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15 maja 2019 r. NR 6/116/2019, ROK XXIV NAKŁAD 2300 EGZ.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej
w Borzymiu, Nakonowie
Starym oraz w Choceniu
W związku z dotacją jaką otrzymało Stowarzyszenie dla
Rozwoju Gminy Choceń w wysokości 55.495,00 zł na realizację
operacji pt.” Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” ruszyły
prace związane z budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie w/w
miejscowości. W ramach operacji na działce nr 49/1 obręb
Nakonowo Stare zostaną posadowione urządzenia siłowni
zewnętrznej fitness - wyciąg górny i krzesło do wyciskania
oraz biegacz pojedynczy. Również na działce nr 19/8
obręb Borzymie zostaną posadowione urządzenia siłowni
zewnętrznej fitness: wyciąg górny i krzesło do wyciskania
oraz biegacz pojedynczy. Ponadto na działce nr 151/4
w Choceniu za Urzędem Gminy zostaną posadowione
elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowy w skład
którego wchodzą: wysoka wieża z dachem dwuspadowym,
duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90,
zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca,
karuzela stojąca na platformie aluminiowej z poręczami,
huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa, bujak pojedynczy
na sprężynie. W wyniku realizacji operacji, dzięki zakupieniu
w/w elementów siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw
powstanie możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu
i nastąpi poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej.
Wykonawcą prac jest firma Magic Garden z Pakości.
Ponadto na działkach nr 601 oraz 37/89 obręb Choceń trwają
prace związane z przebudową ścieżki leśnej, która otrzyma
charakter ścieżki edukacyjnej poprzez posadowienie
tablic informacyjno - edukacyjnych o tematyce związanej
z funkcjonowaniem lasu, występujących zwierząt i roślin oraz
różnych aspektów dotyczących lasu. Posadowione będą
także ławki z kamienia z drewnianym siedziskiem i kosze na
śmieci. Przebudowa ścieżki polegała będzie na usunięciu
zakrzaczenia i uporządkowaniu terenu oraz stabilizacji
i utwardzeniu podłoża kruszywem. Zainstalowana zostanie
także lampa solarna z czujnikiem zmierzchu i ruchu w celu
oświetlenia wejścia na teren ścieżki edukacyjnej po zmroku.
Wykonawcą prac jest Choceńska Socjalna Spółdzielnia
Budowlana.
Umowa o dofinansowanie został podpisana w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 dla operacji,
które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej.
					 Dawid Dalmann
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Z OSTATNIEJ CHWILI:

Podziękowania

- czekamy na informację o przyznaniu nam środków z Funduszu Budowy
Dróg Lokalnych – Wojewoda na budowę ulic w Choceniu. Projekt, który
z uwagi na brak wykonawcy nie został
zrealizowany w roku ubiegłym to ulice
– Wiązowa, Reja, Brzozowa, Jodłowa,
Leśna i część ulicy Polnej. Umowa –
przetarg czyli realizacja jesień/wiosna
przyszłego roku.

Trwa dyskusja gdyż różnią się opinie
poszczególnych członków Rady Sołeckiej. Więcej informacji u p. sołtys
i p. radnego.

- przetarg na asfalty w bieżącym roku
wygrała firma WPRD i latem robimy
m.in. ul. Św. Antoniego, Lijewo, Wichrowice – słynne 100 mb.

- matury i dwa alarmy bombowe
w szkole w Choceniu. Na szczęście fałszywe. Policja i prokuratura prowadzą
dochodzenie. Mam nadzieję, że ustalą
dowcipnisiów. Po sprawdzeniu szkoły
przez pirotechników i strażaków matury się odbyły.

- mieliśmy zakupić kamizelki odblaskowe dla dzieci (inicjatywa radnego
Krzyżaka), ale powiat z własnych środków zakupi prawdopodobnie we wrześniu opaski LED na ręce (informacja
od naszego radnego powiatowego p.
Dawida Dalmann) wstrzymałem więc
zakup kamizelek.
- zmiany na boiskach w Czerniewicach. Będą nowe urządzenia i prawdopodobnie boisko do siatkówki.

- w dniu 28 czerwca na terenach
PRZY „Twój Market” odbędą się międzygminne manewry strażackie. Będzie można obejrzeć sprawność naszych jednostek w akcji. Wstęp wolny.

- wkładki wyborcze, które Państwo
znajdziecie w gazetce są autorstwa
poszczególnych komitetów wyborczych i są umieszczone odpłatnie. Nie
ponosimy odpowiedzialności za treści
w nich zawarte.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Dyrekcja Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz Społecznego Zaocznego
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Choceniu w imieniu Rady Pedagogicznej oraz maturzystów składa na
ręce Kierownika Posterunku Policji w Choceniu asp. sztab.Waldemara Błaszczyka
serdeczne podziękowanie dla wszystkich policjantów, a w szczególności dla
Pana asp. sztab. Piotra Pawłowskiego
oraz Pana sierż. sztab. Przemysława Wi-

śniewskiego. Podziękowania składamy
również Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu Panu Marianowi Górce
i wszystkim strażakom, a w szczególności Panu Łukaszowi Kaczmarkowi oraz
Panu Sebastianowi Kowalskiemu za pomoc w zorganizowaniu egzaminów maturalnych i zapewnienie bezpieczeństwa
w związku z alarmami bombowymi.
Dyrektor Tamara Mikołajczak

NOWI SOLTYSI
Zakończyły się wybory sołtysów.
Mamy 28 nowych, a tak naprawdę tych
samych pełniących tę funkcję od lat sołtysów. Różne to były zebrania. w niektórych brało udział nawet po 70 osób, ale
były też takie, …że przychodziły cztery
osoby. Cieszę się ze spotkań z mieszkańcami. Nie ma bowiem nic cenniejszego dla Wójta niż bezpośrednia rozmowa. Na 28 zebrań niestety nie udało
mi się być osobiście na trzech. Wszyst-

kim dziękuję za dotychczasową pracę.
Wszyscy wiemy jak wiele zależy od zaangażowania sołtysa.
Wspomnę jeszcze dwoje sołtysów,
którzy w trakcie kadencji odeszli od nas:
Panią Mirosławę Żelską z Ząbina i Pana
Andrzeja Baksalerskiego z Czerniewic.
Cześć ich pamięci.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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ROBOTY PUBLICZNE

Nie angażujemy się specjalnie w organizowanie w dużej ilości robót publicznych. Sytuacja na rynku pracy jest
jaka jest. Niewiele pozostało osób, którzy chcieliby i się nadają do pracy. Poza
tym nie chcemy konkurować z prywatnymi firmami, którzy też potrzebują
pracowników. Rozwijamy obecnie tzw.
Spółdzielnię Socjalną gdzie praca ma

charakter stały i sami na siebie muszą
zarabiać. Do spółdzielni będzie przyjętych kolejnych kilka osób i to ona będzie
wykonywała główne roboty w gminie.
Ważne jest też to, że spółdzielnia może
otrzymać dofinansowanie w kwocie kilkuset tysięcy zł.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Kilka słów o odbiorze odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych
i sprzętu rtv agd
W dniu 27 kwietnia 2019 r. na terenie
naszej gminy miała miejsce zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu rtv
agd, odpadów budowlanych i poremontowych oraz innych nie odbieranych w
cyklu miesięcznym. Zbiórka tego typu
odpadów odbywa się dwa razy w roku.
W ostatnim czasie dało się zauważyć
tendencję wzrostową ilości odpadów.
Za każdym razem zgłaszanych jest coraz więcej śmieci. Zdajemy sobie sprawę z tego, że odbiór odbywa się zbyt
rzadko, każdy ma jednak możliwość
wg. potrzeb dostarczyć odpady do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
w Niemojewie. Dlatego też informujemy,
że obowiązują limity ilości wystawianych śmieci zgodnie z uchwałą Rady
Gminy Choceń nr III/22/19 z dnia 26
lutego 2019 w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właścicie-

la nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ograniczenia obejmują: meble i inne odpady
wielkogabarytowe do 200 kg na nieruchomość w roku kalendarzowym, starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który musi być kompletny, a nie
zdemontowany do 50 kg na nieruchomość w roku kalendarzowym, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych do 1000
kg (około 2 bigbagi) na nieruchomość
w roku kalendarzowym, opon do 4 szt.
Ograniczenia ilościowe wprowadzono
z uwagi na brak możliwości odebrania
tak dużej jak dotychczas zgłaszano ilości odpadów w krótkim czasie. Niestety
bywało tak, że firma odbierała je z przerwami nawet przez około miesiąc. Prosimy o dostosowanie się do wskazanych
ilości z powodów organizacyjnych. Na
kolejną październikową zbiórkę odpadów można zapisywać się wyłącznie
pod nr tel. 54 284 41 79 u pracowników
ZGKiMR Sp z o.o. Baruchowo.
Dawid Dalmann

KOLEJNY BLOK MIESZKALNY
Pierwszy z 21 mieszkaniami został wybudowany i zasiedlony. Oczywiście jak
zwykle nie zabrakło problemów, najbardziej uciążliwy był kilkumiesięczny brak
prądu. Trudno uwierzyć, ale obecnie na
przyłącze energetyczne czekać trzeba
nawet i rok a zdarza się, że i dłużej.
Podjąłem decyzję i mam nadzieję, że
radni wyrażą zgodę i pobudujemy kolejny
blok mieszkalny. Byłby tuż obok. Sołtysi
zbierają informacje o potencjalnych chętnych. Jest to deklaracja absolutnie niezo-

Inwestycje drogowe

Na ukończeniu są prace przy podbudowie dróg gminnych w Niemojewie („Przebudowa dróg gminnych nr
190731C, 190733C”). Do końca czerwca 2019 r. zadanie zostanie oddane
do użytku. Drogi otrzymają nowe nawierzchnie bitumiczne. Inwestycja jest
realizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019.

bowiązująca. Chcemy zrobić rozeznanie
ile i jakich byłoby potrzeba wybudowania
nowych mieszkań. Warto wspomnieć, że
gmina nie ponosi kosztów budowy.
Swoje zainteresowanie można również
zgłosić bezpośrednio w Urzędzie gminy
albo u P. Bilędy albo u P. Klejby. Biorąc
pod uwagę wszystkie procedury – mieszkania byłyby w dyspozycji na przełomie
lat 2021-22.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

W dniu 13.05.2019 r. podpisana zostanie umowa na realizację zadania pn.
„Roboty bitumiczne 2019”. W ramach
którego wykonane zostaną dywaniki
bitumiczne na drogach w Nakonowie
Starym, Wichrowicach (połączenie drogi przez wieś), w Czerniewicach ul. Św.
Antoniego (poszerzenie) i odcinek ul.
Kwiatowej.
Krzysztof Wojtalik

Żłobek „Pomponik” w Choceniu
Jak informowaliśmy
już
w poprzednim
wydaniu W.Ch.
cały czas trwają przygotowania do otwarcia pierwszego
w gminie żłobka,
który będzie się mieścił w dawnym budynku UG w Choceniu, przy ul. Sikorskiego 4. Wyłoniono już wykonawcę
robót budowlanych, została nim firma
Zakład Remontowo – Budowlany Jan
i Cezary Błaszczyk z Włocławka. Planowane zakończenie prac, to połowa sierpnia br. Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem żłobek rozpocznie
swą działalność od września 2019 r.
Warto nadmienić, że realizacja w/w
zadania jest możliwa dzięki dofinanso-

waniu z rządowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” 2019. Szacujemy,
że odpłatność dla rodziców będzie
oscylować w granicach 200 – 400 zł za
m-c w zależności od tego, czy Gmina
Choceń otrzyma środki pieniężne od
Marszałka (rozstrzygnięcie konkursu
dopiero w sierpniu). Resztę funduszy
musi zorganizować gmina, a średni
miesięczny koszt utrzymania jednego
dziecka w żłobku wynosi ok. 1 tys. zł.
Wszystkich chętnych rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku żłobkowym serdecznie zapraszamy do zapisywania swoich pociech do naszej
instytucji. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 54 284 66 17 wew.
17.
Ewelina Paszyńska

Automobilklub Włocławski zaprasza na II Turystyczny Motocyklowy Rajd Łokietka
2019 r w dniach 14-15 czerwca br. A Część imprezy odbędzie się na torze off-road
przy plaży nad jeziorem Choceńskim. Próby sprawnościowe w Choceniu odbędą
się 14 czerwca w godzinach 18:30-20:00 oraz 15 czerwca w godzinach 8:30-10:00.
Wszystkich mieszkańców gminy serdecznie zapraszamy.
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Zmiana regulaminu
o dotacje do azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wstrzymał czasowo składanie
wniosków o przyznanie dotacji do demontażu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest zalegających na posesjach. Podyktowane jest to zmianą dotychczasowego
regulaminu o przyznanie dotacji. Prawdopodobnie lecz
informacje nie zostały jeszcze potwierdzone wysokość
dofinansowania wynosić będzie 100% tj. mieszkaniec
który wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu nie będzie
partycypował w kosztach zadania. Całość kwoty pokryje
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Czekamy na odpowiedz Zarządu. Chętne osoby zainteresowane utylizacją
azbestu z posesji prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Urzędu Gminy pok. nr 1 Pan Tomasz Sikorski.

Ziemia torfowa-ogrodowa
Ziemia torfowa-ogrodowa
przesiewana
przez specjalistyczny
przesiewana
przez bêbnowy.
specjalistyczny
przesiewacz
przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466
tel. 604862466

Transport
na
miejsce
Transport
do miejsce
klienta.
na
do klienta.

Ratownicy Wodni

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Brakuje jeszcze dwóch – trzech osób chętnych do pracy na naszym kąpielisku nad jeziorem. Gmina sfinansuje kurs – ok. 1200 zł i podpiszemy umowy na płatną pracę w sezonie
2019 – 2020. Orientacyjne wynagrodzenie ok.
3000 zł brutto plus dochody z wynajmowania
sprzętu. Nabyte umiejętności i doświadczenie
można spokojnie wykorzystać na kąpieliskach
nad morzem i to w całej Europie. Jest to naprawdę niezła okazja do zarobienia pieniędzy
zwłaszcza potem w Euro.
Chętnych proszę o kontakt ze mną osobiście lub z Panią Sekretarz
Więcej szczegółów podczas rozmowy, można też przesyłać pytania na e-mail roman.nowakowski@chocen.pl
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Będą nowe przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczywiście jeśli
uda nam się pozyskać dofinansowanie. Szansa taka pojawiła się
z chwilą otrzymania przez Marszałka dodatkowej puli pieniędzy. Teraz w trakcie zbierania podatku sołtysi zapisywali chętnych. Tych,
którzy jeszcze się nie zapisali prosimy o kontakt z gminą a konkretnie z p. Sikorskim. W najbliższym czasie będzie miało miejsce spotkanie wszystkich zainteresowanych gdzie zdecydujemy o tym jakie
będziemy budować. Albo tzw. trójki z napowietrzaniem za ok. 20 tys.
zł, czy też tzw. jedynki na ok. 10 tys. zł. Dla zainteresowanych od
strony finansowej nie ma znaczenia. W każdym przypadku udział
mieszkańca wynosi 3 tys. zł. Resztę organizuje gmina. Chciałem
podkreślić, że jest możliwość realizacji w ciągu dwóch lat – kiedy
komu pasuje, czyli w latach 2020 -2021.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Informacja o szczepieniu psów

Harmonogram szczepień:
03.06.2019 r.
Bodzanówek (u p. sołtysa) - godz. 14:30
Bodzanowo (u p. sołtysa) - godz.15:30
Ząbin (pałac) – godz. 15:00
04.06.2019 r.
Borzymowice (u p. radnego) - godz. 14:30
Ługowiska (u P. Okulskiego) - godz.15:30
Szczytno (przy krzyżu) - godz. 15:00
Borzymie (boisko) - godz. 16:00
05.06.2019 r.
Krukowo (u. p. Oleradzkiego) - godz. 14:00
Siewiersk (przy sklepie) - godz. 14:30
Śmiłowice-Pustki (u p. sołtys) - godz. 15:00
Śmiłowice (remiza) - godz. 15:30
08.06.2019 r.
Czerniewice (plac buraczany) – godz. 11:00
Czerniewice (u p. A. Bilińskiego) – 12:30
Czerniewice (sklep GS) – godz. 13:00
06.06.2019 r.
Janowo (przy krzyżu) – godz. 14:00
Lutobórz (sklep) - godz. 14:30
Niemojewo (u p. sołtysa) – 15:00
07.06.2019 r.
Wilkowiczki (u p. sołtys) - godz. 14:00
Wilkowice (remiza) – godz. 15:00
Szczutkowo (remiza) - godz. 16:00
10.06.2019 r.
Grabówka (przy krzyżu) – godz. 14:00
Wola Nakonowska (u p. sołtysa) – godz. 14:30
Świerkowo (u p. Dorsza) – godz. 15:30
Nowa Wola (u p. Matusiak) – godz. 16:00
11.06.2019 r.
Wichrowice I (u p. sołtysa)- godz. 14:00
Wichrowice II (u p. sołtysa) – godz. 14:30
Skibice (u p. sołtys – PGR) – godz. 15:00
Szatki (sklep) – godz. 15:30
12.06.2019 r.
Olganowo (przy bloku) - godz. 14:00
Kuźnice (u p. sołtysa) - godz. 15:00
Nakonowo Stare (p. sołtysa) - godz. 15:30
od 13.06.2019 r.
Choceń (lecznica) – codziennie
Przypominamy właścicielom psów o obowiązkowych szczepieniach przeciw wściekliźnie. Na podstawie art. 56 ust 2 Ustawy z dnia
11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r. poz. 1967 t.j. ze zm.) właściciele psów są zobowiązani zaszczepić psa przeciw wściekliźnie
w terminie 30 dni od dnia ukończenia 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
Obowiązkowo muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie
wszystkie psy, znajdujące się na obszarze Gminy Choceń. W przypadku pogryzienia właściciel ponosi odpowiedzialność karną.
W przypadku kiedy ktoś uchyla się od obowiązku zaszczepienia psa
podlega karze grzywny (koszt szczepienia 25 zł).

