Kamil Gałązka,
GKS Lubraniec (III MIEJSCE) – trener Mariusz Ciupalski,
GKS Fabianki – trener Mateusz Krzemiński,
MB 10 Lipno „Bordowi” – trener Rafał Zwoliński,
Dwunastka Włocławek – trener Łukasz Morawski,
MB 10 Lipno „Żółci” – trener Rafał Zwoliński,
Kujawiak Kowal – trener Grzegorz Rudziński. 

Poza rozgrywkami sportowymi podczas akcji charytatywnej zorganizowano kiermasz domow-
ych pyszności. Na terenie hali sportowej można było skosztować domowych ciast, wiejskiego 
chleba ze smalcem i kiszo-
nym ogórkiem, waty cuk-
rowej oraz pysznych gofrów, 
kawy i herbaty. Zaintereso-
wani mogli nabyć płyty i 
gadżety znanych zespołów 
muzycznych oraz skorzystać 
z usług fryzjerskich na 
specjalnym stoisku. Na 
najmłodszych czekały nasze 
szkolne maskotki Minnie i 
Mickey, z którymi można było 
zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcia.

W zbiórkę aktywnie włączyli 
się również Radni Gminy Choceń za co serdecznie dziękujemy. 

Miło nam jest poinformować, że w ramach zorganizowanej akcji zebraliśmy kwotę 
10 370,00 zł. Środki finansowe przekazane zostały na konto Fundacji „Serce dla maluszka” 
z przeznaczeniem na leczenie Tosi. 
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za każdą okazaną pomoc przy organizacji 
i przeprowadzeniu turnieju, za Państwa szczodrość i dobre serce. 
WARTO POMAGAĆ !!!
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Święto Niepodległości 
Każda rocznica odzyskania Niepodległości jest wyjątkowa. W tym roku byliśmy myślami 

z żołnierzami, policjantami i strażnikami granicznymi, którzy pełnią służbę na granicy Pol-
ski. Uroczystości w naszej gminie rozpoczęły się Mszą św. za Ojczyznę, w kościele pw. Św. 
Idziego w Choceniu. Oprawę muzyczną Mszy św. 
przygotował chór Mi Alegria pod kierunkiem Pani Li-
dii Świątkowskiej. Poczty sztandarowe wystawiły sz-
tandary:
 - Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu,
- Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama 

Mickiewicza w Choceniu,
- Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Cho-

ceniu,
- Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w 

Śmiłowicach,
- Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec ZHP Pow-

iatu Włocławskiego, 
- Gminnego Koła Kombatantów Rzeczypospolitej 

Polski i Byłych Więźniów Politycznych w Choce-
niu,

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nakonowie Starym,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowicach,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernie-

wicach.
Następnie przy pomniku upamiętniającym 

bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego 
wybrzmiał hymn narodowy, a delegacje 
złożyły znicze i kwiaty:

- W imieniu mieszkańców Gminy Choceń 
kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń wraz z 
delegacją,

- Znicz od delegacji uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu,
- Kwiaty od Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach złożyła delegacja,
- Kwiaty i znicze złożyła delegacja Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
- Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja uczniów Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia im. Adama Mickie-
wicza w Choceniu,

- Znicz złożyła delegacja Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włocławskiego z 
siedzibą w Choceniu,

- Kwiaty od radnych Rady Powiatu we Włocławku złożyła delegacja,
- Kwiaty i znicze od Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego,
- Kwiaty od Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy Choceń złożyła delegacja,
- Kwiaty od delegacji Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Choceniu.

Obchody 103 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zakończyły się przepięknym  
"Koncertem Niepodległości" w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Śmiłowice w 
Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka. Nasi muzycy są niezwykle uzdolnieni i robią dobrą 
robotę. Na zakończenie uroczystości mjr Stanisław Dykowski zaprezentował światełko do nieba.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Choceńskiego Centrum Kultury - Biblioteka.
Agnieszka Świątkowska 

PAPIER – WOREK NIEBIESKI SZKŁO – WOREK ZIELONY TWORZYWA SZTUCZNE I 
METAL – WOREK ŻÓŁTY BIO – WOREK BRĄZOWY ODPADY ZMIESZANE – WOREK CZARNY, 

SZARY LUB POJEMNIK (WŁASNY)

POPIÓŁ
WOREK LUB WŁASNY 
POJEMNIK

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.

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.

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.

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.

Kontrola segregacji odpadów 
na terenie gminy Choceń

W czasie październikowej i listopadowej zbiórki odpadów zmieszanych i biodegradowalnych 
pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. z Baruchowa 
sprawdzali odpady wystawione przez mieszkańców naszej gminy pod kątem prawidłowej seg-
regacji odpadów. Stwierdzono w wielu przypadkach nieprawidłowości, wielu mieszkańców 
otrzymało ostrzeżenia, a w kilku rażących przypadkach odpady nie zostały odebrane.  W czasie 
odbioru sprawdzano także odpady selektywne (papier, metal, szkło, plastik) czy są poprawnie 
pakowane do worków.

Prosimy o właściwą segregację odpadów przede wszystkim w trosce o środowisko, ale też o 
ponoszone koszty. Ponieważ nieprawidłowa segregacja może skutkować naliczeniem podwójnej 
stawki za odpady.

Przypominamy o zasadach prawidłowej segregacji:
Dawid Dalmann

Był czas głosowania, czas na podziękowania!
W połowie sierpnia zgłosiliśmy swoją jednostkę do udziału 

w loterii Carlsberga promującego znane piwo. Długo się 
wahaliśmy nad udziałem, przecież ciężko budować wizerunek 
strażaka wokół kontrowersyjnego tematu jakim są produkty 
procentowe. Jednak nie mogliśmy przejść obojętnie obok 
kwoty jaką w przypadku wygranej mogło otrzymać pierwszych 
10 jednostek konursu – 5000,00 zł.

Początki zapowiadały się obiecująco, szybko 
awansowaliśmy w rankingu by po kilku dniach od zgłoszenia 
wskoczyć do pierwszej 10! Zadanie wydawałoby się łatwe, 
dość szybko weryfikowała popularność loterii w całym kraju. 
Z dnia na dzień konkurencja rosła w siłę, zgłaszały się kolejne 
jednostki z dużych miast i miasteczek. Na szczęście dzięki 
mobilizacji naszych mieszkańców i sympatyków, po długich 
miesiącach zmagań udało się ostatecznie utrzymać miejsce 4 
wśród zgłoszonych 561 jednostek z całej Polski. Oddano na 
nas łącznie 18 564 głosów!

Choć chwilowo nużąca, to loteria doskonale wypromowała naszą OSP i sam Choceń w całym 
kraju. Długi czas liderowaliśmy w rankingu, zostawiając w tyle potężne aglomeracje. Nazwa 
naszej miejscowości wielokrotnie przewijała się na platformach internetowych.

Dziękujemy wszystkim za cierpliwość i wzajemną mobilizację, za dobre słowo i mnóstwo 
wiadomości. Dzięki Wam utwierdzamy się w przekonaniu, że nasza społeczna praca dla lokalnej 
społeczności ma sens, czujemy wsparcie na każdym kroku.

W ramach podziękowań zorganizowano „Dzień otwarty” w naszych skromnych progach. 
Przy pysznym grillu odbyła się prezentacja sprzętu strażackiego dla uczestników wydarzenia, 
nie zabrakło wspomnień i pamiątkowych fotografii. Za pieniądze pozyskane z loterii zakupi-
one zostało wyposażenie osobiste strażaków: kominiarki, rękawice oraz bosak dielektryczny. 
Pozostała kwota zostanie zagospodarowana jako wkład finansowy do czekających nas projek-
tów, gdzie często wymagany jest udział własny.

To nie koniec dobrych informacji. Zgłosiliśmy swoją jednostkę do konkursu firmy Xblitz 
i decyzją firmy, otrzymamy wideorejestratory do naszych pojazdów. Szukamy środków, sprzętu 

gdzie się da, lecz nie da się ukryć, że największe wsparcie otrzymujemy od Was- naszych fanów. 
Widzimy to podczas przekazywania 1% czy też czując waszą pomoc w każdej loterii. Choć nie 
zawsze uda się wygrać, jedno jest pewne – lepiej spróbować 

i żałować, niż żałować, że się nie spróbowało, bo jak mawiał klasyk „żeby wygrać trzeba grać!”.
Ariel Malinowski
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I Zjazd Kół Gospodyń Gminy Choceń
W dniu 21 listopada Wójt Gminy Choceń zaprosił 

Panie ze wszystkich Kół Gospodyń w Gminie Choceń 
na pierwszy gminny zjazd. W spotkaniu uczestniczyły 
członkinie z siedmiu Kół Gospodyń z naszej gminy:

- KGW "Kujawianki" z Czerniewic I
- KGW Śmiłowice,
- KGW Czerniewice II,
- KGW "Niezapominajka" z siedzibą w Szczutkowie,
- KGW Wilkowice,
- KGW w Szczytnie,
- KGW Wichrowice.
Panie prężnie działają, integrują społeczności lokalne i aktywizują mieszkańców. Spotkanie 

było okazją do podziękowania za aktywność i działania na rzecz mieszkańców naszej gminy.
Agnieszka Świątkowska 

Rozbudowa istniejącego 
budynku OSP w Choceniu

W dniu 27.10.2021 r. Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą LUX- BUD Łukasz Tyde     z 
Chocenia na realizację inwestycji pn: „ Rozbudowa istniejącego budynku OSP w Choceniu o 
pomieszczenie garażowe „. Garaż zostanie powiększony o 50 m2.

Zakres prac obejmuje:
- wykonanie konstrukcji stalowej ścian i dachu
- montaż płyt warstwowych na ścianach i dachu
- wykonanie obróbek blacharskich
- wykonanie posadzki betonowej
- montaż drzwi wejściowych
- demontaż i montaż istniejącej bramy wjazdowej
Wartość zadania wynosi 120 000,00 zł
Całe zadanie finansowane jest z budżetu gminy Choceń.
Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec bieżącego roku.

Mariusz Bilęda

 Expressway – promocja 
terenów inwestycyjnych

Przedmiotem projektu jest wypromowanie terenów inwestycyjnych znajdujących się w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim położonych wzdłuż autostrady A1 oraz drogi ekspresowej 
S5. Celem promocji jest pozyskanie inwestorów, którzy zainwestują swój kapitał i ulokują swoją 
działalność produkcyjną na promowanych terenach inwestycyjnych znajdujących się w wojew-
ództwie kujawsko-pomorskim. Promocja terenów inwestycyjnych w ramach projektu obejmuje 
następujące obszary: wyjazdy na imprezy targowe, działania promocyjne, działania doradcze 
oraz promocję projektu. Ponadto projekt obejmuje stworzenie strony www, specjalistyczne szko-
lenia, reklamę w prasie branżowej, kampanię internetową oraz kampanię w wybranych stacjach 
telewizyjnych. Łączna wartość projektu realizowanego w latach 2016-2023 dla gminy Choceń 
stanowi kwotę blisko 700 tys. zł, z tego nasz wkład to prawie 100 tys. zł. Sama kampania w 
wybranych stacjach telewizyjnych stanowi koszt 375 tysięcy zł, a nasz udział wynosi 56 tys. zł.

Przedmiotowy projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. 
W projekcie bierze udział 7 Partnerów tj.: Gmina Chełmża, Gmina Kowal, Gmina Aleksandrów 
Kujawski, Gmina Choceń, Gmina Brześć Kujawski, Gmina Płużnica, Gmina Świecie, Liderem 
projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Poziom dofinansowania w projekcie to 85% 
kosztów kwalifikowalnych i realizowany jest w latach 2016-2023. Należy podkreślić, iż przed-
miotowy projekt jest w części kontynuacją projektu realizowanego w ramach Działania 5.5 Pro-
mocja i rozwój markowych produktów RPO WK-P na lata 2007-2013 pn. „A1 Promocja. Promocja 
terenów inwestycyjnych w obrębie oddziaływania autostrady A1”.

Kamil Klejba

 Food Park Kowal sp. z o.o., która 
nabyła nieruchomość w Czerniewicach (po 
dawnych Zakładach Mięsnych MAT) od 
kilku lat prowadzi działalność w sąsiednich 
Dziardonicach (gmina Kowal), gdzie mieści 
się siedziba firmy.

Główną gałęzią działalności firmy jest eksport produktów spożywczych na rynki całego świata. 
Odbiorcami są zarówno duże firmy produkcyjne jak i przedsiębiorstwa z branży HoReCa. Całość 
sprzedawanych towarów pochodzi od polskich producentów, a w przypadku mięsa większość 
jest pakowana i zamrażana w chłodni w Dziardonicach. W ostatnich latach spółka Food Park 
Kowal odnotowuje stały i dynamiczny wzrost sprzedaży zarówno pod względem wolumenu, 
wartości jak i różnorodności asortymentu.

Zdobywanie nowych rynków zbytu oraz umacnianie pozycji na krajowym rynku zaopatrzenia 
pozwoliło firmie podjąć decyzję o inwestycji w zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie zakład dający 
duże możliwości rozwoju. Innym istotnym czynnikiem mającym wpływ na podjęcie decyzji o 
zakupie nieczynnych zakładów w Czerniewicach było znane i przyjazne otoczenie producentów 
rolnych, których potencjał stwarza dodatkowe możliwości rozwoju w obszarze produkcji i obrotu 
warzywami i owocami.

Aktualnie na terenie nieczynnego przez wiele lat zakładu prowadzone są działania porządkowe 
i remontowe, a w zależności od realizowanych kierunków rozwoju będą prowadzone prace adap-
tacyjno-modernizacyjne.

Skala powierzchni zakładu pozwala na rozszerzenie oferty w kierunku usług magazynowych 
oraz dzierżawy  części terenu i powierzchni magazynowo produkcyjnych na rzecz innych pomi-
otów zainteresowanych rozwojem swojej działalności na terenie gminy Choceń

Już dziś spółka Food Park Kowal zatrudnia blisko 100 pracowników, głównie z okolicznych 
miejscowości (w tym również z Gminy Choceń), ale wraz ze stopniowym rozwojem działalności 
w Czerniewicach zakłada znaczne zwiększenie liczebności załogi.

Liczymy, że w oparciu o wieloletnie doświadczenie w branży oraz dzięki współpracy z loka-
lnymi firmami i przyjaznej dla przedsiębiorców atmosferze urzędów różnego szczebla będziemy 
mogli stopniowo rozwijać działalność zakładu w Czerniewicach, co przyczyni się nie tylko do 
rozwoju przedsiębiorstwa, ale także wpłynie korzystnie na rynek pracy i społeczność całej Gminy.

Prezes Zarządu Sergiusz Janowski

 Klub sportowy
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń  od 15 października 2021r. do 30 

czerwca 2022r. realizuje projekt grantowy pt. „Klub młodzieżowy działający przy Sz-
kole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach”. 

 Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży pomiędzy 6, a 18 rokiem życia z gminy Choceń. Do 
projektu zrekrutowanych zostało 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
a także 5 osób będących otoczeniem. Łącznie w projekcie uczestniczy 14 osób. W ramach pro-
jektu dzieci skorzystają z zajęć: 

• wyrównawczych,
• kompensacyjno-korekcyjnych, 
• sportowych, 
• z robotyki/programowania,
• teatralnych,
• z gier planszowych,
• warsztatów z rękodzieła.
Drugim ważnym elementem projektu jest wycieczka wypoczynkowo - edukacyjna do trójmia-

sta (Gdańsk, Gdynia, Sopot)  pozwalająca na poznanie nowych miejsc. Uczestnicy projektu 
wezmę również udział w konkursach z nagrodami, a działalność klubu rozpoczęło spotkanie 
integracyjne.  

Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym 
oraz wzrost aktywności społecznej (7 osób) i efektywności społecznej (7 osób). Ponad to u 
osób z otoczenia (3 osoby) nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Całkowita wartość projektu to 52 721,00 zł. Projekt jest  dofinansowywany z Funduszy Europe-
jskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w 
kwocie 50 000,00 zł  (95 %), wkład własny wynosi 2 721,00 zł (5 %).

Radosław Chełminiak

Przekazanie samochodu dla OSP Szczutkowo
W niedzielę 17 października br. na terenie strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczutkowie 

odbyło się uroczyste przekazanie wozu bojowego marki Renault 3170 od OSP Nakonowo Stare. 
W uroczystościach wzięli udział Pan Roman Nowakowski- Wójt Gminy, wiceprzewodniczący 
Rady Gminy – Pan Józef Pawłowski oraz druhowie jednostek.

Kuliminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie kluczyków na ręce Prezesa OSP Szc-
zutkowo. Zaproszeni goście podkreślili 
rangę wydarzenia jednocześnie życząc 
strażakom aby efektywnie nieśli pomoc i 
bezpiecznie wracali z akcji do domów.

Samochód ratowniczo- gaśniczy z cała 
pewnością przyczyni się do usprawnienia 
pracy druhów a co za tym idzie zwiększenia 
bezpieczeństwa na terenie gminy jak i pow-
iatu włocławskiego. Spotkanie zakończyło 
się strażackim poczęstunkiem.

Mariusz Bilęda

PAPIER – WOREK NIEBIESKI SZKŁO – WOREK ZIELONY TWORZYWA SZTUCZNE I 
METAL – WOREK ŻÓŁTY BIO – WOREK BRĄZOWY ODPADY ZMIESZANE – WOREK CZARNY, 

SZARY LUB POJEMNIK (WŁASNY)

POPIÓŁ
WOREK LUB WŁASNY 
POJEMNIK

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.

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.

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.

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.
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ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
03.01.2022 01.02.2022 01.03.2022 05.04.2022 02.05.2022 01.06.2022

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
04.01.2022 02.02.2022 02.03.2022 06.04.2022 06.05.2022 02.06.2022

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
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Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje:

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla GMINY CHOCEŃ na rok 2022

Rejon I: Czerniewice, Księża Kępka, 
Świerkowo, Wola Nakonowska, 
Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare, 

Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice, 
Filipki, Nowa Wola, Stefanowo

Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice 
Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, 
Kuźnice, Wichrowice Skibice

Rejon IV: Krukowo, Jarantowice, 
Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, 
Ługowiska, Olganowo

Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Rejon VI: Choceń

Rejon I: Czerniewice, Księża Kępka, Świerkowo, Wola Nakonowska, Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare,
Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo

Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice
Rejon IV: Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo

Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Rejon VI: Choceń

CHOCEŃ:

Pozostałe miejscowości:

CZERNIEWICE:
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30 FINAŁ WIEKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY ODBĘDZIE 
SIĘ RÓWNIEŻ W CHOCENIU

Z największą przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Kultury, Edukacji i Promocji Gminy 
Choceń otrzymało zgodę na utworzenie sztabu 

30 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Orkiestra zagra 30 stycznia 2022 roku. 
O szczegółach zorganizowanej akcji i jej harmonogramie będziemy Państwa informować w 

najbliższym czasie.  
Darczyńców i sponsorów, którzy chcą wcześniej włączyć się w akcję prosimy o kontakt ze 

sztabem pod nr telefonu 54-284-67-14 lub osobiście 
w budynku gdzie mieści się liceum i szkoła branżowa. 

Choceński Sztab WOŚP

„Żywa lekcja biologii”
02 listopada 2021r. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach miało miejsce wyjątkowe wydarzenie 

– „Żywa lekcja biologii”, podczas której nasi uczniowie mogli obejrzeć z bliska żywe gady (kame-
leony, gekony), owady (modliszki, patyczaki, straszyki, liśćce, karaczany, chrząszcze) i pajęczaki 
(pająki, skorpiony). Prezentowane zwierzątka były małe i duże, szare 

i kolorowe, piękne i budzące skrajne emocje. 
Nietypowe spotkanie z przyrodą, a mianowicie ze zwierzętami egzotycznymi okazało się bard-

zo interesujące. Poza zdobytą, nową wiedzą na temat budowy tych żywych organizmów, sposo-
bu odżywiania i tego, gdzie występują, dzieci mogły nie tylko pooglądać, ale nawet niektóre z 
zwierzątek potrzymać w rękach – oczywiście pod okiem ich właściciela. Dostarczyło to wiele 
radości i wrażeń. 

Żywa lekcja biologii była dla uczniów bardzo cennym doświadczeniem.  Z pewnością na długo 
zostanie w pamięci i być może będzie inspiracją do nowych zainteresowań wśród naszych 
milusińskich.

Iwona Terpińska

Szkolenie w zakresie samoobrony przed 
psami

Dnia 29.10.2021 br. w Sz-
kole Podstawowej w Wilko-
wicach zostało przeprow-
adzone szkolenie z zakresu 
samoobrony przed psami. 
Uczniowie poznali częste 
błędy popełnianie przez 
dzieci i młodzież podczas 
kontaktu z psem, zasady 
wychowania oraz błędy 
popełniane podczas szko-
lenia czworonoga. Dow-
iedzieli się również jakie 
są najczęstsze przyczyny 
ataku przez psa oraz usłyszeli wiele innych praktycznych porad.  

Monika Komorowska

Czas próby
W dniu 28 października br. w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbył się spektakl profilak-

tyczny pt. Czas próby, przygotowany przez Teatr „Kurtyna”. W spektaklu brały udział  klasy 4a i 
4b oraz klasa 7. 

Widowisko przedstawiało historię Wojtka, młodego chłopaka, który był nadzieją lokalnej 
drużyny piłkarskiej. Jego poukładane życie zostało nagle zmienione przez globalną pandemię 
COVID-19. Cały świat Wojtka został wywrócony 
do góry nogami. Chłopak całkowicie zamknął się 
w  czterech ścianach swojego pokoju, izolując 
od społeczeństwa. Popadł w stany depresyjne 
i zaczął mieć myśli samobójcze. Wsparcie dała 
mu rodzina i przyjaciele, pokazując chłopakowi, 
że może na nich liczyć w tym trudnym okresie.

Spektakl miał na celu przedstawienie zagrożeń 
związanych ze zdrowiem psychicznym dzieci 
i  młodzieży w dobie pandemii oraz udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy można przetrwać tę 
trudną próbę powrotu do normalności.

Karolina Trawińska

VIII Amatorski Turniej Koszykówki o 
Puchar Prezesa GTS Unia Choceń

Dnia 30 października w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbył się turniej 
koszykówki. Koszykarze „amatorzy” reprezentujący zespoły Auto Serwis Radek, Ekonomik, 
Choceń Team, Izbica Kujawska oraz SLO w tym roku rywalizowali o Puchar Prezesa Gminnego 
Towarzystwa Sportowego Unia Choceń. Turniej rozegrany został systemem „każdy z każdym”, 
odbyło się w sumie 10 spotkań.

Statuetkę dla najlepszego zawodnika odebrał  Adam Janowski (Ekonomik)
• Klasyfikacja końcowa:
• Auto Serwis Radek
• Choceń Team
• Ekonomik
• SLO
• Izbica Kujawska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach składa serdeczne podziękowania panu 
Radosławowi Chełminiakowi , Prezesowi GTS Unia Choceń za wsparcie w organizacji turnieju 
oraz panu Łukaszowi Jankowskiemu za organizację zawodów.

Łukasz Jankowski

Turniej strzelecki z okazji Święta 
Niepodległości 
o puchar Wójta 
i Przewodniczącego 
Rady Gminy Choceń

Miło nam poinformować, iż uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach biorąc 
udział w turnieju  strzeleckim  spośród 
trzech szkół w naszej gminie zajęli:
 Drużynowo:
I miejsce zdobywając 136 punktów
Drużyna w składzie: Wiktor Jankowski, 
Dawid Podgórski, Weronika Walczak, 
Klaudia Ramza, 
Indywidualnie wśród chłopców:
I miejsce   Wiktor Jankowski zdobywając 
42 punkty
II miejsce  Dawid Podgórski zdobywając 
41 punktów

Stanisław Dybkowski
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych 
w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu

„Jestem małym Polakiem, uczę się w polskiej szkole,
 Dlatego obiecuję, że:
Będę szanować wszystkich ludzi, dbać o rośliny i zwierzęta,
Nauczę się przyjaźni i koleżeństwa.
Będę szanować wszystkich, którzy pracują w naszej szkole,
Aby nam było w niej miło.
Swą nauką i zachowaniem będę sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Wiem, że w ten sposób będę mądrym i odważnym człowiekiem.
Postaram się dobrze wypełniać obowiązki ucznia!”
 Ślubuję!
W październikowe przedpołudnie 2021 roku  w Szkole Podstawowej w Choceniu odbyło się 

Ślubowanie Uczniów Klas Pierwszych..
Na uroczystości gościliśmy: Wójta Gminy - Pana Romana Nowakowskiego, Sekretarza Gminy 

- Panią Agnieszkę Świątkowską, Przewodniczącego Rady Gminy - Pana Józefa Dąbrowskiego 
i Radnych Rady Gminy – Panią Bożenę Biegniewską i Pana Zenona Krzyżaka, Radnego Rady 
Powiatu – Pana Dawida Dalmanna,  Dyrektora Społecznego LO i Społecznej Szkoły Branżowej - 
Panią Tamarę Mikołajczak, Z-cę Dyrektora - Panią Monikę Czaplicką, Zastępcę Przewodniczącej 
Rady Rodziców- Panią Monikę Srokę.

Wśród gości byli uczniowie z kl. 0-III wraz z wychowawczyniami, dyrekcja szkoły oraz rodzice 
i dziadkowie pierwszaków.

Pierwszoklasiści przed wszystkimi przybyłymi   na tę uroczystość   przysięgali sumiennie 
wypełniać obowiązki dobrego ucznia i kolegi.

Spotkanie odbyło się w podniosłej, ale radosnej atmosferze, a Pani Dyrektor piórem przyjęła 
pierwszoklasistów w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu. 
Bohaterowie  tej uroczystości zaprezentowali swoje umiejętności w pokazie słowno- tanecznym. 
Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Wszystkie dzieci wspaniale 
zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Na zakończenie otrzymali pamiątkowe medale. Nie zabrakło 
też upominków od zaproszonych Gości i słodkości od koleżanek i kolegów z klas 0-III.

To był wyjątkowy dzień dla składających ślubowanie, którym życzymy sukcesu i przyjemnego 
pobytu w murach naszej szkoły.

Natomiast dnia 3 listopada 2021r. uczniowie klas  pierwszych wraz z wychowawcami zasa-
dzili drzewka upamiętniające -   UROCZYSTE 
ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH.  Pod drze-
wka została włożona ”Kapsuła Czasu”,  w której 
zapisane zostały imiona i nazwiska uczniów klas 
pierwszych.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za zakupi-
one sadzonki 

oraz  panu Mirkowi - woźnemu szkoły  za po-
moc w zasadzeniu drzewek.

Wychowawczynie: E.Waliszewska , 
J.Podlaska, A.Wojtczak, D.Karska

Sukcesy uczniów  z SP Choceń 
w projekcie „Przygoda z przyrodą”

Uczniowie klas 7B i 8B Szkoły Podstawowej w Choceniu, w poprzednim roku szkolnym 
rozpoczęli udział w projekcie pt. "Przygoda z przyrodą" organizowanym przez Gostynińsko - 
Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu.

I etap projektu polegał na uczestnictwie w cyklu warsztatów w 3 blokach tematycznych, które 
obejmowały:

- "Owady zapylające - Mikro eksperci w ratowaniu naszej Planety" (on line)
- "Moc jest z nami, czyli naturalna energia w przyrodzie, nauczmy się z niej korzystać" (stac-

jonarnie klasa 7B)
- "Działalność Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Chronionych w Dębniakach" (stacjonarnie klasa 

8B)
II Etap projektu odbył się 24 września 2021 roku na terenie pracowni dydaktycznej Gostynińsko 

- Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu.
 Do konkursu ze Szkoły Podstawowej w Choceniu przystąpiły 2 grupy trzyosobowe;
grupa z klasy 7B w składzie: Maja Warchlewska, Nicola Szałczyńska, Michalina Błaszczyk, 

opiekunem była wychowawczyni pani Julia Słowińska;
grupa z klasy 8B w składzie: Maja Pradun, Agata Barańska, Maria Jaskólska, opiekunem była 

wychowawczyni pani Magdalena Domżał.
Z dumą informujemy, że uczennice klasy 7B: Maja Warchlewska, Nicola Szałczyńska i Michali-

na Błaszczyk zajęły I miejsce (z 15 zespołów) w finale projektu "Przygoda z przyrodą". Za zajęcie 
I miejsca uczennice zdobyły bon (1400 zł) na zakup pomocy dydaktycznych dotyczących prow-
adzonych warsztatów oraz szeroko rozumianej ochrony różnorodności biologicznej.

Serdecznie gratulujemy!!!

Europejski Tydzień Kodowania w SP Choceń
W dniach 9 - 24 października 2021 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w 

Choceniu   po raz pierwszy przyłączyli się do Code Week 2021. Europejski Tydzień Kodow-
ania to inicjatywa promująca programowanie i umiejętności cyfrowe wśród uczestników w 
ciekawy i interesujący sposób. Ważne jest nie 
tylko zdobywanie wiedzy związanej z  obsługą 
różnych programów i aplikacji oraz języków pro-
gramistycznych, ale również rozwijanie logicz-
nego myślenia czy nauka pracy w grupie.

Niewątpliwie był to wyśmienity początek pr-
zygód z kodowaniem.

Opiekun: Monika Klimczak

Zima 2021/2022
Podobnie jak w ubiegłych latach  gmina przyjęła w zimowe utrzymanie część  dróg powiatow-

ych, przyporządkowane zostały do rejonów jak poniżej. 
Obszar A – Przedsiębiorstwo Usługowo Transportowe Niemojewo 27 Marcin Piastowski, tel. 

662 290 594
Pług dwustronny - Obejmuje sołectwa : Niemojewo, Borzymie, Janowo, Janowo Stare, 

Bodzanówek, Bodzanowo,  Lutobórz , Szczutkowo-nad lasem, powrót do Janowa drogą przez 
Ząbin (pałac) do drogi Janowo-Choceń. W tym także droga powiatowa Wilkowiczki-Lutobórz-
Bodzanówek-Janowo.

Obszar B- Usługi Rolnicze Agnieszka Panfil , Wilkowice 104, 87-850 Choceń – tel. 667 336 
874 Pług dwustronny, pług jednostronny, pługo-piaskarka . Obejmuje sołectwa : Wilkowice, w 
tym droga nad lasem od Jarantowic do Zakrzewka  , miejscowość Filipki, Pustki Śmiłowskie- 
wszystkie odcinki, Nową Wolę- droga Wilkowice-Nowa Wola (Kajuty, Kozia Łapa) , Świerkowo 
(lewa, prawa strona), Czerniewice I – włącznie z przejazdem przez autostradę pod PG 189A i 
Czerniewice II , Księża Kępka. Zwalczanie gołoledzi – miejscowość Czerniewice, Śmiłowice (dr.
pow.), Wilkowice  ( w tym dr.pow.)  i Choceń.

Drogi powiatowe: Czerniewice-Gołaszewo , Kowal-Szatki (odc. Świerkowo-Szatki), Śmiłowice-
Wilkowiczki, Wilkowice-Pustki Choceńskie.

Obszar C,D- Firma Usługowa Sławomir Rybacki, Jarantowice 1  tel.661 317 344,  
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Ewelina Woźniak, Krukowo 2   tel. 691 792 755 

Pługi dwustronne – 2 szt., piaskarka - Obejmuje sołectwa : Jarantowice (zachodnia część od 
drogi powiatowej Choceń – W-ek), Śmiłowice ( również zachodnia część od drogi pow. Choceń- 
W-ek w tym Huby) , Olganowo-całe, Szatki-całe, Krukowo, Siewiersk w tym droga do pałacu, 

Borzymowice w tym droga na Ługowiska, Zapust i działki. Kuźnice w tym droga na Poddębice, 
Wola Nakonowska , w tym droga do serwisówki, Stefanowo (lewa, prawa strona autostrady), 
Gajówka, Grabówka, Nakonowo Stare – w tym droga przez wieś, miejscowość Łopatki ,w tym 
przejazd przez autostradę, Skibice, z powrotem droga do Szatek (powiatówki), Wichrowice I i II. 
Zwalczanie gołoledzi na tym obszarze.

Obszar E – Gmina Choceń 54/2846693, wspomagany przez Choceńska Socjalna Spółdzielnia 
Budowlana

pługo-solarka , równiarka, 2 koparko-ładowarki, pług średni jednostronny, pługo-solarka 
LODAG do odśnieżania i utrzymania chodników, ścieżek. Obejmuje sołectwa : Choceń, Jaranto-
wice (poza tym z obszaru C) w tym droga do jeziora Borzymowskiego, Janowo-od parku w Cho-
ceniu, Zakrzewek , Wilkowiczki , Szczutkowo (bez drogi nad lasem), Ząbin. Zwalczanie gołoledzi 
na tym obszarze.  Koordynacja wszystkich prac w okresie zimy .

Możliwe są zmiany powyższych ustaleń, obszarów działania dla poszczególnych Wyko-
nawców wynikających ze zmian pogodowych, utrudnień, przerw w ruchu na poszczególnych 
odcinkach dróg jak i awarii sprzętu. Gmina nie odśnieża następujących dróg powiatowych: nr 
2909C Włocławek-Choceń, nr 2923C Szczytno-Kłobia, nr 2925C Czerniewiczki-Grabkowo, nr 
2931C Izbica Kujawska – Boniewo-Borzymie i drogi wojewódzkiej Szczerkowo-Kowal. (kontakt 
drogi powiatowe –  tel. 54/2846487, drogi wojewódzkie – tel. 54/2312595, 54/2312850 ).

Prowadzeniem i koordynacją prac przy zimowym utrzymaniu dróg będących w zarządzie 
Gminy Choceń zajmują się niżej wymienieni  pracownicy:

Krzysztof Wojtalik - tel. 606 138 904 oraz Mariusz Bilęda - tel. 608 575 811 .
Krzysztof Wojtalik
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Uroczysta akademia z okazji Święta 
Niepodległości w SP Choceń

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, a wraz z nią uroczyste świętowanie tego 
wielkiego wydarzenia, na stałe wpisała się w kalendarz uroczystości szkolnych. Także i w Sz-
kole Podstawowej im. Janusa Korczaka w Choceniu, 10 listopada 2021 r. odbyła się z tej okazji 
akademia. W uroczystym apelu, który rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i 
odśpiewania hymnu narodowego o godzinie 11:11, wzięli udział uczniowie naszej szkoły, nauc-
zyciele i pracownicy szkoły.  Uczniowie klas 0-VIII przedstawili  występ słowno-muzyczny o patrio-
tycznym charakterze pt. „Dzień Niepodległości”.

Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla uczniów wspaniałą lekcją historii i patriot-
yzmu.

Święto to sprawia, że w zabieganym życiu stajemy na chwilkę i wspominamy naszych dzi-
adków i pradziadków walczących o wolność. Składamy kwiaty pod pomnikami tych, którzy 
poświęcili dla nas życie. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy 
wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Katarzyna Kurkiewicz - Błaszczyk
Julia Słowińska 

Sylwia Łącka
Magdalena Domżał

Maluch + 
Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, 

otrzymała dofinansowanie na utworzenie i  zapewnienie 
funkcjonowania 15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w 
Choceniu.

Rządowy program „Maluch+”2021 ma na celu 
zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach 
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, 
w tym niepełnosprawnych i wymagających szczególnej op-
ieki, a także podwyższenie standardów opieki.

Na podstawie zawartej w dniu 22.02.2021 r. umowy z 
Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, wartość uzyskanego 
dofinansowania wyniosła 147.200 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.
Nazwa programu: „Program MALUCH+2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania 15 nowych 

miejsc w Żłobku ”Pomponik” w  Choceniu. Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu 
państwa.

Wartość dofinansowania: 147.200,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 184.000,00 PLN
Krótki opis:
Gmina Choceń otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa na utworzenie 15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu (zakupiono lokal 
mieszkalny, zabawki, pomoce dydaktyczne, meble, łóżeczka, stoliki, krzesła i inne sprzęty) oraz 
na zapewnienie funkcjonowania w/w miejsc (wydatki bieżące: zakup oleju opałowego i środków 
chemicznych). 

Ewelina Paszyńska
 
 Gmina Choceń, na podstawie złożonego wniosku, otrzymała 

dofinansowanie na zapewnienie funkcjonowania 25 miejsc op-
ieki nad dziećmi w wieku do lat 3 utworzonych z udziałem Pro-
gramu „Maluch+”2019 w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu.

Rządowy program „Maluch+”2021 ma na celu zwiększenie 
dostępności miejsc opieki w  żłobkach, klubach dziecięcych 
i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym 
niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki, a 
także podwyższenie standardów opieki.

Na podstawie zawartej w dniu 07.07.2021 r. umowy z 
Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, wartość uzyskanego dofi-
nansowania wyniosła 24.000 zł.

Zadanie dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.
Nazwa programu: „Program MALUCH+2021”.
Nazwa zadania: dofinansowanie  zapewnienia funkcjonow-

ania 25 miejsc w Żłobku ”Pomponik” w  Choceniu. Zadanie 
dofinansowane jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania: 24.000,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 30.000,00 PLN
Krótki opis:
Gmina Choceń otrzymała w 2021 r. środki finansowe w formie dotacji celowej z budżetu 

państwa na wydatki bieżące związane z zapewnieniem funkcjonowania 25 miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w Żłobku ” Pomponik” w Choceniu. Wydatki są przeznaczone na wynagrodzenia 
personelu Żłobka (2 osoby) i zakup środków chemicznych.

Ewelina Paszyńska

KALENDARZ 
Informujemy, że rozpoczęliśmy rozprowadza-

nie kalendarzy wśród mieszkańców Chocenia. 
Środki pozyskane z tej akcji przeznaczamy 
m.in. na środki ochrony indywidualnej czy też 
sprzęt ppoż., tym samym podnosząc poziom 
bezpieczeństwa mieszkańców. Mamy nadzieję, 
że spotykamy się z miłym odbiorem i wsparciem 
z Waszej strony, liczymy na Was! Do zobacze-
nia.

Minimalna cegiełka na straż wynosi - 20 zł
Zarezerwuj swój kalendarz już dziś. Napisz 

do nas wiadomość prywatną na Facebooku lub 
zadzwoń

dh Marian – 724 142 344
dh Arek - 663 573 602
dh Szymon - 667 237 864
dh Ariel - 516 516 414

Liczba egzemplarzy ograniczona!

Gdzie można już znaleźć kalendarz?
Hurtownia Lena
Supermarket Bogdan Biegniewski
Remiza OSP (po wcześniejszym kontakcie tel-

efonicznym)

Z życia choceńskich szkół średnich …
„AKTYWNA TABLICA” W SZKOŁACH PONADPOSTAWOWYCH
Miło jest nam poinformować, że środki finansowe w ramach programu „Aktywna Tablica” w 

roku 2021 trafiły do Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia  w Chceniu. To już drugie takie dofi-
nansowanie szkoły ponadpodstawowej - w roku 2020 program realizowało również Społeczne 
Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choceniu w ramach otrzyman-
ych środków finansowych w wysokości 14.000 zł zakupiono laptopy, które wzbogaciły naszą 
bazę dydaktyczną.

Środki finansowe w wysokości 14.000,00 złotych otrzymane przez Społeczną Branżową Szkołę 
I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu przeznaczone zostały na zakup dwóch monitorów 
interaktywnych, które zamontowane zostaną w salach lekcyjnych i służyć będą jaką pomoce 
dydaktyczne. 

Zadanie współfinansowane jest przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego ze środków 
pochodzących z budżetu państwa. 

UCZNIOWIE Z CHOCEŃSKICH SZKÓŁ NA OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE KLAS 
MUNDUROWYCH W GRACH ZESPOŁOWCYH

W dniu 23 października 2021 roku w Warszawie w dzielnicy Rembertów na obiektach sportow-
ych Akademii Sztuki Wojennej (dawna Akademia Obrony Narodowej) odbyła się III Olimpiada 
Szkół Mundurowych w grach zespołowych. Organizatorem zmagań sportowych było Stowar-
zyszenie „Grom” w Warszawie, zaś impreza sportowa współfinansowana była przez Ministerst-
wo Obrony  Narodowej, które objęło patronat nad igrzyskami. Olimpiada Szkół Mundurowych 
odbywała się w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna 7-osobowa mężczyzn, 
piłka siatkowa kobiet i mężczyzn.

Uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 
Choceniu wsparci 5 uczniami Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w 
Choceniu jako jedyni reprezentanci powiatu włocławskiego startowali w rozgrywkach piłki nożnej 
- chłopcy i piłce siatkowej - dziewczęta. W zawodach wzięło udział w piłce nożnej 17 drużyn, a 
w piłce siatkowej 11 drużyn z 9 województw m.in. mazowieckiego, małopolskiego, lubuskiego, 
śląskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-
pomorskiego.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 
Dwie uczennice Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Choceniu otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennice Lidia 
Drzewakowska - klasa III Ag oraz Marika Murawska - klasa III Ap uzyskały najwyższe średnie 
ocen w szkole w roku 2020/2021. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest to stypendium finan-
sowe przyznawane uczniom szkół, które kończą się egzaminem maturalnym 

Stypendium „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza ”  dla uczniów szkoły branżowej 
Wnioski stypendialne w projekcie „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II”, który   realizowany 

jest przez Departament właściwy ds. edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego złożyło 31 uczniów Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickie-
wicza w Choceniu. Stypendia przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakre-
sie przedmiotów zawodowych .We wszystkich edycjach projektu najlepsi uczniowie Społecznej 
Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza za bardzo dobre wyniki uzyskane w zakresie 
przedmiotów zawodowych otrzymywali stypendium finansowe w ramach powyższego projektu. 

Czekamy na wyniki rekrutacji, o których będziemy informować. 
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Dzień Patrona Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach

5 listopada 2020r. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach otrzymała imię Anny Wajcowicz- harcer-
ki, żołnierki AK, łączniczki w Powstaniu Warszawskim.

Corocznie – 5 listopada –społeczność szkoły będzie obchodzić Dzień Patrona. 
W tym roku również nie mogło zabraknąć tego ważnego wydarzenia w kalendarzu uroczystości. 
Na pierwszych godzinach uczniowie oglądali film o Powstaniu Warszawskim, po czym 

młodsze klasy przygotowywały prace plastyczne, zaś starsi uczniowie wzięli udział w quizie.  
Cała społeczność miała możliwość 
zwiedzić wystawę poświęconą życiu 
Anny Wajcowicz przygotowaną 
przez P.S.Gwardeckiego oraz 
wystawę prac plastycznych wyko-
nanych przez najmłodsze dzieci. 
Następnie uczniowie i nauczyciele 
udali się do Choceńskiego Centrum 
Kultury na uroczystość.  Na początku 
w obecności sztandaru odśpiewano 
hymn szkoły, po czym w czasy życia 
patronki przeniósł wszystkich zebra-
nych piękny występ uczniów przygo-
towany przez  p. Elżbietę Lachend-
rowicz. 

Młodzi artyści poprzez montaż 
słowno – muzyczny przedstawili zebranym fakty z życia Anny Wajcowicz, dzieje Powstania War-
szawskiego, a co najważniejsze w podniosły i dojrzały sposób oddali hołd swojej patronce i 
wszystkim bojownikom tamtych 63 dni. 

Po akademii głos zabrała p. Wioletta Krysztoforska – dyrektor szkoły, która najpierw 
podziękowała młodym artystom za mądry i podniosły występ, a następnie słowa swoje skierowała 
do uczniów szkoły oraz nauczycieli. Zaznaczyła, że Anna Wajcowicz wiele wymagała od siebie i 
była otwarta na potrzeby innych. Cała społeczność szkoły powinna brać z niej przykład; ,, Niech 
jej osobowość i czyny będą dla nas drogowskazem do nauki i pracy, byśmy zawsze wiele od 
siebie wymagali, szanowali się i wspierali”. Pani dyrektor poprosiła również uczniów o przypom-
nienie słów refrenu hymnu szkoły, który jak twierdzi jest swego rodzaju obietnicą składaną naszej 
patronce:

,,Weźmy w dłonie naszą przyszłość, będziemy mocno starać się
Mądrość i wiedza naszym celem, Chcemy w sercach nosić pieśń
Chcemy pamięć Twą ocalić, Twoje czyny wzorem są
Bóg nas będzie błogosławił, honor duma płoną w nas”.
Apel był również idealną okazją aby nagrodzić uczennicę, która w minionym roku, nauką, 

zachowaniem, a w szczególności pracą społeczną zasługuje na miano ,,wyjątkowej uczennicy”.  
Pani dyrektor wręczyła puchar Alicji Borowieckiej – uczennicy klasy VIII  – przewodniczącej 
samorządu uczniowskiego.

Na uroczystości zabrał głos Wójt Gminy Choceń- P.Roman Nowakowski, który gratulował 
wyboru patronki i pięknej uroczystości. Głos zabrała również P.Jadwiga Bińkowska-matka 
chrzestna sztandaru, która przyniosła podarunki dla uczniów. 

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów i nagród uczestnikom konkursów 
zorganizowanych przez nauczycieli: P.Elżbietę Lachendrowicz, P.Radoslawa Babińskiego, 
P.Sławomira Gwardeckiego i P.Miłosza Kierzkowskiego. Nagrody dla uczniów ufundowało Sto-
warzyszenie Lokalna Grupa  Dorzecza Zgłowiączki.  

Święto Patrona to w naszej szkole jedno z najważniejszych wydarzeń, dlatego starajmy się, 
żeby zawsze było podniosłe i uroczyste. To ważne, żeby uczniowie wiedzieli kim jest ich pa-
tronka, kto powinien być dla nich wzorem do naśladowania, jakich ludzi powinni czcić i jakimi 
wartościami kierować się w życiu.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania Dyrekcji CCK Choceń i Biblioteka P.Arielowi 
Malinowskiemu i P. Ewie Wysińskiej za możliwość spędzenia święta szkoły w Choceńskim Cen-
trum Kultury-Biblioteka.

Serdeczne podziękowania kieruje również do P. Anety Hoffman- dyrektor biura Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Dorzecza Zgłowiączki za ufundowanie nagród dla uczestników i laureatów 
konkursów. 

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili uroczystość obchodów Dnia Pat-
rona Szkoły w Śmiłowicach.

Społeczność Szkoły Podstawowej
im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Wycieczka do SANIKO
15.11.2021r. uczniowie klasy 4,5,6 naszej 

szkoły wraz z opiekunami: M.Pietrzak i 
S.Gwardeckim wybrali się na wycieczkę 
do Zakładu Segregacji Śmieci SANICO we 
Włocławku. Braliśmy udział w warsztatach, 
na których dzieci poznały budowę mik-
roskopu i nauczyły się go używać. Przez 
szkło powiększające dzieci zobaczyły 
komórki dżdżownic, korzeni i innych or-
ganizmów, a także sporządziły preparat 
z cebuli czy drożdży, co sprawiło, że fra-
jda była podwójna. Drugą atrakcją były 
zajęcia, które z bliska ukazały dzieciom jak 
segregować prawidłowo śmieci na czym 
polega recykling, utylizacja czy kompos-
towanie. Takie wycieczki uświadamiają nam, że warto segregować śmieci i dbać o środowisko, 
bo od tego zależy nasza przyszłość. Wyjazd zwieńczyła wizyta w Mcdonald. Wszyscy wróciliśmy 
podekscytowani i pełni wiary w to, że każdy z nas nauczy się prawidłowo segregować śmieci, 
nasze powietrze będzie czyste, a my będziemy bezpieczni.

Małgorzata Pietrzak

,,Szkoła pamięta”
 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

ogólnopolskiej akcji „Szkoła pamięta”. Koor-
dynatorem był pan Sławomir Gwardecki, który 
przygotował wystawę poświęconym lokalnym 
bohaterom oraz opowiedział o miejscach 
pamięci narodowej położonych na terenie 
gminy Choceń. W tym dniu uczniowie oddali 
hołd żołnierzom, którzy oddali życie walcząc 
za swoją ojczyznę. 

Ślubowanie Pierwszoklasistów w Szkole 
Podstawowej w Śmiłowicach 

27 października odbyło się uroczyste Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia klasy I. W obecności 
zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów Pierwszaki zaprezentowały   swoje 
umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne oraz uroczyście ślubowały  przed sztandarem 
szkoły: „ Być dobrymi Polakami i uczniami, a 
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość 
nauczycielom i rodzicom”. Po złożeniu przysięgi 
Pani Dyrektor Wioletta Krysztoforska pasowała 
każdego Pierwszoklasistę na Ucznia Szkoły Pod-
stawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 
oraz życzyła uczniom wielu sukcesów w  nauce 
oraz przyjemnego, owocnego i bezpiecznego 
pobytu w naszej szkole.

Drugą część ceremonii wypełniły życzenia 
i  gratulacje przekazane dzieciom przez pana 
wójta gminy Choceń Romana Nowakowsk-
iego i panią sekretarz Agnieszkę Świątkowską, 
przewodniczącą  rady rodziców panią Agnieszkę 
Bińkowską oraz dyrektor przedszkola w Śmiłowicach panią Wiolettę Czajkowską.  Wszyscy 
życzyli, aby każdy dzień spędzony w  szkolnych ławkach oraz na szkolnych korytarzach był 
wesoły i radosny, a nauka była przyjemnością.

Na pamiątkę tej uroczystości nasi nowi uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz moc 
upominków   od gości, przedszkolaków, rodziców oraz starszych koleżanek i kolegów. Ten 
wyjątkowy, pełen wrażeń dzień zakończył się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rod-
ziców klasy I.

mgr Anna Kamińska
wychowawczyni klasy I

Wycieczki do miejsc pamięci narodowej
22  października br. uczniowie klasy 6 i 

7 Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz 
w Śmiłowicach wzięli udział w wycieczce 
krajoznawczo-turystycznej do Włocławka. 
Uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych 
w Parku Sienkiewicza, zwiedzili plac kat-
edralny,   a następnie podziwiali przyrodę 
po drugiej stronie Wisły. Ważnym punktem 
wycieczki było zwiedzenie miejsca pamięci 
śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Inic-
jatorem wyjazdu był P. S. Gwardecki, który 
sprawował opiekę nad uczniami wraz z P. S. 
Pawłowską.

Znicz dla Wszystkich 
Świętych

Samorząd Uczniowski Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach 
jak każdego roku przeprowadził akcję ,,Zapal 
znicz” .  

Uczniowie pod opieką P. Sylwii Pawłowskiej 
udali się na cmentarz parafialnym w 
Śmiłowicach by uprzątnąć groby i zapalić 
symboliczny znicz.  
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Wycieczka do Warszawy
17.11.2021r. razem ze szkołą w Kaliskach klasa 5 i 8 naszej szkoły uczestniczyły w wycieczce 

do Warszawy. Stolica powitała nas spowita gęstą mgłą, a my na lotnisku mieliśmy oglądać odloty 
i przyloty samolotów. Kiedy weszliśmy na punkt widokowy wyszło słońce, a my widzieliśmy te 
duże maszyny w pełnej krasie. Pani przewodnik wytłumaczyła uczniom jak funkcjonuje lotnisko. 

Następną atrakcją był Zamek Królewski i tam w tych wspaniałych komnatach przenieśliśmy 
się do XVII i XVIII wieku. Wśród przepychu obrazów, kilimów, arrasów, mebli  i pięknych wystro-
jów czuliśmy się jak goście króla Augusta. Starówka warszawska i okolice przyjęły nas bardzo 
słonecznie , widzieliśmy Kolumnę Zygmunta, Syrenkę, pomniki znanych ludzi, pałac prezydencki 
oraz zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Po smacznym posiłku udaliśmy się do 
Centrum Nauki, gdzie tym razem przenieśliśmy się w przyszłość, w świat nowoczesnej nauki i 
eksperymentów. Mogliśmy oddać się niezliczonym doświadczeniom i odpłynąć w świat fantazji. 
Integracja ze szkołą w Kaliskach okazała się strzałem w 10, dzieci wróciły szczęśliwe i pełne 
wiedzy. Wyjazd dla swoich wychowanków zorganizowali P.Miłosz Kierzkowski i P.Małgorzata Pi-
etrzak.

mgr Małgorzata Pietrzak
nauczycielka matematyki 

„Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród osób dorosłych w oparciu 
o szczepienia przeciwko pneumokokom 
w województwie kujawsko-pomorskim”

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych 
wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie 
kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu infor-
muje o zrealizowaniu programu w 100%. Do programu zostały zakwalifikowane osoby w wieku 
powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdowały 
się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskr-
zelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Nasza Gmina zrealizowała szczepienia dla 30 
osób. Bardzo dziękujemy mieszkańcom gminy, którzy przystąpili do programu i zaszczepili się 
zwiększając tym samym swoje bezpieczeństwo oraz niwelując  ryzyko związane z chorobami, 
którym można zapobiegać poprzez szczepienia na pneumokoki.

Hanna Gołębiewska

Program 500+
Od 1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o przeniesieniu ustalania uprawnień do świadczenia 

wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obsługą pro-
gramu "Rodzina 500 plus" będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych a nie – jak obecnie 
– samorządy. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać tylko przez internet. ZUS 
będzie wypłacał na bieżąco przyznawane przez siebie świadczenia wychowawcze, a od 1 lutego 
2022 r. przyjmował wnioski na kolejne okresy, począwszy od 1 czerwca 2022 r.

Sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. 
nadal będą realizowane, do zakończenia postępowania, przez dotychczasowe organy. Samorządy 
będą kontynuować wypłacanie świadczeń wychowawczych przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. do 
końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli tylko do 31 maja 2022 r. 

Anna Bilęda

Dofinansowanie do żłobka w ramach 
rodzinnego kapitału opiekuńczego

Żłobek „Pomponik” w Choceniu posiada wolne miejsca dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia. 
Serdecznie zapraszamy do grona rodziny żłobkowiczów.  Dzieci objęte są wykwalifikowaną opieką, 
staramy się aby rozwijać w maluchach zdolności obserwowania i naśladowania otaczającego 
świata, dlatego podczas codziennych zajęć nie może zabraknąć: czytania, malowania, wyklejania, 
śpiewania, tańczenia, gry na instrumentach. W tym roku szkolnym mamy już za sobą kilka imprez 
m.in. Pasowanie na Żłobkowicza, Dzień Chłopaka, Dzień Pluszowego Misia. Wkrótce czeka nas 
również spotkanie z Mikołajem. Wspaniale jest obserwować rozwój naszych małych pociech. Jeśli 
zatem zależy wam na rozwoju swoich dzieci jesteśmy do dyspozycji i zachęcamy do kontaktu. 
Czesne wynosi 400,00 zł miesięcznie, dodatkowo rodzic ponosi koszty wyżywienia - 10,00 zł dzien-
nie. Należy pamiętać, że jest to inwestycja we własne dzieci. Dodatkowo chcemy poinformować 
o planowanym  dofinansowaniu kosztów żłobka w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego. 
Planowane jest wprowadzenie stałego dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka 
w żłobku czy klubie dziecięcym. Program skierowany jest do dzieci nie korzystających z rodzin-
nego kapitału opiekuńczego, czyli dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie oraz pierwsze z rodzin, w 
których kolejne dziecko jest objęte kapitałem, a także dzieci przed ukończeniem 12. miesiąca i po 
ukończeniu 36. miesiąca życia. Maksymalne wsparcie miesięczne będzie wynosiło co do zasady 
400,00 zł, nie więcej jednak niż kwota ponoszonej opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Dofinansow-
anie będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód (brak kryterium docho-
dowego). Wniosek o przyznanie dofinansowania rodzic będzie musiał złożyć do ZUS, natomiast 
dofinansowanie będzie przekazywane co miesiąc bezpośrednio podmiotom prowadzącym insty-
tucje opieki – żłobkom na wskazany przez nich rachunek bankowy. Będzie to z pewnością duże 
wsparcie finansowe dla rodziców.  Tym bardziej zapraszamy do skorzystania z wolnych miejsc w 
Żłobku „Pomponik”. Informacje można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Żłobka „Pomponik” przy 
ul. Sikorskiego 4 lub pod numerem tel. 605 518 625.

Patrycja Matusiak

Klub seniora
W ramach realizacji projektu „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr RPKP.09.03.02-04-

0047/20 w Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka zaplanowano dostosowanie pomieszczeń do 
potrzeb prowadzenia Klubu Seniora czyli zamontowanie klimatyzacji. Z ogromną przyjemnością 
informujemy, że zadanie zostało wykonane. Seniorzy 
biorą  udział w wycieczkach- uczestnicy mieli okazję 
obejrzeć film „Fatima” we Włocławskim multikinie oraz 
spektakl „Żona do adopcji” w Brześciu Kujawskim. 

Na bieżąco odbywają się także warsztaty plastyczne, 
komputerowe, wokalne, folklorystyczne i gimnastyka. 

Dominika Szymańska

Drogownictwo 
Poniżej przedstawiamy plan inwestycji drogowych na rok 2022
1. Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń- gr. gm. Humlin od km 3+180 do km 3+840 o 

dł. 0,66 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa 
Rolnego w miejscowości Olganowo. Jest to II etap przebudowy- wniosek o dofinansowanie zadania 
złożony w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozstrzygnięcie konkursu na przełomie roku 
2020/2021.

2.Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od km 0+000 do km 0+693 Wilkowice-Czerniewice 
(RFRD). Ogłosiliśmy przetarg na realizację tego zadania. 

3. Budowa drogi Szczutkowo - Ząbin (spec-ustawa) o dł. 1,500 km. Planowana do realizacji w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie uzgadniania spraw formalno-prawnych; 
kanały technologiczne, pozwolenie na budowę. 

4. Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie: remontu drogi gm. nr 190735C Szczytno - 
Ługowiska od km 0+000 do km 2+687 w miejscowości Szczytno i Ługowiska, remontu drogi gminnej 
nr 190714C Śmiłowice - Borzymowice od km 3+888 do km 6+148 w miejscowości Siewiersk i Borzy-
mowice, remontu drogi gminnej nr 190711C Śmiłowice – Nowa Wola od km 0+000 do km 2+285 w 
miejscowości Śmiłowice i Wola Nakonowska. Zadanie planowane do realizacji w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg na realizację prac jest w przygotowaniu. Prace obejmują po-
szerzenia jezdni, wykonanie nowych nawierzchni asfaltowych, odtworzenie rowów, umocnienie pob-
oczy, wysepki przystankowe, przejścia dla pieszych,  oznakowanie poziome i pionowe.

5. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu
Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmuje przebudowę 

istniejącego szlaku pieszego z Chocenia do Ząbina  wraz z zagospodarowaniem elementów zieleni, 
małej infrastruktury i wolnostojącego oświetlenia solarno - hybrydowego. na odcinku o dł. 836 mb .

Przetarg na roboty jest w przygotowaniu 
6. Roboty bitumiczne 2022 r. 
Nawierzchnie asfaltowe otrzymają następujące odcinki dróg: - droga Bodzanówek- gr. gm. Cho-

decz- realizowana w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych , Bodzanówek- droga do 
sklepu, ulica  Fabryczna i ulica Targowa w Choceniu, droga w Gajówce. 

7. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ul. Sikorskiego w Choce-
niu km 0+862. 

Zadanie dofinansowane w kwocie 32 032,00 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 
mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 
przejść dla pieszych. Realizacja robót do 31.07.2022 r.  

8. Podbudowy 
Zadania będą realizowane na następujących odcinkach dróg: droga Gajówka – górna w-wa pod 

masę bitumiczną, Choceń- ul. Włocławska górna w-wa, Bodzanowo – gr. gm. Chwalibogowo, Kuźnice 
– gr. gm. Poddębice, Szczutkowo - ul. Zakrzewska.

Krzysztof Wojtalik

Nowa cukiernia w Choceniu! Cukiernia „Sama Słodycz” Violetta Lipowska znajduje się 
przy ul. Targowej 2 (plac rynkowy) w Choceniu! 
Godziny otwarcia lokalu: wtorek-piątek 8-16, sobota 7-15
Ciasta na miejscu i na zamówienie również z dowozem! nr. tel.: 504-221-257

Zapraszam
Lipowska Violetta
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Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Ogłoszenia:
Sprzedam działkę o powierzchni 0,40 ha położoną w Śmiłowicach – tel. 667 486 424  

Sprzedam ciągnik Zetor 28 z silnikiem 330. Cena do uzgodnienia – tel. 606 514 264

Sprzedaż nieruchomości 
w Lutoborzu i Choceniu

W siedzibie urzędu Gminy w Choceniu na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce 
nieruchomości znajdują się wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. Jedna z nieruchomości to 
działka rolna nr 173/4 o powierzchni 1,8385 ha w Lutob-
orzu. Prawo do zakupu działki będą mieć rolnicy indywidu-
alni zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. 2020, poz. 1655 ze zm.). Druga nieruchomość to działka 
gruntowa nr 37/90 o pow. 0,1667 ha znajdująca się w Cho-
ceniu (za Bankiem).  Działka ta jest przeznaczona na in-
westycje polegającą na budowie budynku usługowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Pod koniec grudnia zostanie 
ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości. Infor-
macje o dacie i warunkach przetargu będą udostępnione 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie www.
bip.chocen.pl.

Informacji udziela Pani Sylwia Krajewska – tel. 54 284-66-
17,  sylwia.krajewska@chocen.pl

Sylwia Krajewska

Paczkomat w Czerniewicach
Na początku listopada w Czerniewicach przy ulicy 

Choceńskiej został zamontowany paczkomat. Urządzenie 
jest dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. Pac-
zkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do 
samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu. Idealnie pomoże mieszkańcom w 
szybkim i niezawodnym otrzymaniu/ przesyłaniu prezentów 
świątecznych i nie tylko. 

Sylwia Krajewska

Sprzedam mieszkanie w budynku wielorodzinnym w Choceniu o powierzchni około 80 m2 
składające się z dwóch samodzielnych lokali. W skład pierwszego lokalu wchodzą dwa poko-
je, garderoba oraz kuchnia. W skład drugiego wchodzą pokój, kuchnia oraz łazienka. Do 
mieszkania należą dwa garaże, pomieszczenie gospodarcze oraz działka. Tel. 721-776-742 

Wyniki konkursu dla 
sołtysów województwa 
kujawsko-pomorskiego

Wielką radość sprawiła nam informacja o rozstrzygnięciu 
Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów, 
sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze 
upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości. 
Wśród laureatów jest zgłoszone Sołectwo Choceń, Gmina 
Choceń. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa 
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gratulujemy i 
dziękujemy Panu Arielowi Malinowskiemu i Choceńskiemu 
Centrum Kultury – Biblioteka za przygotowanie zgłoszenia 
do konkursu.

Odbiór folii rolniczej i bigbagów 
w marcu 2022 r. 

Gmina Choceń otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowanie w kwocie 38.045,00 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbiórce folii 
rolniczej, bigbagów, sznurka i siatki do owijania balotów oraz opakowań po nawozach w ramach 
programu priorytetowego nr 2.7  „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usu-
wanie folii rolnicznych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wkład własny 
Gminy Choceń do projektu wynosi 8750 zł.  Zapisy na odbiór odpadów zostaną przeprowadzone 
w lutym w czasie dostarczania decyzji o wysokości podatku oraz podczas zbiórki I raty podatku 
w 2022 r. O szczegółach poinformują sołtysi w czasie zapisów. Prosimy, aby folia znajdująca się 
w bigbagach została wycięta ze środka i spakowana osobno, bigbagi osobno oraz folia rolnicza 
osobno.

 Dawid Dalmann

Wyniki głosowania 
akcji „Przerwa na 
wspólne czytanie” 

Chcielibyśmy poinformować, że Choceńskie Centrum Kul-
tury- Biblioteka zajęło 51 miejsce, otrzymując 1808 głosów w 
rankingu całej Polski w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”. 
Akcja organizowana była przez Kinder Mleczna Kanapka. 
Nagroda jaką udało nam się zdobyć to kuferek z książkami 
o wartości 1000 zł oraz teatrzyk obrazkowy.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy 
oddawali głosy na CCKB. To dzięki Wam udało się nam 
znaleźć na tak wysokim miejscu wygrywając nagrody 
książkowe.

Marta Bogdańska
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Remont dróg gminnych.  
 

 
 

Gmina Choceń, otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji drogowej w ramach Rządowego 

Programu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowane będzie zadanie pn Remont 

dróg gminnych nr 190735C Szczytno-Ługowiska, nr 190711C Śmiłowice-Nowa Wola, nr 190714C 

Śmiłowice-Borzymowice. Szacunkowa wartość robót wynosi 3 665 730,51 zł, z czego dofinansowanie 

będzie w kwocie 3 482 443,98 zł. W ramach inwestycji planuje się remont nawierzchni na odcinkach o dł. 

7,232 km, obejmujący profilowanie masą MMA  pod geosiatkę, ułożenie geosiatki o wytrzymałości 100 

kN/mb, wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, frezowanie połączeń z innymi drogami, oczyszczenie 

przepustów, wykonanie remontu 3 peronów oraz wymiana oznakowania pionowego i poziomego 

grubowarstwowego. Jeszcze w grudniu planujemy ogłosić postepowanie przetargowe, które pozwoli 

wyłonić wykonawcę robót. Realizacja inwestycji planowana jest na 2022 rok. 

Hanna Piastowska 

 

 

Przebudowa przejścia dla pieszych.  

W dniu 02.12.2021 r. Wójt Roman Nowakowski podpisał umowę z Choceńską Spółdzielnią Socjalną na 

zadanie pn Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ulica Sikorskiego w 

Choceniu km 0+862. Inwestycja jest dofinansowana w 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Wartość robót wynosi 51 992,10 zł. W celu poprawy bezpieczeństwa zaprojektowano próg płytowy U16 z 

przejściem dla pieszych oraz oświetlenie solarno-hybrydowe. Zastosowane rozwiązanie stanowi 

połączenie progu zwalniającego z przejściem dla pieszych. Pozwoli to uspokoić ruch na drodze a poprzez 

wyniesienie przejścia dla pieszych i jego kolorystykę (białe taśmy odblaskowe 3M, przejście w kolorze 

czerwonym i białym) poprawi znacząco bezpieczeństwo użytkowników. Projekt obejmuje także 

rozwiązania wspomagające, ułatwiające przekraczanie drogi w postaci dostosowania wysokościowego 

krawężników i nawierzchni dojścia do przejścia dla pieszych. Przewidziane są również prace poprawiające 

w obrębie przejścia warunki widoczności, polegające na usunięciu zieleni i wykonaniu cięć 

pielęgnacyjnych i korygujących drzewa. Zastosowanie oświetlenia solarno-hybrydowego zwiększy 

widoczność w okresie nocnym. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na lipiec 2022 r. 

Hanna Piastowska 

 

 
 

 

 
 

Zakończona została realizacja zadania pn Projekt rewitalizacji przestrzeni i budynków mieszkalnych po 

byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w 

miejscowości Choceń - etap II.  

Rewitalizacji zostały poddane następujące budynki: 

- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej na działkach nr 557,  

nr 558, nr 559, nr 560, nr 561. 

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

Inwestycja polegała na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót 

termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i  kotłowni, wymianie 

drzwi zewnętrznych i balkonowych, remoncie wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany 

został podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstały 2 altany stanowiące części wspólne. 

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia 

LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przyczynił się do 

wzrostu udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD poprzez 

poprawę stanu i rozwój infrastruktury, umożliwiający pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców 

obszaru LSR. Działania infrastrukturalne przyczyniły się do ożywienia społeczno-gospodarczego 

miejscowości o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych tj. Choceń i Borzymie - 

zmierzającego do poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu 

społecznym i gospodarczym. 

 

 

 

GAZ-SYSTEM rozpoczyna budowe kolejnego etapu 

gazociagu Gustorzyn – Wronów  

Spółka podpisała drugą z trzech umów na budowę gazociągu Gustorzyn – Wronów obejmującą odcinek 

relacji Gustorzyn – Leśniewice o długości 54 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Gazociąg Gustorzyn 

– Wronów o łącznej długości ok. 308 km został podzielony na 3 odcinki budowlane:  

Gustorzyn – Leśniewice – 54 km  

Leśniewice – Rawa Mazowiecka – 100 km  

Rawa Mazowiecka – Wronów – 154 km  

Wykonawcą robót budowlanych na odcinku Gustorzyn - Leśniewice zostało konsorcjum, którego 

liderem jest firma NDI Energy Sp. z o.o. Nadzór inwestorski nad tym zadaniem będzie pełnić firma 

MGGP S.A. W listopadzie br. wybrany został wykonawca prac dla odcinka Rawa Mazowiecka – Wronów 

i tam trwają już pierwsze prace w terenie. Natomiast środkowy odcinek tej inwestycji relacji Leśniewice – 

Rawa Mazowiecka jest obecnie na końcowym etapie procesu przetargowego na wybór wykonawcy 

budowy.  

Nowy gazociąg w centralnej Polsce zwiększy elastyczność sterowania przesyłem gazu, a także zapewni 

bezpieczeństwo i ciągłość dostaw tego surowca do odbiorców w województwach kujawsko-pomorskim, 

łódzkim, mazowieckim oraz lubelskim.  

Dodatkowe informacje  

Trasa gazociągu Gustorzyn - Leśniewice o średnicy 1000 mm i ciśnieniu roboczym 8,4 MPa przechodzi 

przez tereny 6 gmin, zlokalizowanych w dwóch województwach: kujawsko-pomorskim: gminy - Brześć 

Kujawski, Włocławek, Kowal, Baruchowo, Choceń, mazowieckim: gmina Gostynin.  Inwestycja obejmuje 

około 900 działek. W zakresie prac zaplanowano 404 przekroczenia przeszkód w terenie, w tym 46 

metodą bezwykopową. Kluczowe skrzyżowania z obcą infrastrukturą dotyczą przekroczeń: dwóch linii 

kolejowych, autostrady A1,  trzech dróg krajowych, pięć dróg wojewódzkich, dziesięć dróg powiatowych 

oraz  trzech  rzek. W ramach jej realizacji będzie przeprowadzona rozbudowa istniejącego węzła 

rozdzielczego gazu w Gustorzynie. Prace budowlane zaplanowane zostały na 22 miesiące. Termin 

oddania gazociągu do eksploatacji planowany jest na 2023 r.  

Komisja Europejska przyznała inwestycji status „Projektu o znaczeniu wspólnotowym” (Project of 

Common Interest-PCI). Projekt jest planowany do dofinansowania z funduszy UE w ramach POIIŚ.  
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