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najmłodszych mieszkańców naszej
gminy- Dzień Dziecka, którego
tradycyjnie organizatorem będzie
pomysłodawca Piotr Jędrzejewski,
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latach,
tak
w Choceniu Gminne Biuro Spisowe. Koordynatorem Gminnego
Biuraradości
Spisowego
wyznaczono
i w tym roku
i zabawy
będzie
Panią Marię Dobiecką. Do dnia 8 lipca 2020 przyjmowane
są zgłoszenia
na rachmistrzów
co niemiara,
a zaskakujące
atrakcje
terenowych. Liczba rachmistrzów w naszej gminie to 2 osoby.
Szczegółowe
informacje
w sprawie
na długo
pozostaną
w pamięci
dziespisu na stronie internetowej Urzędu gminy.
ci, bo to ich święto.
Agnieszka
Świątkowska
Organizatorzy
Sekretarz gminy

Jesienią Powszechny Spis Rolny
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Będzie drugi blok mieszkalny
Budowa bloków mieszkalnych w Choceniu budziła sporo
emocji. Pierwszy budynek powstał i w szybkim tempie został
zasiedlony. Z informacji, które posiadam wynika, iż mieszkańcy
są zadowoleni. Wszyscy którzy wykupili mieszkania z tytułu wzrostu cen zarobili oczywiście w cudzysłowie ok. 1000 zł za metr
kwadratowy.
Sądzę, że nie będzie przesadą twierdzenie, iż także pod
względem architektonicznym budynek został dobrze zaprojektowany. Chciałbym zainspirować mieszkańców bloku do
zagospodarowania działki - jest ok. 0,5 ha - dla własnych potrzeb
– zieleń, kwiaty, miejsca do wypoczynku i rekreacji. To jest Wasz
teren i na pewno pomysłów Wam nie zabraknie . Deklaruje pomoc w tym zakresie.
Już dziś na ewentualne nowe mieszkania w przyszłym bloku
zapisało się kilkanaście osób i chętnych ciągle przybywa.
Postanowiłem więc za zgodą Rady Gminy przystąpić do budowy drugiego bloku. Oczywiście inwestorem tak jak poprzednio będzie RTBS Rypin i mieszkania będą przeznaczone do tzw.
docelowej własności. Nowy obiekt chcielibyśmy wybudować z
maksymalną możliwą ilością mieszkań.
Plan jest następujący – w roku bieżącym projekt i pozwolenie
na budowę. W roku 2021 rozpoczęcie budowy – zasiedlenie w
końcówce
Chcielibyśmy, aby nowe mieszkania zostały zaprojektow-

ane w sposób jak najbardziej zbliżony do potrzeb konkretnych
kandydatów. Stąd prośba by przy zapisywaniu się na mieszkania podawać jednocześnie potrzebną powierzchnię, ilość pokoi
i inne ważne Państwa zdaniem parametry.
Zapisów można dokonywać u p. Kamila Klejba pokój nr 12.
Na obecnym etapie zapisy nie rodzą żadnych zobowiązań z
Państwa strony. Dają one prawo ze skorzystania w pierwszej
kolejności z dostępnej oferty.
Od strony finansowej w dużym oczywiście uproszczeniu w
chwili zasiedlenia – końcówka 2022 – trzeba dokonać wpłaty
30 % wartości mieszkania. Pozostała kwota rozłożona na
dwadzieścia lat. Po upływie 5 lat można jednorazowo wpłacić
brakującą kwotę i następuje ostateczne przewłaszczenie notarialne na rzecz lokatora. Mieszkanie w każdej chwili można
sprzedać a zgromadzone pieniądze stanowią Państwa własność
do swobodnej dyspozycji.
Pod koniec roku planowane jest spotkanie celem omówienia
szczegółów dla potencjalnych chętnych. W chwili obecnej informacje w interesującym Państwa zakresie można uzyskać u wspomnianego wyżej p. Klejba, lub u p. Sekretarz, ewentualnie od
mojej skromnej osoby – Wójta Gminy.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Tablety dla
najlepszych
W tym roku podobnie do lat poprzednich przygotowano specjalne nagrody
Wójta Gminy Choceń dla najlepszych uczniów. Uczniowie za uzyskanie najwyższej
średniej ocen, ciężką pracę, wzorowe
zachowanie i zaangażowanie w życie
społeczne szkoły otrzymali nagrody
w postaci tabletu. Wśród najlepszych
znalazły się: Maria Piłatowska klasa VIII a
ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, Amelia Ulewicz klasa
VIII ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
oraz Olivia Musialik uczennica klasy VIII
ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.
Mamy nadzieję, że otrzymane nagrody
sprawią dużo radości i przyczynią się do
uzyskiwania coraz lepszych wyników w
dalszej nauce. Serdecznie gratulujemy
uczennicom i rodzicom.
E. Paszyńska
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Wybory prezydenckie
Wybory prezydenckie, w których Polacy
wybiorą głowę państwa, odbędą się 28
czerwca 2020 roku.
Głosowanie odbędzie się metodą
mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.
Lokale wyborcze będą działać według
szczególnych zasad bezpieczeństwa
określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. W lokalu wyborczym
przebywać będzie jednocześnie nie
więcej niż 1 osoba na 4 metry kwadratowe
/3 wyborców + członkowie komisji/. Ponadto członkowie komisji będą wyposażeni
w specjalne środki ochrony osobistej,
m.in. jednorazowe rękawiczki, przyłbice
lub półmaski, a pomiędzy ich stanowiskami będzie zachowane 1,5 m odstępu. W
trakcie głosowania kilkukrotnie przeprowadzona zostanie dezynfekcja klamek, urn
wyborczych, stołów, urządzeń higieniczno-sanitarnych, uchwytów, włączników
światła oraz pozostałych powierzchni, na
kontakt z którymi narażeni są wyborcy.
W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej każdy wyborca może
głosować korespondencyjnie.
Zamiar
głosowania
korespondencyjnego w kraju powinien być
zgłoszony komisarzowi wyborczemu za
pośrednictwem urzędu gminy, w której
wyborca ujęty jest w spisie wyborców
najpóźniej do:
do 16 czerwca,
do 23 czerwca (osoby pozostające w dniu
głosowania w izolacji lub kwarantannie),
do 26 czerwca (osoby, które rozpoczną
kwarantannę lub izolację po 23 czerwca).
Zgłoszenie deklaracji głosowania korespondencyjnego może zostać dokonane
ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem platformy ePUAP).
W przypadku drugiej tury wyrazić

deklarację głosowania korespondencyjnego będzie można najpóźniej do 29 czerwca (zarówno przy głosowaniu w kraju
i za granicą). Osoby pozostające w dniu
głosowania w izolacji lub kwarantannie
mają czas do 7 lipca, natomiast wszyscy
rozpoczynający kwarantannę po 7 lipca
mają czas do 10 lipca.
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie
zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą
dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (drugiej tury wyborów).
Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego
głosowania pakiet wyborczy zostanie
wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu
zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym
głosowaniem.
Głosowanie przez pełnomocnika
Do piątku (19.06) wyborca może
złożyć wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa w urzędzie gminy.
Udzielić pełnomocnictwa do głosowania
może wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
lub wyborca, który najpóźniej w dniu
głosowania kończy 60 lat. Jeżeli wyborca
nie może lub nie umie złożyć podpisu,
wniosek podpisuje osoba, która wyraziła
zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do
głosowania. Pełnomocnikiem może być
tylko osoba wpisana do rejestru wyborców
w tej samej gminie, co udzielający
pełnomocnictwa do głosowania lub
posiadająca zaświadczenie o prawie do
głosowania.
Wyborca ma prawo do cofnięcia
udzielonego
pełnomocnictwa
do
głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa
do głosowania następuje przez złożenie
najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów
stosownego oświadczenia wójtowi gminy,
lub doręczenie takiego oświadczenia
właściwej obwodowej komisji wyborczej
w dniu głosowania. Pełnomocnictwo do
głosowania wygasa z mocy prawa w pr-

zypadku:
-śmierci lub utraty prawa wybierania
przez udzielającego pełnomocnictwa do
głosowania lub pełnomocnika,
-wcześniejszego
głosowania
osobistego przez osobę udzielającą
pełnomocnictwa do głosowania.
Wydany przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta akt pełnomocnictwa
będzie również ważny w czasie ponownego głosowania (II tury wyborów).
Dopisanie do spisu wyborców
Każdy wyborca może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
na obszarze gminy, w której stale
zamieszkuje lub w której będzie czasowo
przebywał w dniu wyborów - jeżeli dopisze się do spisu wyborców. Dotyczy to
także osób bez stałego zameldowania.
Wniosek można składać najpóźniej w terminie do 23 czerwca b.r.
Dokument można doręczyć do urzędu
gminy osobiście lub za pośrednictwem
innej osoby, poczty lub kuriera np. do
biura podawczego urzędu. Jest również
możliwość przesłania wniosku elektronicznie poprzez zalogowanie się na
platformie ePUAP (ważne są tylko wnioski podpisane - podpisem użytkownika,
posiadającego profil zaufany platformy
ePUAP).
Tym samym po dopisaniu się do spisu
wyborców osoba zostanie skreślona ze
spisu w obwodzie głosowania, w którym
jest na stałe zameldowana.
Głosowanie odbywać się będzie w
naszej gminie w 8 lokalach wyborczych między 7:00 a 21:00 przy pomocy
urzędowych kart do głosowania. Wyborca
oddaje głos na jednego z kandydatów,
którego nazwisko znajduje się na karcie
do głosowania, stawiając w kratce obok
jego nazwiska znak „x”.

1) oddany na karcie do głosowania, na
której wyborca umieścił znak „×” przy
więcej niż jednym nazwisku kandydata;
2) oddany na karcie do głosowania, na
której wyborca nie umieścił znaku „×”
przy żadnym z nazwisk kandydatów.
W wyborach będzie można oddać głos
na Roberta Biedronia, Krzysztofa Bosaka,
Andrzeja Dudę, Szymona Hołownię, Marka Jakubiaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mirosława Piotrowskiego, Pawła
Tanajno, Rafała Trzaskowskiego, Waldemara Witkowskiego i Stanisława Żółtka.
W wyborach prezydenckich frekwencja nie wpływa na wynik głosowania.
Wygrywa je ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich oddanych ważnych głosów. Jeśli żaden ze
startujących nie osiągnie tego wyniku,
dwa tygodnie później odbywa się II tura
głosowania, w której uczestniczą dwaj
kandydaci z największą liczbą głosów z I
tury. Wygrywa ją ten, kto otrzyma większą
liczbę głosów.
Kampania wyborcza – zgodnie z kalendarzem wyborczym – zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie
odbywać się 28 czerwca w godzinach od
7.00 do 21.00.
Udając się do lokalu wyborczego prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego
oraz wyrozumiałości i cierpliwości ze
względu na ograniczoną liczbę osób
jaka może przebywać w lokalu wyborczym. Ze swej strony dołożymy wszelkich starań aby głosowanie przebiegało
bezpiecznie i sprawnie.
Więcej informacji na temat wyborów
znajduje się na stronie Państwowej
Komisji Wyborczej.
Anna Nitecka

Za nieważny uznaje się głos:

Śmieci – dlaczego tak drogo?
Ostatnio w wypowiedziach niektórych
polityków winą za drożyznę obarczane są
samorządy. Tylko przez grzeczność nie
skomentuję tego tak jakby to u nas na wsi
powiedziano. Napiszę grzeczniej Panowie
trzeba uważać co się pisze w ustawach i
co się w nich podpisuje. W skrócie, co jest
w przepisach:
- Nie ma możliwości rozliczania
opłaty wg. ilości wyprodukowanych
śmieci. Jeden worek czy
dziesięć płacisz tyle samo
- trzeba sortować na 5 frakcji

- wywozić śmieci musimy z
częstotliwością najmniej
co dwa tygodnie
- Wszystkie śmieci muszą trafić
na Regionalne Instalacje
Przetwarzania Odpadów
- Ceny za śmieci na instalacjach ustalane
są praktycznie zupełnie swobodnie
i nic tu od samorządu nie zależy
- Opłatę środowiskową w cenach
co roku znacznie wyższych
ustalają organy państwowe
- dochody i wydatki w skali gminy
muszą się bilansować.

Tyle przepisy. Gdzie tu miejsce na szukanie oszczędności. Gminie pozostaje
tylko rozpisać przetarg i podzielić kwotę
z przetargu na mieszkańców. Przetarg
ponownie wygrała firma z Baruchowa.
Jak wszędzie tak i u nas niestety kwota
jest większa. Z wyliczeń wynika, iż dla
pokrycia kasztów konieczne jest ustalenie
kwoty odpłatności na poziomie 20 zł od
osoby za segregowane i 18 zł jeśli nie
będzie biodegradowalnych ulga na kompostowniki).

W okresie czerwiec – lipiec we wszystkich posesjach w gminie sołtysi dokonają
ponownego spisu ludzi zamieszkujących
w gospodarstwach domowych. Będą
wypełniane nowe deklaracje. Przypominamy, że wykazane powinny być wszystkie osoby zamieszkałe a zameldowanie nie
ma tu żadnego znaczenia. Otrzymujemy
wiele sygnałów o nieprawidłowościach
w tym zakresie. Zdarza się, że faktycznie
zamieszkałych jest np.: osiem osób a do
śmieci wykazano tylko jedną.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

4

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Skutki epidemii koronawirusa
odczuwane w budżecie Gminy Choceń
Rewitalizacja w Szczutkowie
„ZAKŁAD BLACHARSKI Lesław Wiliński” Mariusz
Wiliński z Włocławka realizuje inwestycję pn Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkowie na
potrzeby integracji społeczności lokalnej – stworzenie
bazy do prowadzenia zajęć dla osób bezrobotnych i
korzystających z pomocy społecznej. Całkowita wartości
robót wynosi 180 928,57 zł.
Zadanie obejmuje rozbudowę budynku świetlicy o

nowe pomieszczenie o pow. użytkowej 41,33 m2, docieplenie dachu płytami z wełny mineralnej, wykonanie
opaski wokół budynku, instalacji grzewczej, instalacji
elektrycznej oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
Realizowana jest modernizacja budynku świetlicy
obejmująca m.in.: docieplenie ścian zewnętrznych,
wykonanie opaski wokół budynku, wykonanie okładzin
schodów zewnętrznych, malowanie istniejącej balustrady
stalowej oraz wykonanie obróbek blacharskich. Prace

zostaną wykonane do 31.07.2020 r.
Inwestycja współfinansowana jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa
7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie
7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.
Kamil Klejba

Pandemia koronawirusa coraz mocniej uderza w budżety samorządów. Jak wynika z
oceny skutków regulacji tarcz antykryzysowych, niektóre ulgi przyznane przedsiębiorcom
oraz osobom fizycznym mają swoje negatywne następstwa w budżetach gmin. Obecnie samorządy odnotowują spadki wpływów z udziałów podatków dochodowych od
osób fizycznych oraz prawnych. Udziały stanowią znaczący dochód gminy (ok. 18%
dochodów własnych w budżecie Gminy Choceń) a zmniejszenie ich wpływów zaburza
gospodarkę budżetową.
W budżecie Gminy Choceń odnotowaliśmy spadki wpływów udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych już za marzec 2020 roku – wpływ mniejszy o ok. 18 %
, natomiast za kwiecień mniejszy wpływ o 43 %. W płatnościach dotyczących podatków bezpośrednio wpływających do budżetu gminy również można zauważyć spadek
płatności w stosunku do przypisu (porównując rok 2019) wg stanu na 31.05.2020 roku:
1. Osoby fizyczne:
- podatek rolny spadek o ok. 1,1 %,
- podatek od nieruchomości spadek o ok. 4%,
- podatek leśny spadek o ok. 6,02 %,
2. Osoby prawne :
- podatek rolny spadek o ok. 0,7 %
- podatek od nieruchomości spadek o ok. 3,22 %
- podatek leśny spadek o ok. 3,02 %.
Dodatkowo w I kwartale roku 2020 otrzymaliśmy ostateczny plan wyliczonej
subwencji oświatowej dla Gminy Choceń, która jest mniejsza o 57 386,00 zł w stosunku
do planowanej w 2020 roku, oraz mniejsza o 295 250,00 zł w stosunku do subwencji
oświatowej wykonanej w roku 2019.
Według analityków ekonomicznych wpływy do budżetów samorządów będą malały i
wszelkie prognozy w tym zakresie są obarczone wielką niepewnością. Dopiero w lipcu,
po wykonaniu budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku będzie można powiedzieć cos
więcej.

Tereny zielone z dotacją
Miło nam poinformować, że i w tym roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie do 7100,00
zł na zakup materiału szkółkarskiego. W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w
roku 2020” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: lipa w ilości 10 szt.,
kasztanowiec- 14 szt., jarzębina- 5 szt., śliwa pissardii- 12 szt., głóg- 7 szt., sosna
czarna- 5 szt., brzoza- 19 szt., modrzew- 6 szt., świerk srebrny- 5 szt., perukowce- 10
szt., thuja szmaragd- 25 szt., jałowiec płożący- 5 szt. Sadzonki drzew i krzewów posadzone zostały w miejscowości Choceń, Wilkowice i Czerniewice. Wartość zadania to
15.125,00 zł. Pozostałe 8.025,00,00 zł to wkład własny Gminy. Celem realizowanego
zadania jest zwiększenie powierzchni zielonych, utworzenie ekranów zieleni, stworzenie
barier pyłowych i ekologicznych. Ponadto nowe nasadzenia poprawiają wizerunek i ład
przestrzenny Gminy Choceń.
Tomasz Sikorski

Przetarg na dzierżawę
lokali handlowych !!!

W dniu 12 maja br. został rozstrzygnięty przetarg na dzierżawę nieruchomości
stanowiących lokale handlowe położone w miejscowości Choceń na targowisku
gminnym „Mój rynek”, usytuowane w dwóch budynkach. Niezmiernie miło nam
poinformować, że wszystkie lokale handlowe przeznaczone na pozostałą działalność
handlową zostały wydzierżawione.
W przetargu na dzierżawę lokali handlowych usytuowanych w budynku nr 1 przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i żywność ekologiczną wydzierżawiono na chwilę
obecną 1 lokal w którym mogą być sprzedawane płody rolne, natomiast nadal pozostają
trzy lokale wolne. Wszystkich chętnych zainteresowanych wydzierżawieniem lokali
przeznaczonych na sprzedaż płodów rolnych i produktów ekologicznych zapraszamy
do skorzystania z oferty.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w
pok. nr 12, lub pod numerem telefonu 54 284 60 33.
Hanna Gołębiewska

Próba uzdatniania wody
z SUW Bodzanówek
Od dłuższego czasu próbujemy doprowadzić wodę na Stacji Uzdatniania Wody do stanu
zdatnego do spożycia. Jak wiadomo nowe ujęcie w Bodzanówku miało za zadanie zwiększenie
ciśnienia wody w miejscowościach położonych wyżej na południu gminy. Niestety w trakcie
prac przygotowawczych okazało się, że woda jest skażona bakterią coli, której wcześniej nie
było w badanych próbkach. W ostatnim czasie wymieniono urządzenia znajdujące się w studni oraz rury doprowadzające wodę z ujęcia do stacji oraz dokonano płukania. W najbliższym
czasie znane będą wyniki badań wody, które odpowiedzą czy czynności te i prace przyniosły
spodziewane efekty w zakresie eliminacji skażenia, które tak naprawdę jest niewiadomego
pochodzenia ponieważ ujęcie jest bardzo głębokie, w granicach 150 m głębokości.
Dawid Dalmann

Były MAT Czerniewice
Bankowy Fundusz Leasingowy PKO BP nareszcie przyjął do wiadomości
rzeczywistość i znacznie pomniejszył cenę wywoławczą na sprzedaż byłych
zakładów Mięsnych MAT Czerniewice. Obecnie wynosi ona 7 mln zł, przy
początkowej 40 mln jest to znaczna różnica. Moim zdaniem cena wywoławcza
powinna być jeszcze mniejsza. Poczekajmy to krok w dobrym kierunku.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Obecnie trwają prace nad tarcza antykryzysową 4, która wprowadza rozwiązania
systemowe polegające na uelastycznieniu ram fiskalnych nakładanych na samorządy.
Dotyczy to przede wszystkim wskaźników związanych z zadłużeniem, które są wyliczane wg budżetów poszczególnych samorządów oraz równoważenia strony bieżącej
budżetów JST. Rząd proponuje by samorządy mogły przeznaczyć dochody uzyskane
od przedsiębiorców sprzedających alkohol, na przeciwdziałanie i łagodzenie skutków
COVID-19. Powyższe propozycje są w trakcie prac legislacyjnych.
Niestety rozwiązania systemowe nie rozwiązują sytuacji w jakich znalazły się
samorządy. Uelastycznienie zasad fiskalnych daje możliwość zwiększenia zadłużenia
się samorządów o ubytki w dochodach będących skutkiem COVID – 19 ale te kredyty
trzeba spłacić. Samorządom potrzebne jest konkretne wsparcie finansowe, którego na
tę chwilę brak.
Beata Piłatowska
Skarbnik Gminy

Fotowoltaika w Gminie Choceń
Jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i niezbędnych
załączników do wniosku o dofinansowanie projektu pn. Fotowoltaika w Gminie
Choceń. Projekt obejmował będzie budowę instalacji na budynkach publicznych i u
mieszkańców gminy. W lipcu upływa termin złożenia wniosku na dofinansowanie, do
którego gmina będzie aplikować. Planowany termin rozpoczęcia prac wykonawczych
to przełom lato/jesień 2021 r.
Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem z unijnym w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Kamil Klejba

Drogownictwo 2020 r.
Roboty drogowe bitumiczne w latach 2020-2021

Rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie nawierzchni bitumicznych na następujących odcinkach dróg:
a) Szczytno - Zapust odc. o dł. 0,811 km
b) Filipki – Śmiłowice odc. o dł. 0,605 km (zamknięcie ciągu drogowego-do drogi
pow. Śmiłowice - Wilkowiczki)
c) ul. Spacerowa w Choceniu o dł. 0,400 km (do drogi pow. Włocławek-Choceń)
d) Siewiersk – Świątniki, o o długości 998 mb ( od sklepu do skrzyżowania z DG
190714C)
e) Śmiłowice – Borzymowice, o długości 0,460 km (od DG 190719C do przepustu
łączącego jeziora Krukowskie i Borzymowskie)
Termin realizacji w/w zadań umownie ustalony został do dnia 30.09.2020 r. Zadanie z
pozycji „d” dofinansowane będzie środkami z Funduszu Gruntów Rolnych.
Natomiast do 30.09.2021 wykonawca robót – Firma Inżynieryjno-Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. z Włocławka w ramach przedmiotu umowy zrealizuje prace nawierzchniowe na następujących drogach:
a) Skibice –Szatki na odc. o dł. 0,722 km
b) Szatki – Skibice na odc. o dł. 0,492 km
c) Krukowo - wieś na odc. 0,300 km
d) Wilkowice – Śmiłowice na odc. o dł. 0,505 km
e) ul. Parkowa w Choceniu na odc. o dł. 0,200 km
Łączna wartość prac wyniesie 1 091 502,11 zł.

Place, parkingi, chodniki

Na bieżący rok przewidziana jest kontynuacja prac przy utwardzeniu ciągu pieszego
w Borzymowicach, w ciągu drogi powiatowej Szczytno-Kłobia. Materiały na powyższe
zadanie zabezpiecza Powiatowy Zarząd Dróg. Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy
Choceń na udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy rzeczowej w zakresie robocizny, materiałów pomocniczych i pracy sprzętu zawarte zostanie stosowne porozumienie po czym będziemy mogli przystąpimy do prac.

Podbudowy 2020
W trakcie realizacji są prace drogowe przy dolnych warstwach podbudowy na drogach
w następujących miejscowościach: Choceń - ul. Słoneczna, Szatki – Skibice, Krukowosołtys - o łącznej długości 2,125 km. Planowane zakończenie robót do 30.08.2020 r.
Krzysztof Wojtalik

Aktywny senior – zdrowy senior

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń pozyskało kolejne środki na działania
społeczne dzięki czemu od 1 sierpnia 2020r. do 28 lutego 2021r. zrealizuje projekt o nazwie „Aktywny senior – zdrowy senior”. Rekrutacja uczestników potrwa cały sierpień, a
do udziału w projekcie mogą zgłosić się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, seniorzy oraz otoczenie tych osób. Wsparcie objęte zostanie 15 osób.
W ramach projektu prowadzone będą zajęcia ruchowe takie jak aerobik/zumba, nordic walking oraz zajęcia sportowe ogólnorozwojowe. Zaplanowano również wycieczki
integracyjne i bal karnawałowy.
Projekt „ Aktywny senior –zdrowy senior” realizowany jest w ramach grantu Lokalnej
Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki i dofinansowany jest z Funduszy Europejskich
w kwocie 33 250,00zł.

Dziękujemy
W imieniu własnym jak i całego samorządu Gminy Choceń pragniemy podziękować
Panu Januszowi Zwolińskiemu sołtysowi sołectwa Wilkowiczki za dotychczasową pracę
na rzecz całej naszej gminy. Pan Janusz Zwoliński swoja pracę gospodarza sołectwa
Wilkowiczki sprawował z oddaniem i poświęceniem. Dbał nie tylko o dobro swojej lokalnej społeczności, ale i cały rozwój naszej Gminy. Pragniemy życzyć Panu Januszowi
dużo zdrowia, szczęścia i spokoju. Dziękujemy. Wójt Gminy Choceń - Roman Nowakowski oraz Radny Roman Biliński.
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Jednym zdaniem
Grant z dofinansowaniem

Fotowoltaika etap II

Pozyskaliśmy kolejne środki na działania społeczne związane z rewitalizacją, dzięki
temu będziemy realizować grant 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 – etap II”. Planowany termin rozpoczęcia działań w projekcie to wrzesień br.
Wartość grantu wynosi 50.000,00 zł - 95% kosztów kwalifikowanych.
Celem projektu jest 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 zaplanowano działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in.
pikniki, eventy) jak również inne inicjatywy o charakterze integracyjnym – spotkania,
wyjazdy kulturalne. Społeczność lokalna zostanie również zaangażowana w prace
porządkowe, renowację podwórka. Działania te spowodują wzrost udziału społeczności
lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.
W ramach zadań merytorycznych zaplanowano m.in.:
Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi - prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej
przestrzeni. Wspólna praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek,
malowanie obiektów, malowanie schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków)
Organizacja spotkań integracyjnych dla uczestników projektu – ma na celu nawiązanie
relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, wymianę doświadczeń, rozmowy na
temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu napraw sąsiedzkich jak również
tematyka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W spotkaniach tych
wezmą również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnienia lepszej
integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z
nagrodami.
Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach
poza obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej
społeczności, kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.
Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji
społecznej jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń
życiową, nauka wzajemnej pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę
niematerialną.
Projekt realizowany jest w ramach projektu grantowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych
LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
na lata 2014–2020.
Kamil Klejba

Retencja i jeziora
Czekamy na wizytę Dyrektora Wód Polskich w gminie Choceń. Naszym celem jest
przywrócenie starań o budowę zbiornika retencyjnego w Śmiłowicach i renowację zbiornika w Kuźnicach. Zmiany organizacyjne i powstanie nowej instytucji - Wody Polskie
– praktycznie przekreśliły poprzednie uzgodnienia. Zaczynamy od nowa.
Drugi nasz cel to przejęcie jezior i zagospodarowanie ich przez gminę lub powstałe
w tym celu stowarzyszenie.
Media intensywnie promują powstający nowy program – 5.000 zł na retencje wody
opadowej. Po faktycznym uruchomieniu programu i ustaleniu szczegółów, które jak to
zwykle bywa mogą być bardzo ważne będziemy Państwa informować na bieżąco.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

W kwietniu br. podpisaliśmy umowę na wykonanie 30 instalacji fotowoltaicznych
na terenie gminy. w ramach projektu pn. OZE w Gminie Choceń – mikroinstalacje.
Wykonawcą robót jest firma JSB CONSTRUCTION PPHU Jolanta Sekuła z Banina,
która zaproponowała wykonanie zadania za całkowitą cenę 798 633,61 zł brutto. W
maju br. przeprowadzone zostały wizje lokalne u mieszkańców, dzięki czemu wykonawca może przystąpić do budowy przedmiotowych instalacji. Planowany termin wykonania wszystkich robót w projekcie to 31.08.2020 r.

„Bezpieczna rodzina”
Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 stycznia 2020r. do 31 lipca
2020r. prowadzi projekt pt. „Bezpieczna rodzina” w ramach grantu Lokalnej Grupy
Działania Dorzecza Zgłowiączki. W projekcie uczestniczy 12 osób, które uczestniczą
w zajęciach z pierwszej pomocy. W ramach grantu zaplanowano również 3 wycieczki rowerowe także dla mieszkańców gminy. Ostatnia z nich odbędzie się do Zielonej
Szkoły w Goreniu dnia 4 lipca – gorąco zachęcamy do zapisów pod nr tel. 606 465 670.
Klub zaplanował jeszcze w czerwcu mały piknik rodzinny z atrakcjami dla uczestników
grantu i ich rodzin. Całkowita wartość projektu to 31 685,20zł. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 30 060,00 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w
produkcji energii poprzez realizację inwestycji w 30 mikroinstalacjach fotowoltaicznych.
Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną zredukowane koszty eksploatacji energii
elektrycznej, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję CO₂ do atmosfery. Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalacji OZE
i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także
na redukcję tzw. niskiej emisji. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działanie 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje.
Kamil Klejba

Do sfinansowania z tzw. Funduszu Dróg Samorządowych przygotowywany jest cały
ciąg drogowy od Wilkowic – przy cmentarzu, ul. Nowa i ul. Lipowa. Na wniosek radnego Delewskiego rozważana jest możliwość pod względem technicznym – szerokość
pasa drogowego- budowa na całej długości chodnika lub ścieżki pieszo – rowerowej.
Projekt składamy w roku bieżącym i jeśli uda nam się pozyskać dofinansowanie to w
roku przyszłym wykonanie inwestycji.
Przygotowujemy się do wznowienia robót przy chodniku w Olganowie. Przypomnę,
że prace zostały zaniechane w roku ubiegłym. Chodnik najpóźniej powinien być
zakończony w roku przyszłym.
W miesiącach czerwiec – lipiec zostaną zamontowane trybuny na obiekcie sportowym w Czerniewicach. Sprawę lokalizacji, ustawienia, kolorystyki powierzyłem Panu
radnemu Delewskiemu. Jak tylko otrzymamy uzgodnione w lokalnym środowisku
pomysły przystępujemy do realizacji. Zakupiliśmy też progi spowalniające. Pierwsze
montowane będą w Czerniewicach. Bardzo chciałbym, aby ich lokalizacja była zgodna z oczekiwaniami mieszkańców. Z doświadczenia wiemy, że zawsze budzi to duże
emocje. Jedni chcą koło siebie, inni nie – czasami trudno o kompromis. Także w tej
kwestii liczę na wsparcie Radnego i Pani sołtys. Wszak jest to wniosek z zebrania wiejskiego.
Trwają prace przy drodze Kuźnice – Poddębice. Usuwamy zakrzaczenie, poprawiamy pas drogowy, wykonany też będzie rów odwadniający na odcinku ok. 200 mb.
Jest to wniosek radnego Bagińskiego. Sukcesywnie stan techniczny drogi będzie poprawiany. Staramy się skoordynować prace z gminą Włocławek, jest to bowiem droga
wspólna.
Droga na Zapuście będzie wykonana tylko do ostatnich zabudowań. Brakujący odcinek do granicy z gm. Boniewo i dalej do zabudowań już w granicach gminy Boniewo
nie będzie realizowany w ramach tej inwestycji. Podobne stanowisko zostało uzgodnione wspólnie przez obydwie gminy.
Pomożemy w renowacji przydrożnych krzyży. W tym roku:
- Śmiłowice przy parku

Rewitalizacja II etap

- Wilkowiczki przy DPS
- Krukowo koło sołtysa

Wniosek o dofinansowanie projektu pn Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń - etap II, przeszedł pozytywnie
ocenę i znalazł się na liście projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na
lata 2014-2020. Wkrótce zostanie podpisana umowa z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.

- w zależności od decyzji sołtysa - w Siewiersku koło sołtysa.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Rewitalizacji poddane będą następujące budynki:
- budynki mieszkalne wielorodzinne w Choceniu zlokalizowane przy ul. Spacerowej
na działkach nr 557,
nr 558, nr 559, nr 560, nr 561.

Azbest w roku 2020

- budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Borzymie na działkach nr 19/9,
nr 53/5, nr 53/6.
Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót
termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i
kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków.
Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych
oraz powstaną 2 altany stanowiące części wspólne. Projekt przyczyni 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 przyczynią 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.
Hanna Piastowska

Targowisko gminne
Oddane do użytku targowisko gminne „Mój Rynek” obsługuje Choceńska
Socjalna Spółdzielnia Budowlana. Jest ono obiektem ogólnodostępnym,
całorocznym. Czynne jest w środy i soboty. Na wniosek osób prowadzących
postanowiliśmy jednak, że będzie otwarte każdego dnia tygodnia, podobnie
jak pawilony handlowe. Do wydzierżawienia pozostały nam jeszcze 3 pawilony.
Wszystkich chętnych zapraszamy.
Krzysztof Wojtalik

Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina zutylizowała azbest z terenu Gminy
Choceń. Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja i unieszkodliwianie wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Choceń” było dotowane w 100% z budżetu Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Firma odebrała i
zutylizowała azbest z 27 posesji o łącznej wadze 96,157 Mg. Całkowity koszt zadania
opiewa na kwotę 41.594,64 zł. Następny etap to rozliczenie przyznanej dotacji. Chętne
osoby u których zalega szkodliwy dla zdrowia azbest, a którzy chcieli by legalnie się go
pozbyć prosimy o zgłaszanie się do tut. Urzędu Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski
do końca stycznia 2021r.
Tomasz Sikorski

Podziękowanie
dla Pana Romana Nowakowskiego Wójta Gminy Choceń za życzliwość i wsparcie
finansowe za sezon lotowy 2019 dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.
Sekcja Czerniewice
Zarząd
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Otwarcie kąpieliska nad
jeziorem Borzymowskim
Już wkrótce bo od 21 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich
niezbędnych pozwoleń i zgód w dniu 8 maja br. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę
w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu
kąpielowego w roku 2020. Kąpielisko otwarte będzie od 21.06.2020r. do 31.08.2020r.
wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. Organizatorem jest Wójt Gminy
Choceń. Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku będzie regularnie badana przez SANEPID.
Informujemy Państwa, że na stronie gminy (www.chocen.pl) w zakładce informator
możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi kąpieliska. Serdecznie zapraszamy
do korzystania z kąpieliska.
Poniżej przedstawiamy Państwu zalecenia dla osób korzystających z kąpieliska w
czasie trwania epidemii SARS-CoV-2.
1. Należy pamiętać, że z kąpieliska nie należy korzystać w przypadku
przebywania na kwarantannie lub izolacji oraz zamieszkiwania
z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji, a także w
przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.
2. Należy zachować dystans społeczny i minimalna odległość od osób postronnych
zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także
podczas korzystania z kąpieli (z wyłączeniem osób wspólnie zamieszkujących).
3. Należy unikać zatłoczonych plaż
4. Stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa
5. Zaleca się szczególnie starannie zasłanianie ust i nosa podczas kaszlu i kichania
6. Należy korzystać w własnego sprzętu turystycznego,
przyborów toaletowych (koce, leżaki, maty, ręczniki)
7. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rak- częste mycie rąk wodą z mydłem
8. Nie należy korzystać z kąpieliska w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej
ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Organizator kąpieliska zainstaluje powyższe zalecenia tuż przy wejściu na plażę
w widocznym miejscu. Toalety oraz przebieralnia będą utrzymywane w czystości.
Tomasz Sikorski

Samorządy mają już 30 lat

Już jedna trzecia mieszkańców nie pamięta Polski bez samorządu. Gmin z własnymi
dochodami swobodnie wybierających swoje priorytety rozwojowe, gmin bez Wójtów i
Radnych wybieranych w wolnych demokratycznych wyborach. To jest już inna Polska
– pamiętacie a jeśli nie macie tej możliwości z uwagi na młody wiek zapytajcie swoich
rodziców – jak wyglądała gmina- bez wodociągów, kanalizacji, z nielicznymi drogami
asfaltowymi, bez wielu nowoczesnych obiektów, ze szkołami sprzed wojny, najmłodsza
to szkoła w Wichrowicach tzw. tysiąclatka, bez sal sportowych, bez nowych pięknych
domów, a samochód był dobrem luksusowym.

Informujemy, że w dniu 27.05.2020 r. przedłużono powierzenie stanowiska Dyrektora
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu Pani Annie Pawłowskiej na okres od
dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
E. Paszyńska

Zgodnie z zaleceniami Rządu, ale z zachowaniem rygorów sanitarnych, w dniu
12 maja otworzyliśmy przedszkola i żłobek
oraz oddziały „O” w szkołach. Otworzyły

się także nasze prywatne przedszkola.
Zainteresowanie rodziców posyłaniem
dzieci było znikome. Pierwszego dnia
do wszystkich placówek przyszło zaledwie 26 dzieci. Obowiązywały nas zasady
ograniczenia ilości dzieci w oddziałach i
tak dla przykładu do żłobka, w obecnych
rygorach sanitarnych, możemy przyjąć
maksymalnie 12 dzieci. Przyjęliśmy dwie
zasady: pierwsza to kto pierwszy i druga
w przypadku wolnych miejsc dzieci rodziców pracujących.

Nasza nowa mała ojczyzna to efekt naszej wspólnej pracy. Dziękuję wszystkim,
którzy przez te trzydzieści lat przyczyniali się codziennie do naszego rozwoju. To
naprawdę było dobre 30 lat. Życie pędzi coraz szybciej i szybciej. Z perspektywy
mojej już wieloletniej pracy w samorządzie widzę, że najważniejsze nie są pieniądze
lecz czas, którego nie da się odrobić i ludzie chętni do pracy i zdolni. W mojej opinii
gmina Choceń dobrze wykorzystała 30 lat samorządności. Czy można było lepiej? Z
pewnością, zawsze można. Mimo to cieszą mnie nasze osiągnięcia i jestem przekonany, że zarówno obecni jak i przyszli samorządowcy z gminy Choceń zrobią wszystko
by żyło nam się coraz lepiej.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim samorządowcom – sołtysom, radnym, pracownikom wielu naszych instytucji, pracownikom urzędu, byłym i obecnym. Także
wszystkim mieszkańcom, którzy na co dzień, pomagają inspirują a także krytykują –
często przecież słusznie. Mamy prawo być dumni z naszej pracy.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Wybór patrona w Szkole
Podstawowej w Śmiłowicach

ZAKAZ PODLEWANIA
W GODZINACH OD 7 DO 23
W związku z trudną sytuacją hydrologiczną, brakiem opadów deszczu oraz bardzo
dużym wzrostem zużycia wody na terenie Gminy Choceń na podstawie zarządzenia
Wójta Gminy Choceń wprowadzono zakaz podlewania wodą z gminnej sieci
wodociągowej ogródków przydomowych, działkowych, terenów zielonych na terenie
gminy Choceń od dnia 4 maja 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. w godzinach od 7:00 do
23:00. W ostatnim miesiącu dość regularnie pojawiają się opady deszczu. W czasie
kiedy wydano zarządzenie tych opadów brakowało. Niestety nie wiemy jaka będzie
sytuacja w miesiącach letnich. Prosimy o dostosowanie się do zakazu pod groźbą
grzywny ustalonej na podstawie Kodeksu Wykroczeń.
Dawid Dalmann

Od 25 maja br., ruszyły klasy I-III
we wszystkich placówkach, w których
również były ograniczenia ilości dzieci w
oddziałach. Uruchomiliśmy też dowożenie
dzieci. Trasy autobusów zostały dopasowane do zapotrzebowania. Kursowały
dwa autokary lokalnej firmy – Usługi
Transportowe „Firma Marcin” Małgorzata
Terpińska. Zaoferowana cena usługi
była najkorzystniejsza. Konkurencyjny
PKS zaproponował cenę o 30 % wyższą.
Trasy i godziny dojazdu traktowane były
elastycznie, modyfikowane w zależności
od potrzeb. Do wszystkich placówek
łącznie uczęszczało około 15 % populacji,

a pozostali uczniowie nadal miały lekcje
zdalne. Licznie z konsultacji korzystali uczniowie klas ósmych, przygotowujący się
do egzaminu.
Brak dzieci w szkołach jest przyczyną
nie zrealizowania przez gminę projektu unijnego „Jakie to proste!”,
współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego, który powinien
się zakończyć do 31 lipca br. W projekcie bierze udział 482 uczniów, dla których
zaplanowano wycieczki oraz lekcje j. angielskiego, informatyki, nauk matematyczno – przyrodniczych, j. polskiego oraz
doradztwa edukacyjno – zawodowego.
Realizacja wymienionych zajęć, mogła
być realizowana online. Nie zwalnia nas
to jednak z konieczności udokumentowania ich przeprowadzenia, a z tym byłby
największy problem. Odwołane zostały
także lekcje pokazowe, które miały się
odbyć z okazji Dnia Dziecka we wszystkich szkołach. Do zrealizowania pozostało
jeszcze: 470 godzin zajęć, wspomniane
lekcje pokazowe oraz łącznie 16 wycieczek – do Bydgoszczy, Włocławka,
Myślęcinka, Gorenia. Wystąpiliśmy do

Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie
terminu realizacji projektu. Mamy nadzieję,
że do końca roku budżetowego będziemy
mogli zrealizować wszystkie zaplanowane
działania.
Jak będzie wyglądało zakończenie
roku szkolnego? Czekamy na wytyczne.
Sądząc po tym, co się działo w ostatnich
miesiącach, zakończenie roku szkolnego
też będzie inne niż dotychczas. Wszystko
na to wskazuje, że uczniowie będą mieli
rozdane świadectwa w klasach lub będą
mogli indywidualnie odebrać z sekretariatu. Decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor. Przed nami zasłużone
wakacje. Niestety podczas wakacji, z
uwagi na ograniczenia, organizowana wymiana młodzieży Polsko – Ukraińska, czy
rozważana wycieczka zespołów do Portugalii, także nie dojdą do skutku. Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego,
w szkołach zaplanowane są drobne remonty i malowanie. Wszyscy chcielibyśmy
wrócić we wrześniu normalnie do szkoły. I
tej myśli się trzymajmy.
Sekretarz gminy Agnieszka Świątkowska

Nowe laptopy dla uczniów
w ramach „Zdalnej szkoły+”
Gmina Choceń w ramach programu “Zdalna Szkoła+” złożyła wniosek aplikacyjny
na zakup laptopów. Kwota grantu wyniosła 74.999,96 zł. Otrzymane dofinansowanie
pozwoliło na zakup 28 nowych laptopów, które trafiły do: Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu – 16 szt., Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – 7 szt. i Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach – 5 szt. Komputery zostały przekazane uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie posiadają lub mają ograniczony dostęp do sprzętu
umożliwiającego im udział w zdalnych lekcjach. “Zdalna Szkoła+” to wspólny projekt
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Jest on odpowiedzią na
obecną sytuację związaną ze stanem trwającej epidemii. Działanie jest finansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdalna szkoła+”. Dyrekcja szkół zdecyduje, do których uczniów trafi sprzęt, by umożliwić
zdalną naukę.
E. Paszyńska

Edukacja podczas epidemii
Nie był to łatwy rok. Wiele się zmieniło
od początku marca br., kiedy to
funkcjonowaliśmy jak zwykle i trzeba było
odwoływać zaplanowane wydarzenia.
Narodowa kwarantanna i zarządzone
lekcje zdalne sprawiły, że wszyscy
musieliśmy się przestawić na nową
rzeczywistość. Nie było to takie proste –
brak sprzętu, oprogramowania, internetu,
możliwości drukowania, scanowania,
problemy z przesyłaniem wiadomości,
czy połączeniami. Trudności było wiele,
jednak pomimo ciężkich chwil wszyscy
zdali egzamin – zarówno dzieci, nauczyciele jak i rodzice. Wielu pracowników
i uczniów chciało wracać do szkoły, do
normalnego życia, ale nie było to możliwe.
Jako samorząd wykorzystaliśmy ten czas
na pozyskanie dofinansowania na sprzęt
komputerowy, który został wypożyczony
uczniom. Po zakończeniu epidemii sprzęt
zasili szkolne pracownie komputerowe.
Piszemy o tym oddzielnie.
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„Zdalna szkoła”
Gmina Choceń złożyła wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji na sfinansowanie zakupu
sprzętu komputerowego dla uczniów, niezbędnego do nauki zdalnej w ramach projektu „Zdalna szkoła”, który został pozytywnie rozpatrzony. Ministerstwo miało do
rozdysponowania na ten cel 186 mln zł. Władze gminy w porozumieniu z dyrektorami
szkół postanowiły zakupić laptopy. Za otrzymaną dotację w kwocie 60 tys. zł zakupiono 30 laptopów, które zostały wypożyczone uczniom na czas edukacji zdalnej. I
tak proporcjonalnie do liczby uczniów w szkołach: Zespół Szkolno – Przedszkolny w
Choceniu otrzymał -16 laptopów, SP Wilkowice – 9 laptopów i SP Śmiłowice – 5 laptopów. Później laptopy zasilą pracowanie komputerowe w szkołach. "Zdalna Szkoła”
to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji. Jest on
odpowiedzią na obecną sytuację związaną ze stanem trwającej epidemii. Działanie jest
finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi
Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu
o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. Zdalna
Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
E. Paszyńska

W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach od początku roku szkolnego rozpoczęły się
przygotowania do wyboru patrona.
Zgodnie z procedurami wybór patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach był poprzedzony różnymi działaniami w szkole i środowisku lokalnym. Powołano zespół, który
wytypował kandydatów- wśród nich znalazły się osoby związane ze szkołą i gminą
Choceń.
W trakcie
roku szkolnego nauczyciele
podejmowali
różnorodne inicjatywy,
aby
uczniowie
oraz
rodzice zapoznali się z
wszystkimi sylwetkami
kandydatów. Uczniowie
poznawali
wybranych
kandydatów na lekcjach
języka polskiego, historii,
wiedzy o społeczeństwie
oraz na godzinach z
wychowawcą, a rodzice
podczas zebrań szkolnych. 28 lutego w remizie OSP w Śmiłowicach
odbyła się debata „W
poszukiwaniu
Patrona
Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach”.
Wśród
uczniów zostały zorganizowane konkursy „Patron mojej szkoły”.
Kolejnym działaniem szkoły było zorganizowanie niezależnego głosowania wśród
Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz wśród przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. W wyniku tego głosowania na patrona Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
wybrano Annę Wajcowicz. Szkoła jest obecnie na etapie dopełnienia formalności i
planowania uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Śmiłowicach, którą
pragnie zorganizować na początku listopada br.
Anna Wajcowicz ps. Hanka Kołczanka urodziła się 5 lipca 1924 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. Pierwsze lata swojego życia spędziła w
Śmiłowicach. Przed wojną była harcerką we Włocławku. W czasie okupacji studiowała
architekturę na Politechnice Warszawskiej. W roku 1942 wstąpiła do ruchu oporu. Podczas powstania warszawskiego pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki w batalionie
„Zośka”. Poległa w czasie walk powstańczych 1 sierpnia 1944 roku w rejonie ul. Józefa
Mireckiego na Woli. Jej mogiła znajduje się na Powązkach Wojskowych w kwaterach
żołnierzy i sanitariuszek batalionu „Zośka”.
Radosław Babiński
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Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choceniu za 2019 r.

Gmina Choceń zakończyła
realizację programu WIFI4EU
Inicjatywa WiFi4EU ma na celu zapewnienie mieszkańcom i turystom dostęp do
wysokiej jakości Internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach publicznych,
takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności publicznej.
W ramach projektu wykonaliśmy sieć hotspotów z bezpłatnym dostępem do Internetu w miejscach, które są szczególnie odwiedzane i uczęszczane przez mieszkańców
i turystów. Miejscami z bezpłatnym dostępem do Internetu są:
Hot spoty zewnętrzne:
- Śmiłowice (teren OSP)
- Czerniewice (boisko)
- Choceń (plac targowy / CCKB)
- Choceń (plac przed Urzędem Gminy)
- Choceń (park)
- Choceń (boisko szkolne)
- Choceń (plaża)
Hot spoty wewnętrzne:
- Choceń (CCKB)
- Choceń (Urząd Gminy)
- Choceń (Zespół Szkolno – Przedszkolny)
- Śmiłowice (OSP)
- Wilkowice (szkoła)
Inwestycja jest w 100% finansowana ze
środków Komisji Europejskiej.
INSTRUKCJA
Aby skorzystać z bezpłatnego internetu WIFI4EU należy jednorazowo wykonać
następujące operacje:
- połączyć się z siecią o nazwie „WIFI4EU
Chocen”
- w panelu, który się pojawi po pierwszym połączeniu wprowadzić swoje dane oraz
kliknąć przycisk „Zarejestruj”
Wszelkie problemy techniczne i zapytania dotyczące funkcjonowania WIFI4EU
proszę zgłaszać na adres szymon.belkowski@chocen.pl lub telefonicznie 54 284 66
17 wew. 21
Szymon Bełkowski

Egzekucja długów za wodę i ścieki
W związku z odmrażaniem poszczególnych sektorów gospodarki Urząd Gminy w
Choceniu po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa wznowił pobór
opłaty za wodę, ścieki i śmieci w drodze w inkaso. Inkasentki po prawie dwumiesięcznej
przerwie ruszyły w teren. Wznowiono także egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za wodę i ścieki. Rada Gminy w Choceniu zdecydowała, że spośród
swoich członków wybierze Komisję, która przeprowadzi weryfikację i dokona oceny
wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Warto podkreślić, że łączne
zadłużenie niektórych osób sięga kilkunastu tysięcy złotych. Niestety egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynoszą żadnych efektów ponieważ osoby, te nie mają stałego
źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają egzekucji. Dlatego też jedną z
rozważanych opcji jest odłączenie przyłącza wodociągowego i wskazanie najbliższego
punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę.
Dawid Dalmann

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu realizuje zadania zlecone i własne.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019r. realizował następujące formy pomocy:
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2019r.
Z tej formy pomocy skorzystało 10 osób, w tym 8 dzieci. Na realizację usług wykorzystano środki w kwocie 248 778,00 zł.
- Świadczenia wychowawcze tzw. 500+. Z pomocy skorzystały 535 rodziny, na kwotę
6 410 330,36 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia
rodzicielskie i składki na ubezpieczenie społeczne wynosiły 3 592 726,95 zł. W 2019r
świadczenia rodzinne pobierało 332 rodziny.
- Karta dużej rodziny. Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień
dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z
branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. Pracownik Ośrodka przyjmuje
wnioski na wydanie karty dużej rodziny dla rodzin (niezależnie od uzyskiwanych dochodów), którzy wychowują co najmniej trójką dzieci. Kartę mogą także otrzymać rodzice, których dzieci są dorosłe i mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci. W takim
przypadku Kartę Dużej Rodziny otrzymają tylko rodzice.
- Dobry start, tzw. 300+. Z pomocy skorzystało 959 uczniów na łączną kwotę 287
700,00 zł
- Składka zdrowotna, która jest opłacana za osoby pobierające świadczenia
pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w kwocie 40 270,48
zł. oraz dla osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej w kwocie 22 213,29
zł.
- Na wypłatę zasiłków okresowych wykorzystano kwotę 1 159 991,27 zł. Przyznano
pomoc dla 316 osób.
- Zasiłki stałe pobierało 56 osób. Na realizację świadczeń wykorzystano środki w
kwocie 295 308,10 zł.
- Pomoc w formie posiłku była przyznana (ogółem) dla 246 dzieci w przedszkolach
i uczniów w szkołach. Kwota na posiłek stanowiła 146 348,00 zł. Posiłek był dowożony
do Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach i Wilkowicach. Dowóz posiłku jest w całości
finansowany ze środków gminy. Koszt dowozu wynosił 6 948,00 zł.
- Zasiłki celowe i w naturze oraz specjalne celowe zostały przyznane na kwotę ogółem
47 812,77 zł., w tym specjalne zasiłki celowe na kwotę 4 206,53 zł. W ramach zasiłków
celowych na koniec roku 2019 zostały przyznane jednorazowe zasiłki celowe na zakup
żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na ten cel została wykorzystana kwota 149 652,00 zł.
- Ośrodek dopłaca do pobytu osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
W 2019r. wydatkowaliśmy kwotę 426 055,76 zł. za pobyt 15 osób. Środki w całości
pochodzą z budżetu gminy.
- Pozostała działalność. W 2019r. Dla 5 osób przyznano pomoc w postaci schronienia. Za pobyt tych osób w schroniskach ponieśliśmy koszt w wysokości 14 512,00 zł.
- Realizujemy zadania związane ze wsparciem rodziny i pieczą zastępczą. Ze wsparcia asystenta rodziny w 2019 roku korzystało 16 rodzin. Ponadto za 2 wychowanków
umieszczonych w rodzinach zastępczych ponieśliśmy opłatę w wysokości 17 678,25z
ł.
Wydaliśmy także środki w kwocie 129 163,53 zł. za 9
dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Lubieniu Kujawskim i 1 dziecko w Placówce
Opiekuńczo-Wychowawczej w Brzeziu.
- Świadczymy także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W 2019r.
przyznano usługi opiekuńcze dla 14 osób. Koszt usług wyniósł 69 960,91 zł.
- Edukacyjna opieka wychowawcza. Pomoc w postaci stypendium otrzymało 200 uczniów na kwotę ogółem 226 194,60 zł., oraz 41 zasiłki szkolne w wysokości 9 000,00 zł.
- Objecie ubezpieczeniem zdrowotnym. Zadanie to realizowane jest na podstawie art.
54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
Na tej podstawie Ośrodek wydaje decyzję potwierdzające prawo do świadczeń zdrowotnych maksymalnie do 90 dni. W praktyce są to najczęściej osoby wyrejestrowane z
PUP, spełniające kryterium dochodowe wg ustawy o pomocy społecznej i potrzebujące
leczenia. W 2019 roku prawo do świadczeń zdrowotnych przyznano 8 osobom.
- Obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego. Pracownicy socjalni prowadzą dokumentację
pracy Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie na terenie gminy.
- Praca socjalna. Pracownicy GOPS świadczą pomoc osobom i rodzinom bez
względu na posiadany dochód. Najogólniej mówiąc świadczenie pracy socjalnej polega na wspieraniu osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych.
GOPS Choceń
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Internet szerokopasmowy w Gminie Choceń
W ramach realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC),
na terenie Gminy Choceń trwa budowa
sieci światłowodowej. Program Operacyjny
Polska Cyfrowa to projekt, którego celem
jest wyeliminowanie terytorialnych różnic
w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Wykonawcą inwestycji została firma
PBT ZACHÓD S.A. Każdy mieszkaniec
Gminy będący w zasięgu sieci, będzie
miał możliwość bezpłatnego wykonania
przyłącza do posesji.
Planowany termin zakończenia prac to
październik 2021 r. Większa część instalacji
zostanie wykonana metodą napowietrzną
przy wykorzystaniu słupów energetycznych.
W pozostałych miejscach światłowód będzie
przebiegał w gruncie.
Firma PBT ZACHÓD S.A. wysyła do
państwa osobiście lub przez sołtysów projekty zgód na umieszczenie przebiegającego
przez działkę właściciela nieruchomości
przewodu światłowodu w 2 opcjach: na
słupie oraz tam gdzie będzie to niemożliwe
w gruncie przy pasie drogowym. Informujemy, że jeżeli przy danym gospodarstwie
nie ma żadnego słupa elektrycznego, kabel
będzie umieszczony możliwie blisko drogi,
nie będzie przechodził przez „środek” działki
itp. Wszystko jest zgodne z prawem budowlanym.
Duże zainteresowanie wzbudzają zapisy
tych zgód, ponieważ firma zaznacza tam,
że przez okres 20 lat ma możliwość wykonywania „różnych prac” np. napraw. W ten
sposób operator światłowodu musi mieć
zapewnienie stałego dostępu do infrastruktury. Zapis ten jest konieczny, gdyż Państwo
będący właścicielami gruntu, nad którym
przebiegać będzie instalacja muszą wyrazić
zgodę na takie prace. W pismach tych jest
również zapis, że firma będzie pokrywała
koszty, jeżeli cokolwiek zostanie przez nią
zniszczone.
Drugim aspektem są dane właściciela
nieruchomości wpisane w treści w/w zgody.
Są tam pełne dane obecnego właściciela/
właścicieli działki, w tym numer księgi
wieczystej. WAŻNE! Z uwagi na błędną
interpretację przez niektóre osoby odpowiadamy, że firma realizująca projekt nie ma
prawnych możliwości by cokolwiek wpisywać
Państwu do księgi wieczystej. Jedynymi
podmiotami uprawnionymi są Państwo lub
np. bank, jeśli nieruchomość jest w kredycie.
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania
techniczne, o zgody i inne tematy związane
z projektem, podaję dane kontaktowe do kierownika na naszym terenie:
Maciej Chojnacki
PBT Zachód S.A.
ul. Polna 1a, 62-025 Kostrzyn
tel. (61) 89-70-450, fax. (61) 89-70-460
www.pbtzachod.pl
Szymon Bełkowski
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Żłobek Pomponik
Żłobek „Pomponik” w Choceniu swoją działalność rozpoczął 6 września 2019 roku.
Żłobek jest czynny w godzinach 6.30-16.30, dzieci podzielone są na dwie grupy:
Grupa Biedronek i Żabek. Każdy dzień w grupie oznacza kolejną nową umiejętność
nabytą przez dzieci. Na oczach opiekunek dzieci uczą się funkcjonować w grupie,
stawiają coraz to pewniejsze kroki, zapoznają się z nowymi przedmiotami i rzeczami
otaczającymi je na co dzień. Każde dziecko to indywidualna, odrębna jednostka, która
pragnie być dostrzeżona i zrozumiana. Dzieci potrafią zaznaczyć swoją obecność.
Wiedzą jak zwrócić na siebie uwagę. Najmłodsi podopieczni wymagają ciągłej uwagi i morza cierpliwości oraz miłości. Ich uśmiech z całą pewnością może świadczyć
o wywiązywaniu się z tego zadania. Uśmiech dziecka jest bowiem najpiękniejszą
nagrodą za trud włożony w każdy nowy dzień. Podczas pobytu dzieci w żłobku są
różne uroczystości m.in. w październiku dzieci odwiedził Pan fotograf i wykonał zdjęcia.
W grudniu odwiedził nas Mikołaj i przyniósł dla dzieci prezenty. W tym dniu gościliśmy
również w Żłobku Wójta Romana Nowakowskiego i Panią Agnieszkę Świątkowską rodziców, babcie i dziadków. Po pożegnaniu gościa dzieci przystąpiły do ich rozpakowywania. Dzieci wraz z rodzicami zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem przy
choince. W styczniu obchodziliśmy dzień babci i dziadka oraz mieliśmy pierwszy bal
karnawałowy.
W związku z panującą epidemią w Polsce Żłobek był zamknięty od 16 marca do 5
maja 2020 roku. Od 6 maja Żłobek funkcjonuje w reżimie sanitarnym, z ograniczoną
liczbą dzieci. W kwietniu i maju została przeprowadzona rekrutacja na kolejny rok
żłobkowy 2020/2021. Zainteresowanie rodziców zapisaniem dziecka do żłobka było
duże, niestety nie wszyscy zainteresowanie zostali przyjęci z powodu braku miejsc
w Żłobku. Zostało przyjętych 11dzieci, 14 dzieci kontynuuje edukację Żłobkową. W
roku 2020/2021 rodzice będą ponosić koszt comiesięcznego czesnego w wysokości
100 zł. W dniu 28 sierpnia 2020roku o godzinie 9.00 w Żłobku „Pomponik” odbędzie
się uroczyste zakończenie roku żłobkowego. W dniach 28 i 30 sierpnia Żłobek będzie
zamknięty z powodu organizacji pomieszczeń na rozpoczęcie nowego roku. W Wigilię
i w Sylwestra Żłobek będzie zamknięty
Gmina Choceń w marcu złożyła wniosek o dofinansowanie i czeka na ocenę. Projekt
będzie realizowany od 01.09.2021 roku do 30.06.2023 r. Celem projektu jest utworzenie
15 nowych miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 przy żłobku "Pomopnik" w Choceniu oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 rodzicom z terenu gminy
Choceń sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 3. Projekt składa się z 2 zadań: remontu/adaptacji budynku i sali, w której będą mieścić się nowo utworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz bieżące funkcjonowanie placówki-w ramach zadania będą
finansowane za środków EFS wynagrodzenia dla personelu oraz wyposażenie sali w
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zabawki i meble. Rodzice będą pokrywać
koszty wyżywienie i uiszczać comiesięczne czesne w wysokości 100 zł.
Dyrektor Żłobka
Katarzyna Dąbrowska
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Nowa odsłona Czystego Powietrza
Głównymi zaletami nowej odsłony Programu Czyste
Powietrze, która weszła w życie w połowie maja są
między innymi likwidacja skomplikowanych progów dochodowych, obecnie obowiązują dwie grupy: podstawowa dla osób, których roczny dochód nie przekracza
100 tyś złotych i o podwyższonym stopniu dofinansowania( 1400 zł/osoba gospodarstwa wielorodzinne, 1960
zł gospodarstwa jednoosobowe). Znacznie skrócono i
uproszczono sposób wypełniania wniosku, zmienił się
również termin na przyznanie dotacji z 90 do 30 dni.
Nowa wersja uwzględnia możliwość rozpoczęcia inwest-

ycji na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż przed 15 maja 2020 r.,
a beneficjenci, którzy wymienili już wcześniej urządzenia
grzewcze w swoich domach, mogą liczyć na dotację
na realizację zadań w zakresie termomodernizacji. Dodatkowo wprowadzono możliwość składania wniosków
za pomocą serwisu gov.pl, a poniesione koszty można
dokumentować już nie tylko fakturami VAT, lecz także rachunkami imiennymi.
Dotacja dotyczy tylko inwestycji w budynkach już
istniejących, tj. oddanych do użytku, okres trwałości od

15 maja 2020 r. wynosi 5 lat.
Wnioski należy składać do WFOŚiGW obejmującego
swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.
Gminy które zawarły Porozumienie z WFOŚiGW nadal
prowadzą doradztwo i udzielają pomocy formalnej.
Szczegółowe informacje o programie do uzyskania w
siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu u P. Martyny Gorzkowskiej pokój nr 13.
Gorzkowska Martyna
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Uporządkowanie pobocza drogi w Ługowiskach

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

GMINA CHOCEO na rok 2020

Od jakiegoś czasu problem w
Ługowiskach stanowiło miejsce wskazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej z Chodcza do składowanie
odpadów pochodzących z terenu działek rekreacyjnych. Problem polegał na tym, że miejsce to
znajdowało się na terenie Gminy
Choceń. Na naszą prośbę pojemniki
zostały zabrane, a miejsce zostało
posprzątane. Niestety po tygodniu
na poboczu drogi znów pojawiła się
duża ilość śmieci. Teren ponownie
został uporządkowany oraz posadzono brzozy. Przede wszystkim wstawiono tablicę ostrzegającą
przed wyrzucaniem odpadów. W
okolicy zainstalowano foto pułapki z
funkcją powiadamiania o zrobieniu
zdjęcia. Przestrzegamy wszystkich
przed zaśmiecaniem poboczy dróg
i innych terenów publicznych. Wyrzucanie śmieci w miejscu do tego nie
przeznaczonym podlega karze finansowej nawet do kilku tysięcy złotych.
Ponieważ mając dowód w postaci
zdjęcia lub nagrania jako właściciel
terenu będzie wnioskować o jak
najwyższy wymiar grzywny. Mamy
nadzieję, że pozostanie w tym miejscu porządek!
Poniżej zdjęcia przedstawiające
pobocze przed uporządkowaniem i
obecnie.
Dawid Dalmann

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach:
Czerniewice, Księża Kępka, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo, Świerkowo, Wola
Nakonowska, Grabówka, Gajówka, Nakonowo Stare, Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo,
Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice, Krukowo, Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno,
Ługowiska, Olganowo, Wilkowiczki
LIPIEC
15 i 28

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.
87-821 Gmina Baruchowo
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 19, 87-860 Chodecz

PAŹDZIERNIK
12 i 27

LISTOPAD
9 i 25

GRUDZIEO
10 i 29

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach:

ODBIÓR POPIOŁU
Choceo
PAŹDZIERNIK
9 i 28

LISTOPAD
12 i 26

GRUDZIEO
15 i 30

ODBIÓR POPIOŁU
Czerniewice
PAŹDZIERNIK
8 i 27

LISTOPAD
13 i 25

GRUDZIEO
17 i 29

ODBIÓR POPIOŁU
Pozostałe miejscowości
WRZESIEO
22

PAŹDZIERNIK
19

LISTOPAD
20

GRUDZIEO
16

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Czerniewice, Księża Kępka, Wilkowice, Filipki, Nowa Wola, Stefanowo, Świerkowo, Wola
Nakonowska, Grabówka, Gajówka, Nakonowo Stare

W maju Gmina Choceń ogłosiła przetarg na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
z terenu Gminy Choceń”. W dniu 18 maja nastąpiło otwarcie ofert. Do przetargu zgłosiły
się trzy firmy, które przedstawiły następujące oferty cenowe za odbiór odpadów z terenu naszej gminy w czasie 12 miesięcy:

Z.G.K. GRONEKO Spółka Z O.O., Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie

WRZESIEO
9 i 23

Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Choceo
LIPIEC
SIERPIEO
WRZESIEO
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEO
16 i 29
13 i 26
10 i 24
16 i 28
10 i 26
11 i 30

Odbiór odpadów od 1 lipca 2020 r.

NAZWA FIRMY

SIERPIEO
11 i 25

20 zł za osobę oraz 18 zł za osobę w gospodarstwie domowym, które posiada kompostownik i nie będzie przekazywało odpadów biodegradowalnych. Oznacza to, że
osoby, które nie będą przekazywać odpadów firmie tylko kompostować je na swojej
posesji mogą liczyć na zmniejszenie opłaty o 2 zł od osoby. Sołtysi będą zbierać nowe
deklaracje, aby uzyskać ulgę za bio trzeba będzie złożyć nową deklarację o wysokości
opłaty. Nie wystarczy jednak tylko zadeklarowanie posiadania
kompostownika. Firma odbierająca odpady będzie zgodnie
z wykazem sprawdzać czy rzeczywiście odpady nie są wysKWOTA OFERTY
tawiane. Niestety Urząd Gminy ani Wójt nie mają wpływu na
wysokość stawki, która wynika z kosztów funkcjonowania systemu zbiórki odpadów. Podobne stawki w okolicach 19-20 zł
1 430 244,00 zł
obowiązują w wielu gminach powiatu włocławskiego. Od lipca
Gmina Choceń nie będzie płaciła ryczałtowo za odebrane odpady, tylko od każdej odebranej tony. Musimy więc wszyscy
jak najlepiej segregować odpady ponieważ pozwoli to nam w
1 339 950,00 zł
przyszłym roku uniknąć potencjalnych podwyżek stawki, który
wynika też niestety z faktu, że mamy dość dużą ilość odpadów
zmieszanych w stosunku do odpadów segregowanych.

1 993 000,00 zł

W drodze przetargu dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa z Baruchowa. W związku z nowelizacją ustawy z
której wynika obowiązek zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych oraz odbioru odpadów zmieszanych, które będą odbierane raz na dwa tygodnie
w okresie od 1 kwietnia do 31 października nastąpi wzrost opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od mieszkańców. Od 1 lipca będzie obowiązywała stawka

Zachęcamy mieszkańców gminy, aby gruz z remontów
dostarczać do PSZOK w Niemojewie. Istnieje możliwość
wynajęcia pojazdu do transportu gruzu z Urzędu Gminy. Nie
będą musieli Państwo składować go w dłuższym czasie na
swoich działkach oraz czekać kilka miesięcy na jego odbiór.

Na następnej stronie harmonogram wywozu odpadów na najbliższe półrocze:
Dawid Dalmann

LIPIEC
2

SIERPIEO
5

WRZESIEO
2

PAŹDZIERNIK
2

LISTOPAD
4

GRUDZIEO
2

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice, Skibice, Krukowo,
Jarantowice, Siewiersk, Borzymowice, Szczytno, Ługowiska, Olganowo, Wilkowiczki
LIPIEC
SIERPIEO
WRZESIEO
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEO
9
6
3
6
5
3

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
Choceo
Odbiór odpadów
segregowanych
w miejscowościach:
LIPIEC
SIERPIEO
WRZESIEO
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEO
Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
9
6
3
7
5
3
Choceo
LIPIEC
9

SIERPIEO
6

WRZESIEO
3

PAŹDZIERNIK
7

LISTOPAD
5

GRUDZIEO
3

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów
Odbiór zużytego
sprzętu budowlanych
elektrycznego i elektronicznego,
mebli i inne
odpadów
wielkogabarytowych
, odpadów
i rozbiórkowych
oraz
zużytych opon we
wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon we
wszystkich
miejscowościach
Gminy
CHOCEO
wszystkich
miejscowościach Gminy
CHOCEO
WRZESIEO
WRZESIEO
28
28

odpady ze szkła - worek zielony

opakowania
wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metal - worek zółty
odpady ze szkła
- worek
zielony
papier, tektura - worek niebieski
opakowaniaodpady
wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metal - worek zółty
biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
papier, tektura
- zmieszane
worek niebieski
odpady
- worek,pojemnik (własny)
popiół - worek, pojemnik ( własny)
odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)
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Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Szybki rozwój gminy, nowi mieszkańcy, nowe
domy, coraz więcej instalacji kanalizacji sanitarnej i
zmieniający się styl życia, spowodowały że budowana
z perspektywą do 2030 roku oczyszczalnia ścieków już
dziś pracuje na maksymalnych obrotach.
Koszt rozbudowy to 4,5 mln zł. Gmina w żadnym
przypadku nie byłaby w stanie udźwignąć takiego
ciężaru. Szczególne podziękowania dla Pani Anety
Jędrzejewskiej – członka Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Tak naprawdę to dzięki jej

zaangażowaniu mamy szansę na pozyskanie dofinansowania w kwocie około trzech milionów złotych.
Czekamy teraz na rozstrzygnięcia w konkursie i
oczywiście na przetarg.
Pani Aneto dziękujemy.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Plany dotyczące
rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni ścieków
w Choceniu.
W ramach przygotowań do inwestycji pt.: „ Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Gminy Choceń” została wydana decyzja środowiskowa,
decyzja inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie
na budowę. Rozbudowa i modernizacja ma za zadanie
zwiększenie przepustowości oraz możliwości technologicznych oczyszczalni ścieków w Choceniu. Inwestycja,
która będzie realizowana w latach 2021-2022 polegała
będzie na powstaniu nowego budynku mechanicznego
oczyszczania ścieków, pompowni ścieków surowych,
budynku socjalno-technicznego ze sterownią, nowego
reaktora SBR, zbiornika retencyjnego ścieków surowych,
stacji odbioru ścieków dowożonych oraz przebudowie
budynku technologicznego. Jeszcze w czerwcu zostanie
złożony wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.
Dawid Dalmann

KORONAWIRUS
Gmina Choceń w okresie od marca do kwietnia 2020
r. prowadziła zbiorową kwarantannę powiatową dla osób
wracających z zagranicy. W ostatnim okresie na teren
obiektu przyjechała karetka wymazowa, by pobrać próbki do badań. Wszystko zakończyło się dobrze i żadna z
osób przebywających w obiekcie nie była zakażona koronawirusem. Dzień 27.04.2020 r. był ostatnim dniem
funkcjonowania kwarantanny w Choceniu.

Ziemia torfowa-ogrodowa
przesiewana przez specjalistyczny
przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Obiekt został odkażony przez wyspecjalizowaną
firmę, by w 100% mieć pewność, że nie występuje ryzyko zakażenia. Zbiorową kwarantannę posprzątano,
przewieziono łózka. Nie byłoby to możliwe bez udziału
strażaków ochotników z terenu Gminy Choceń oraz
obsługi ze szkoły i GOSiR w Choceniu. Z każdej jednostki obecni byli strażacy, którzy kolejny raz udowodnili,
że służą ludziom na ratunek. Podziękowania za zorganizowanie pomocy strażaków należą się Panu Michałowi
Dozorowi – Gminnemu Komendantowi OSP. Specjalne
podziewania kierujemy również na ręce Pana Radosława
Chełminiaka, który obsługiwał obiekt i kwaterował nowych „mieszkańców”.
W okresie trwania fali epidemii na terenie Gminy Choceń
zdiagnozowano 1 przypadek zakażenia koronawirusem.
To starsza osoba, która zaraziła się przybywając w szpitalu w Toruniu. Cały czas przebywała w lecznicy i wygrała
walkę z wirusem. Na terenie gminy w kwarantannie
domowej łącznie przebywało ok. 100 osób, na zbiorowej
23 osoby.
Gmina Choceń serdecznie dziękuje Panu Michałowi
Wieczorkowi oraz Panu Andrzejowi Wieczorek za
nieodpłatne przekazanie środków ochrony osobistej do
walki z koronawirusem (maseczki, rękawice, płyny dezynfekcyjne, żele). Otrzymany towar pomógł ograniczyć
ryzyko zakażenia koronawirusem i zabezpieczył pracowników Urzędu gminy, a także robót publicznych.

Transport
na miejsce
do klienta.

Więcej informacji znajduje się na rządowej stronie
poświęconej wirusowi:
www.gov.pl/koronawirus
Szymon Bełkowski

