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Wszystkie poniższe propozycje uzależ
nione są od faktycznego pozyskania pie
niędzy. Żeby jednak powalczyć o nie mu
simy wiedzieć ile jest potencjalnie zainte
resowanych naszych mieszkańców.

Instalacje 3 KW – budowane z udziałem
środków unijnych. Wkład finansowy
mieszkańca to 7 tysięcy złotych, płatny
jednorazowo przed założeniem instalacji.
Realizacja jeszcze w 2017 roku. Gmina za
łatwia wszelkie formalności i pokrywa
wszystkie pozostałe koszty za wyjątkiem
wykonania projektu.

Inwestycja realizowana wspólnie z Woje
wódzkim Funduszem Ochrony Środo
wiska. Instalacje od 3KW do 40 KW.
Wkład własny początkowy 1 tysiąc złotych
od 1 kW (3 kW to 3 tysiące, 5 kW to 5
tysięcy itd.). Ponadto kolejne 2,5 tysiąca
za każdy kW (czyli 3 kW to 7,5 tysiąca, 5
kW to 12,5 tysiąca itd.) rozłożone na raty
na 2 do 10 lat. Miesięczna spłata przy
rozłożeniu na 10 lat to 22zł za każdy kW
czyli przy 3 kW ok. 65 zł, przy 5 kW 110 zł
itd. Gmina załatwia wszelkie formalności
pokrywa wszystkie pozostałe koszty. Re
alizacja w 2018 roku.

Indywidualne umowy z wykonawcą, pełna
swoboda wyboru firmy. Instalacje do 40
kW z dofinansowaniem Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska. Jeśli wy
bierzemy tą samą firmę co gmina, to wa
runki takie jak w wariancie II. Formal
ności może załatwić firma. Termin reali
zacji do uzgodnienia.

1. Wszystkie ceny podaliśmy jako ceny
brutto. Podatek VAT wliczony w koszty
2. W wariancie I i II właścicielem instalacji
pozostaje Gmina. Instalacja raz w roku
powinna być czyszczona i na tą część
zawrzemy stosowną umowę, szacunkowy
koszt ok. 100zł. Wykonuje gmina, płaci
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Wariant I

Wariant II

Wariant III

DO WYBORU TRZY MO LIWOŚCI

ZASADY WSPOLNE
DLA WSZYSTKICH WARIANTOW

Ż

mieszkaniec. – faktura VAT.
3. Montowane instalacje będą na gwa
rancji co do sprawności urządzenia,
chodzi o faktyczną ilość produkowanej
energii a nie znamionową.
4. W wariancie I i II wszelkie naprawy
wykonuje gmina za wyjątkiem sytuacji
ewidentnie zawinionych przez miesz
kańca.
5. Gmina wyłoni projektanta, który dla
każdego domu zaprojektuje indywidu
alnie: lokalizację, moc instalacji i spo
rządzi stosowna dokumentację dla Sta
rostwa i Marszałka. Koszt dokumentacji
około 250 zł pokrywa zainteresowany
mieszkaniec bezpośrednio projektan
towi. Najlepsza wystawa słoneczna to
kierunek południowy - zachód. Jest
możliwość montażu instalacja na dachu,
na ścianie lub na terenie. Każda
Forma ma swoje wady i zalety – ale o tym
więcej na spotkaniach.
6. Umowa z energetyką. Zostanie zain
stalowany u mieszkańca licznik dwu
kierunkowy, który liczy energię wyp
rodukowaną i przekazaną do sieci
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zewnętrznej a z drugiej strony energię
pobraną z sieci zewnętrznej. Umowa z
energetyką i włączenie do sieci w
wariancie I i II należy do Gminy.
7. Dobranie właściwej mocy instalacji
fotowoltaicznej. Na drugiej stronie
rachunku za prąd u góry podano ile
Państwo zużywacie energii rocznie, np.
3000 kWh (kilowatogodzin). Przy takim
zużyciu zalecana moc instalacji to 3 KW
(kilowaty). Przy 5000 kWh – 5 kW itd. 8.
Rozliczanie z energetyką. Nie otrzy
mujemy pieniędzy - jedynie wymienia
my się energią – prawdopodobnie bilans
roczny (łączne zużycie i łączna produk
cja). Z każdego rachunku za energię nie
ma możliwości odjęcia tzw. opłat
stałych.
9. W wariancie I i II wszystkie czynności
projektowe, wykonawstwo, włączenie
do sieci, umowa z energetyką załatwiane
będzie przez Gminę.
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Dlaczego tyle wariantów i dla
czego takie właśnie opłaty?

-

Marszałek mimo takich możliwości nie
zgodził się na dofinansowanie 80%
kosztów, tylko na 50 % (Wariant I). Po
nadto ograniczono kwotę dofinan
sowania na gminę do 500 tysięcy. Za tą
kwotę można wybudować około 70
instalacji 3 kW, dlatego proponujemy
pozostałe warianty by każdy zainte
resowany mógł skorzystać z jakiejkol
wiek formy dofinansowania.

Wybór miejsca i godziny zależy tylko od
Państwa. Z uwagi na ograniczony czas
chcielibyśmy do 10 lutego podpisać
wszystkie umowy.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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Będziecie Państwo mieli pewnie
mnóstwo pytań. Zapraszam więc
na spotkania 31 stycznia 2017 roku
- 14.00 w OSP Śmiłowice
- 16.00 w OSP Czerniewice
- 18.00 w CCK w Choceniu

FOTOWOLTAIKA - PROPOZYCJE
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REFORMA OŚWIATY
Nowa ustawa o reformie systemu oświaty
nakłada na nas nowe obowiązki . Jednym
z nich jest podział na obwody szkolne.
Przypomnę, że planujemy utworzenie
trzech ośmioklasowych szkół podsta
wowych: w Choceniu, w Wilkowicach i w
Śmiłowicach. Proponowany podział jest
następujący:
Szkoła Choceń obejmuje następujące
miejscowości: Bodzanowo, Bodzanówek,
Borzymie, Borzymowice, Choceń, Ja
nowo, Jarantowice, Krukowo, Lutobórz,
Ługowiska, Niemojewo, Siewiersk,
Szczutkowo, Szczytno, Wilkowiczki (do nr
25), Zapust, Ząbin.

Szkoła Wilkowice obejmuje następujące
miejscowości: Czerniewice, Gajówka,
Grabówka, Księża Kępka, Lijewo, Ło
patki, Nakonowo Stare, Nowa Wola, Ste
fanowo, Świerkowo, Wilkowice, Wilko
wiczki (od nr 26), Wola Nakonowska.

Szkoła Śmiłowice obejmuje następujące
miejscowości: Filipki, Kuźnice, Olgano
wo, Skibice, Szatki, Śmiłowice, Śmiło
wice-Pustki, Wichrowice.

Wracamy do podziału jaki obowiązywał w
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gminie w poprzednich latach. Dzieci w
danych obwodach będą dowożone do
szkół transportem szkolnym. Staraliśmy
się też uwzględnić pojemność budynków
szkolnych. Przybędą bowiem co naj
mniej po dwa oddziały klasowe w każdej
szkole, a w szkole w Wilkowicach z uwagi
na dużą liczbę uczniów, może ich przy
być nawet cztery. Taka sytuacja ozna
czałaby brak pomieszczeń klasowych dla
wszystkich oddziałów – a nauczanie na
dwie zmiany uważam za niedo
puszczalne. Oczywiście jest możliwe
przenoszenie dziecka do innej niż przy
pisana szkoła podstawowa, ale musimy
mieć świadomość konieczności zapew
nienia dowozu dziecka we własnym
zakresie.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Od czasu przejęcia Zakładu Usług
Komunalnych przez Gminę Choceń w
czerwcu 2015 roku trwa porządkowanie
spraw związanych z legalizacją przyłączy
wodno-kanalizacyjnych na terenie całej
gminy. Co pewien czas wykrywane są
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ABOLICJA DLA KORZYSTAJĄCYCH
NIELEGALNIE Z SIECI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

przypadki nie zarejestrowania wodo
mierza, korzystanie z wody bez opłat lub
włączenia bez powiadomienia Gminy
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zao
patrzeniu w wodę i zbiorowym od
prowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001
r. za takie czyny ustawodawca
przewidział kary finansowe. Dotyczy to
również uszkodzenia wodomierzy lub
zerwania plomb. Dla sieci wodociągowej
jest to 5.000,00 zł, a dla kanalizacji
10.000,00 zł. z odcięciem przyłącza
włącznie. W celu wyeliminowania
przypadków samowolnych przeróbek i
zdejmowania wodomierzy, zdecy
dowaliśmy się na plombowanie
wszystkich zainstalowanych urządzeń
pomiarowych w gminie. Ma to nas za
bezpieczyć między innym przed bak
teriami coli. Słyszymy co jakiś czas, że w
sieciach wodociągowych stwierdzono
bakterie coli. Mogą się tam pojawić w
różny sposób. Awaria sieci, gdzie brud
może przedostać się do rury lub nie za
chowanie odpowiednich warunków
podczas samodzielnych napraw tym
bardziej, że nie ma możliwości
przepłukania lub zdezynfekowania
danego odcinka. Nie wszędzie też
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zakładane są zawory antyskażeniowe,
które w pewnym stopniu zabezpieczają
sieć przed skażeniem.
Do nowego systemu komputerowego
wprowadzane są numery plomb za
łożonych u poszczególnych odbiorców.
Do końca 2017 roku będzie można
zgłaszać brak plomb tam, gdzie jeszcze
nie były założone. Plomby do tego czasu
będą bezpłatne. W 2018 roku za plombę
będzie pobierana opłata, a w przypadku
jej braku zgodnie z w/w ustawą będą
nakładane kary pieniężne. Nie będzie
pobierana opłata za plomby w przy
padku nowych przyłączy lub wymiany
wodomierzy przez Gminę. Każdo
razowe zdjęcie plomby musi być wcześ
niej zgłoszone do Urzędu Gminy w Cho
ceniu.
W stosunku do osób, które zdecydują się
zalegalizować swoje przyłącza wodno-
kanalizacyjne do końca czerwca 2017
roku nie będą wyciągane konsekwencje
karne ani administracyjne.
Zgłoszenia dotyczące plomb jak również
legalizacyjne prosimy zgłaszać telefo
nicznie 54 284 66 93 lub osobiście do
Urzędu Gminy w Choceniu oraz bez
pośrednio u inkasentów.

Piotr Lewandowicz
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Agencja Nieruchomości Rolnych
Oddział Terenowy w Bydgoszczy
ogłasza publiczny ograniczony

przetarg ustny na sprzedaż
niezabudowanej nieruchomości

rolnej położonej w obrębie
geodezyjnym Ząbin oznaczonej

numerem geodezyjnym:
- Dz. nr 47/1 o powierzchni 0,4000

ha ( w tym: B  0,1100 ha, R IVa
0,2200 ha, R IVb  0,0500 ha i R V

0,0200 ha)
Cena wywoławcza wynosi

9.100,00 zł
Wadium wynosi 500,00 zł

Minimalne postąpienie 100,00 zł
W przetargu mogą uczestniczyć
wyłącznie rolnicy indywidualni

w rozumieniu przepisów ustawy
o kształtowaniu ustroju rolnego

zamierzający powiększyć
gospodarstwo rodzinne, jeżeli

mają miejsce zamieszkania w
Gminie Choceń lub w gminie
graniczącej z Gminą Choceń.

Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Gminie Choceń
lub pod nr telefonu 54 234 28 79,

502 684 457.

Ponadto Agencja Nieruchomości
Rolnych Oddział Terenowy
w Bydgoszczy przygotowuje

do sprzedaży niżej wymienione
nieruchomości położone

na terenie Gminy Choceń:
- Ząbin  dz. nr 37/12 o pow. 0,2400

ha  cena sprzedaży 10.500,00 zł
- Bodzanowo  dz. 47/2 o pow.

0,1900 ha  cena sprzedaży
8.500,00 zł

- Borzymie  dz. 68/3 o pow.
0,3000 ha  cena sprzedaży

28.000,00 zł

OGŁOSZENIE
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Korzystanie z systemu fotowoltaicznego jest najbardziej opłacalne w momencie, gdy wyprodukowany prąd od razu jest zużywany. Nie zawsze
jest to możliwe, gdyż produkcja odbywa się gdy świeci słońce, a nie zawsze w tym czasie jesteśmy w domu czy w firmie i nie zużyjemy

darmowej energii elektrycznej. W takiej sytuacji wyprodukowany z paneli prąd jest odsyłany do zakładu energetycznego. Pojawia się pytanie
co w takiej sytuacji? Ustawa o OZE wprowadziła system opustów, potocznie zwanego netmeteringiem. Polega on na tym, że osoba, która

posiada system fotowoltaiczny, w cyklu rocznym będzie mogła rozliczyć nadwyżkę energii wprowadzonej do sieci z energią pobieraną z sieci.
Właściciele mikroinstalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh "zielonej energii" oddanej do sieci będą mogli odebrać z niej 0,8 kWh.

1kWh = 0,8kWh

Dokładnie mówią jest to opomiarowanie netto. Jest to usługa dotycząca wytwórcy a zarazem konsumenta energii z mikroinstalacji
fotowoltaicznej. W takim rozliczeniu odejmuje się ilość energii zakupionej z sieci od ilości energii wyprodukowanej we własnej instalacji

Mówiąc obrazowo, nadwyżki wyprodukowanej energii elektrycznej możemy “zmagazynować” w zakładzie energetycznym gdy nasza
elektrownia pracuje i odebrać, gdy nie ma słońca i nasza elektrownia jest wyłączona.

1. Gdy w dzień świeci słońce nasza elektrownia fotowoltaiczna produkuje prąd. Wszelkie urządzenia elektryczne, które mamy w domu
pracują za darmo.

2. Jeżeli produkcja z instalacji jest większa niż nasze zapotrzebowanie w danym momencie, to nadwyżki prądu oddajemy do sieci.

3. Gdy nie ma słońca lub gdy  jest noc odbieramy nasze nadwyżki z zakładu energetycznego płacąc jedynie za przesył.

4. Jeżeli, w okresie rozliczeniowym produkcja prądu z instalacji  fotowoltaicznej była niższa niż zapotrzebowanie, to wtedy kupujemy prąd
na dotychczasowych zasadach.

Rozliczając się w systemie “ net-metering” wytwórca energii z mikroinstalacji fotowoltaicznej otrzymuje rabat w zależności od wielkości
instalacji fotowoltaicznej.

• 80% – w przypadku energii wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 10 kW, • 70% - w przypadku
mikroinstalacji  o łącznej zainstalowanej mocy od 10 kW do 40 kW.

Należy pamiętać, że wszystkie informacje dotyczą energii elektrycznej liczonej w kWh. Stałe opłaty nie podlegają systemowi net-meteringu.

CO OZNACZA SŁOWO NET-METERING?

JAK DZIAŁA TO DZIAŁA W PRAKTYCE

JAK TO WYGLĄDA W PRAKTYCE

INFORMACJE NA TEMAT ROZLICZEŃ ENERGII

Kamil Klejba
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W roku 2017 planujemy:

1. Skibice – droga do posesji p. Cie
chalskich, profesjonalnie doko

-

-
-

-
f

-
-

-

ńczenie
podbudowy rozpoczętej w roku 2016

2. Janowo – droga w kierunku p. Wa
chulak - wykonanie podbudowy rozpo
czętej w roku 2016

3. Wola Nakonowska – przykrycie as
altem wykonanego poszerzenia

4. Czerniewice za torami – przykrycie as
faltem wykonanej podbudowy i wyko
nanie poszerzenia ciąg dalszy.

5. Ulica do nowego marketu w Choceniu –
wykonanie z kostki brukowej

6. Wykonanie poszerzenia drogi w
Krukowie na całej długości do p. M. Paw
łowskiego w kamieniu.

7. Wykonanie podbudowy Wilkowice tzw.
”Za Odrą”

8. Bodzanówek – wykonanie podbudowy,
droga do posesji p. Połaneckiej

9. Wilkowice – wykonanie podbudowy,
droga na granicy ze Śmiłowicami tzw.
„Wesołe miasteczko”.

10. Borzymowice – wykonanie podbu
dowy na drodze do posesji p. Bobrows
kiego

11. Olganowo – wykonanie drogi w
asfalcie przy posesji p. Szeląga do p.
Kinasiewicza

12. Zapust – wykonanie podbudowy

13. Ząbin i połączenie z Bodzanowem
oraz ulica Parkowa w Choceniu z
chodnikiem – wszystko w asfalcie –
Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej

14. Wilkowiczki – Śmiłowice – wyko
nanie wspólnie z powiatem – następny 1
km.

15. Lijewo – wykonanie drogi w asfalcie
od drogi przy autostradowej do p.
Łukasiak

16. Choceń, ul. Zakrzewska wykonanie
podbudowy na długości ok. 300 mb

-
-

-

17. Kontynuacja robót z 2016 na drogach
w Śmiłowicach i Pustkach Śmiłowskich

1. Skibice – droga do posesji p. Cie
chalskich – asfalt
2. Janowo – droga w kierunku p. Wa
chulak – asfalt

3. Czerniewice za torami asfalt na po
szerzeniu z roku 2017

4. Krukowo – asfalt na wykonanym po
szerzeniu w roku 2016- 2017

5. Wilkowice - tzw. droga tzw. „Za Odrą”
– asfalt

6. Bodzanówek – asfalt - droga do po
sesji p. Połaneckiej

7. Borzymowice – asfalt droga do p. Bob
rowski

8. Zapust asfalt na wykonanej w roku
2017 podbudowie

9. Wilkowiczki – Śmiłowice dokoń
czenie budowy ok. 1 km 10. Choceń, ul.

W roku 2018 planujemy:

-

-

-

-

-

-

-

Zakrzewska – asfalt na wykonanej w ro
ku 2017 podbudowie.

11. Choceń - Ulice Jeziorna. Spacerowa,
Grabowa, Reja i Jerzewska – z Program
rozwoju gminnej i powiatowej infra
struktury drogowej (jeśli się zakwa
lifikujemy)

- dwie drogi w miejscowościach
Gajówka i Filipki. Decyzje zapadną w
zależności od zaangażowania p. Rad
nego

- Lijewo w kierunku Poddębic w
zależności od przekazania w terminie
drogi przez gm. Włocławek

To są plany. Faktyczne wykonanie uza
leżnione jest od sukcesów w pozyski
waniu środków finansowych i decyzji
Rady Gminy przy uchwalaniu budżetu
na rok 2017 i 2018.
W następnym wydaniu Gazetki napi
szemy o planowanych chodnikach i par
kingach oraz oświetleniu.

Krzysztof Wojtalik

-

-
-

-
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W zawieszeniu pozostają:

DROGI

REWITALIZACJA
Przystąpiliśmy do realizacji „Programu
rewitalizacji dla Gminy Choceń”. Prace
trwają, zobowiązaliśmy się oddać do koń
ca czerwca bieżącego roku kompletny
dokument. Będzie to jeden z najbardziej
strategicznych dokumentów porusza
jących w swojej treści kwestie społeczne,
infrastrukturalne, gospodarcze i tech
niczne. W ramach programu rewitalizacji
będziemy wyznaczać obszar zdegrado

-

-

-

-

wany występujący na terenie naszej
gminie. Postaramy się zdefiniować ob
szar wymagający szczególnej interwen
cji tzw. obszar rewitalizacji. W tej części
tworzenia programu będziemy aktywnie
włączać wszystkie grupy interesariuszy
m.in. mieszkańców, władze lokalne,
przedsiębiorców, lokalnych liderów i
organizacje pozarządowe. Wcześniej
przygotowana została ankieta, w której

-
-

Państwo macie możliwość określenia
skali problemów występujących w
gminie. Jak również możecie podać
przykładowy obszar, fragment, czy na
wet całą miejscowość wymagającą
szczególnego zainteresowania. Przy
tworzeniu zakresu przedsięwzięć rewi
talizacyjnych wszystkie Państwa suges
tie będą brane pod uwagę. Ankieta znaj
duje się na naszej stronie internetowej

-

-
-
-

www.chocen.pl w zakładce rewitaliza
cja. Jak również jest dostępna w UG w
Choceniu. Liczymy na Państwa pomoc.
W ramach przygotowywania programu
rewitalizacji planowany jest cykl spot
kań dla wszystkich interesariuszy.
Szczegółowy harmonogram zamiesz
czony zostanie na naszej stronie inter
netowej.

Kamil Klejba

-

-

-
-

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janu
sza Korczaka w Choceniu, nauczyciele i
uczniowie składają serdeczne podzięko
wania Panu Krzysztofowi Kopczyńskiemu
ze Szczutkowa za kilkakrotne podaro
wanie świerku z okazji Świąt Bożego Na
rodzenia.

A. Pawłowska

Sołectwo Szczutkowo serdecznie dziękuje
Panu Romanowi Nowakowskiemu Wój
towi Gminy oraz Radzie Gminy w Cho
ceniu za poczynione w 2016 r. inwestycje
na rzecz rozwoju naszej wsi. W ubiegłym
roku wykonano: nowe drogi, zamon
towano szamba, oczyszczono i udrożnio

-

-

-
-

-
-

-
-

no rowy melioracyjne, dostarczono
wodę dwóm mieszkańcom. Ze swojej
strony i mieszkańców w 2017 r. życzę
Państwu wszelkiej pomyślności oraz sa
tysfakcji z pełnionych funkcji zawo
dowych i społecznych. Mając na uwa
dze Państwa zaangażowanie w sprawy
mieszkańców jestem przekonana, że w
kolejnych latach nasza współpraca
będzie nadal kontynuowana na rzecz
mieszkańców Sołectwa Szczutkowo.

Sołtys – Teresa Cichowicz

-
-
-

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy
potrzeby innego człowieka. Jedynie
człowiek wielkiego serca wyciąganie
doń pomocna dłoń”

PODZIĘKOWANIE
KGW Niezapominajka składa serdeczne
podziękowania Panu Romanowi Nowa
kowskiemu Wójtowi Gminy Choceń,
Pani Agnieszce Świątkowskiej Zastępcy
Wójta, Panu Józefowi Pawłowskiemu
Przewodniczącemu Rady Gminy w Cho
ceniu za bezinteresowną pomoc i wspar
cie finansowe udzielone przy organizacji
spotkań KGW z okazji Dnia Kobiet, Dnia
Matki, Spotkania opłatkowego 2015 r. i
2016 r., oraz zorganizowania kursu
komputerowego dla osób starszych, sa
motnych, członków OSP, mieszkańców
Lutoborza i Szczutkowa. Jesteśmy
wdzięczni za okazane serce, życzliwość i
zaangażowanie. Członkowie KGW Nie
zapominajka mają satysfakcję i są

-

-
-

-

-

zmotywowani do dalszych działań na
rzecz mieszkańców Lutoborza i Szczut
kowa.

Zarząd KGW Niezapominajka

Serdeczne podziękowania kierujemy na
ręce harcerzy Powiatowego Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego oddział
w Choceniu za udział w naszych spot
kaniach opłatkowych w 2015 r. i 2016 r.
Dzięki waszemu bezinteresownemu
zaangażowaniu dostarczone Betlejem
skie Światło Pokoju rozświetliło serca na
szukanie dobra w drugim człowieku.

Przewodnicząca KGW Niezapominajka
Teresa Cichowicz

-

-

-

PODZIĘKOWANIA
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Na terenie naszej Gminy powstaną
kolejne przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Z uwagi na procedurę kon-
kursową u Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zadanie
będzie realizowane w latach 2017-
2018. Trwa sporządzanie wniosku o
dofinansowanie, który złożony zos-
tanie na koniec tego miesiąca. Kon-
kurencja jest duża. Nie tylko nasza
Gmina stara się o przyznanie
dofinansowania. Drodzy Państwo to
Marszałek zatwierdza dofinaso-
wanie i od niego wszystko zależy.
Jesteśmy optymistycznie nastawie-
ni, że uda nam się uzyska wnios-
kowane dofinansowanie. Zadanie
polegające na budowie przydomo-
wych oczyszczalni ścieków oraz
poprawie infratruktury wodocią-

gowej na terenie Gminy Choceń
dofinansowane będzie w ramach
działania „Gospodarka wodno-ście-
kowa” objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Zakres prac został ustalony.
Pierwsze prace rozpoczną się nie-
zwłocznie po wyłonieniu wykonaw-
cy. Zakładamy, że będzie to sierpień
2017. Na ten rok zaplanowaliśmy do
wykonania 72 przydomowych
oczyszczalni ścieków. W kolejnym
roku powstanie ich 53. Dokonamy
także montażu hydrantów i zasuw
na sieci wodociągowej oraz przebu-
dujemy stacje uzdatniania wody w
miejscowości Śmiłowice poprzez
wymianę pomp o wyższych para-
metrach technicznych.

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE DO REALIZACJI
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Rypińskie Towarzystwo Budow
nictwa Społecznego uzyskało pra
womocne pozwolenie na budowę
bloku przy ulicy Czerniewickiej w
Choceniu. Budynek wg projektu
ma 3 kondygnacje i liczy 21
mieszkań. W budynku będą 3
mieszkania 1-pokojowe, 6 miesz
kań 2-pokojowych oraz 12 miesz
kań 3-pokojowych. Mieszkania są
przestronne z balkonami o po
wierzchni od 31 m2 do 65 m2.
Prawo wyboru kondygnacji i
mieszkania będą miały osoby,

-
-

-
-

-

które jako pierwsze zdecydują się
podpisać umowy. Pierwsze
mieszkania zostały już zarezer
wowane. W najbliższym czasie
planowane jest rozpoczęcie pod
pisywania umów na budowę
mieszkań w systemie docelowej
własności. Kredyt na budowę
zaciąga TBS Rypin a Państwo mo
żecie płacić w ratach wraz z czyn
szem. Planowany termin wniesie
nia wkładu finansowego w wyso
kości 30 % wartości mieszkania to
miesiąc luty br. Opłatę należy

-

-

-
-
-
-

wnieść w wysokości ok. 1.000
zł/m2; 600 zł/m2 wnosi gmina,
1.400 zł/m2 - kredyt spłacany w
czynszu (ok. 7zł /m2 miesięcznie)
rozłożony na raty do 20 lat. Po
zapłaceniu ostatniej raty zosta
niecie Państwo właścicielami
mieszkania. Można spłacić szyb
ciej i zostać właścicielem miesz
kania już po 5 latach. Prace
budowlane mają rozpocząć się po
przetargu na wiosnę i potrwają
około roku, tak więc na wiosnę
2018 można będzie otrzymać

-

-
-

klucz do swojego mieszkania.
Mieszkania są budowane do sta
nu deweloperskiego.

Szczegółowe informacje w tej
sprawie u pracownika UG Cho
ceń - Pana Kamila Klejby tel. 663-
120-538 lub e-mail
kamil.klejba@chocen.pl

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

-

-

:

ROZPOCZYNAMY BUDOWĘ MIESZKAŃ W CHOCENIU

SPRZEDAM ZIEMIĘ TORFOWĄ OGRODNICZĄ Z DOWOZEM
TEL. 604 862 466
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Wizyta gospodarcza na Ukrainie
jaka miała miejsce w listopadzie
ubiegłego roku przynosi oczeki
wane efekty. Kontaktują się osoby
zainteresowane handlem z na
szymi mieszkańcami. Ostatnio
zostało zgłoszone zapotrzebo
wanie na 60 ton cebuli pakowanej
w 5 kilogramowych opakowa
niach. Bezpośredni kontakt jest
utrudniony ze względu na ruch
wizowy jaki obowiązuje z Ukra
iną. Trzeba długo czekać na wizy
stąd szczegółowe ustalenia prze
suwają się w czasie. Na przełomie
styczna i lutego ma dojść do spot
kania z firmą z naszej gminy od
nośnie dostaw cebuli i nie tylko.
Firma zainteresowana jest rów
nież dużą ilością ziemniaka około
90 ton miesięcznie oraz kapustą
białą i buraczkami czerwonymi.
Jeżeli są osoby które posiadają
takie produkty proszę o kontakt
bezpośrednio ze mną. Jako Gmi

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

na chcemy skontaktować ze sobą
osoby, które podejmą się dal
szych działań i eksportu swoich
towarów na Ukrainę.

Udostępnimy niezbędne kon
takty. To duży kraj o dużych pot
rzebach. Mamy nadzieję, że wy
jazd na Ukrainę zaprocentuje
ożywioną współpracą gospodar
czą i kulturalną.

W dniach od 13 do 17 lutego bę
dzie u nas gościć delegacja nau
czycieli z Ukrainy. Chcemy poka
zać nasze szkoły i przekazać książ
ki do nauki języka polskiego. Po
lacy mieszkający w Ukrainie mają
Polskie szkoły ale brakuje im pod
ręczników. Część została wysłana
pocztą, a pozostałe zostaną prze
kazane delegacji z Chmielnic
kiego.

Piotr Lewandowicz

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

-

-
-

WIZYTA WŁADZ GMINY CHOCEŃ
NA UKRAINIE PRZYNOSI
PIERWSZE EFEKTY

WSPIERAJĄ
CZYTELNICTWO
Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Choceniu podejmuje zadania
wpływające na upowszechnianie
czytelnictwa i podnoszenie kom
petencji czytelniczych uczniów.
W roku 2016 otrzymaliśmy 12 tys.
dofinansowania z Narodowego
Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Do tych środków dołożyliśmy 4
tys. z funduszu własnego i za 16
tys. zostało zakupionych 617
książek, które wzbogaciły szkolną
bibliotekę. Zakupione pozycje
zaspokoją potrzeby każdego
młodego czytelnika, ponieważ
mają szeroki zakres gatunkowy.
Na półkach znalazły się utwory
młodzieżowe, obyczajowe, fan
tasy, science fiction oraz lektury z
kanonu klasycznego. Dzięki
zakupionym książkom uczniowie
naszego gimnazjum wyszli z ini
cjatywą przeprowadzenia od
stycznia 2017 r. akcji czytania
baśni najmłodszym mieszkań
com gminy, czyli przedszkola
kom. Co miesiąc uczniowie naszej

-

-

-

-
-

szkoły będą na terenie Choceńs
kiego Centrum Kultury spotykać
się z przedszkolakami i głośno
czytać im utwory dla nich przez
naczone. Pierwsze spotkanie od
było się 16 stycznia.

MD

-

-
-


