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5 listopada 2020r.
Nadanie Imienia Anny Wajcowicz 

Szkole Podstawowej w Śmiłowicach
5 listopada 2020r. odbyło się odczyt-

anie aktu nadania imienia Anny Wajcow-
icz Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. 
W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy 
Choceń Pan Roman Nowakowski, Sek-
retarz Gminy Choceń Pani Agniesz-
ka Świątkowska, Proboszcz Parafii  
Św. Bartłomieja Ksiądz Krzysztof Ku-
jawa, Rodzice Chrzestni: Pani Jadwiga 
Bińkowska, Pan Tadeusz Wajcowicz, 
wieloletni Dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach Pan Sławomir Gwardecki, 
Przedstawiciele Rady Rodziców Pani An-
eta Ujazdowska i Pani Iwona Słowińska.

Dyrektor Szkoły Pani Wioletta Kryszto-
forska powitała wszystkich zebranych. 
Przedstawiła krótki przebieg procedury 
nadania imienia szkole i zaznaczyła, 
jak ważną rolę w życiu każdej szkoły 
odgrywa patron. Następnie oddała 

głos Panu Sławomirowi Gwardeckiemu 
- przewodniczącemu zespołu ds. na-
dania imienia szkole, który przedstawił 
życiorys Anny Wajcowicz. Przemówie-
niu towarzyszyły fragmenty listów Ani 
do rodziny oraz opisy patronki przez jej 
najbliższych. W trakcie przemówienia pr-
zytoczono m.in. treść listu Andrzeja Wa-
jcowicza ps. ,,Baca”, w którym pisze o 
swojej siostrze: ,,Była kochaną siostrą, 
wrażliwą na wszelkie kłopoty rodzeństwa. 
Lubiana przez znajomych i kolegów…”, 
,,…Nie lubiła kłamstwa, niedomówień i 

nieporozumień. Lubiła bardzo muzykę, 
czytała dużo”.  

Po prezentacji sylwetki patronki szkoły, 
uczniowie klas I-III odśpiewali hymn 
szkoły, do którego muzykę skomponował 
Miłosz Kierzkowski, zaś tekst napisał 
Radosław Babiński. W korytarzu szkol-
nym rozległa się muzyka i donośny, uroc-
zysty śpiew dzieci: ,,Weźmiemy w dłonie 
naszą przyszłość/Będziemy mocno 
starać się…”

Kolejnym punktem spotkania było 
odczytanie Uchwały przez Pana Wójta i 
wręczenie Aktu Nadania Imienia na ręce 
Dyrekcji Szkoły. Pani Sekretarz Gminy 
Choceń złożyła życzenia i przekazała ucz-
niom upominek w postaci telewizora.

W szkole obok flagi Polski umieszc-
zono portret Anny Wajcowicz; na sztalu-
gach umieszczono prace uczniów klas 
I-III przedstawiające portret patronki. W 
budynku szkoły panowała podniosła at-
mosfera, którą dopełniała prezentacja 
poświęcona życiu bohaterki. 

5 listopada 2020r. przeszedł do his-
torii społeczności Szkoły Podstawowej 
w Śmiłowicach, odtąd placówka będzie 
nosiła imię Anny Wajcowicz - urodzonej 
5.07.1924r. w szkole w Śmiłowicach 
- harcerki, żołnierza AK, łączniczki w 
Powstaniu Warszawskim ps. ,,Hanka 
Kołczanka”- bohaterki, która poległa 1 
sierpnia 1944r.

Ciąg dalszy na str. 2
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Koło Gospodyń Wiejskich składa gorące podziękowania 
Wójtowi Gminy Choceń, sponsorom oraz wszystkim osobą, 
które pomogły w organizacji Dnia Dziecka w Czerniewicach 
w dniu 08.06. br.

Przede wszystkim dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 
przybycie i za wspólną wyśmienitą zabawę. Zrobimy wszystko 
aby za rok powtórzyć i jeszcze udoskonalić ten wyjątkowy dla 
Was dzień. 

KGW Czerniewice

Podziękowanie
W imieniu Lenki i naszym, chcielibyśmy serdecznie 

podziękować za zorganizowane zbiórki i pomoc dla 
Lenki na operacje drugiej nóżki. Dzięki pieniążkom, 
które zebraliśmy mamy szansę wyjechać po cud 
dla naszej córki. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, 
którym nie jest obojętny los chorych dzieci. Pieniążki 
ze zbiórek zostaną dobrze wykorzystane. Być może 
dzięki Wam w przyszłości będziemy mogli cieszyć 
się zdrowiem Lenki, za co już teraz serdecznie 
dziękujemy! 

LENKA Z RODZICAMI 
Bóg zapłać wszystkim serdecznym darczyńcom!

DZIĘKUJEMY

Z przyjemnością informuję, iż Gmina Choceń znalazła się na 5 mie-
jscu wśród 49 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu (UM) o dofi nansowanie projektu pt. ”Godzimy życie za-
wodowe i rodzinne – utworzenie żłobka Pomponik w Choceniu” 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Jesteśmy już po negocjacjach z UM i wszystko 
wskazuje na to, że dostaniemy pieniądze na realizację ww. zada-
nia na okres 24 m-cy.  Wartość projektu wynosi prawie 725 tys. 
zł z czego 85%, czyli ponad 615 tys. zł pokryje Unia Europejska, 
pozostałą część 15% musi zapewnić samorząd. Jest to bardzo 
dobra wiadomość dla wszystkich rodziców, których  dzieci będą 
uczęszczać do żłobka, ponieważ przez okres najbliższych 2 lat 
rodzice/opiekunowie będą płacić za wyżywienie dziecka 10 zł dzi-
ennie, natomiast  będą oni w tym czasie zwolnieni z ponoszenia 
opłat za pobyt dziecka w żłobku. W „Pomponiku” mamy już zajęte 
prawie wszystkie miejsca, zostało jedynie  5 wolnych. Wszystkich 
chętnych rodziców/opiekunów  zapraszamy do zapisywania dzieci 
do żłobka telefonicznie pod nr 54 284 66 17 wew. 18 lub osobiście 
w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, pokój 7. 

Jeśli chodzi o budynek żłobka, to trwające tam roboty budow-
lane są bardzo zaawansowane. Zrobiono już instalację elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i częściowo instalację centralne-
go ogrzewania. Wykonano  otwory drzwiowe wraz z podestami 
wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wydzielo-
no potrzebne pomieszczenia żłobka, rozpoczęto pace związane 
z podwieszaniem sufi tów i gładzeniem ścian.  Wykonano także 
ogrodzenie placu zabaw. Jak widać roboty budowlane idą zgodnie 
z planem i powinny zakończyć się jeszcze w wakacje.

Ogłosiliśmy już konkurs na stanowisko Dyrektora żłobka „Pom-
ponik” w Choceniu. Termin składania ofert minął 24 czerwca br. 
Wpłynęły dokumenty od 2 osób. O wynikach będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

Ewelina Paszyńska

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

Ogromne zainteresowanie społeczne programem Czyste Powi-
etrze oraz duże ilości złożonych wniosków spowodowało znac-
zne wydłużenie czasu ich oceny. W związku z powyższym Minis-
ter Środowiska Henryk Kowalczyk wystosował ofi cjalne pismo do 
urzędów Miast i Gmin na terenie Polski z prośbą o pomoc polegającą 
na dobrowolnym i bezpłatnym udziale w procesie przyjmowania 
i oceny wniosków w programie priorytetowym Czyste Powietrze. 
Gmina Choceń wyraziła wszelką chęć pomocy oraz otwartość 
na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotychczas w Urzędzie Gminy 
interesanci mogli uzyskać szczegółowe informacje dotyczące 
programu oraz sposobu składania wniosków, a także pomoc 
w wypełnianiu wniosków w przypadku braku dostępu do Internetu 
lub innych problemów technicznych. Czekamy na dalsze infor-
macje dotyczące współpracy z Ministerstwa Środowiska w pełnej 
gotowości do pomocy. 

Martyna Gorzkowska 

Gminne wsparcie 
działań  realizacji 
programu priorytetowego 
Czyste Powietrze 
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W dniu 11 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Choceń 
wydał zarządzenie porządkowe w sprawie zakazu 
podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, 
terenów zielonych. Zakaz podlewania na terenie 
gminy Choceń obowiązuje od dnia 11 czerwca 
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w godz. od 7.00 do 
23.00. Kto narusza zakaz podlega karze grzywny 
do 5.000 zł na zasadach określonych w Kodek-
sie Wykroczeń. Rada Gminy Choceń zatwierdziła 
zarządzenie porządkowe Wójta gminy Choceń na 
ostatniej sesji.

Prosimy mieszkańców gminy Choceń o dostoso-
wanie się do zakazu z uwagi na naprawdę trudną 
sytuację hydrologiczną na terenie naszej gminy. 
Brak opadów, upały oraz bardzo duże zużycie 
wody sprawiają, że w niektórych miejscowościach 
do późnych godzin nocnych następuje znac-
zny spadek ciśnienia wody, a wręcz przerwa 
w jej dostawie. Prosimy, aby jeżeli to konieczne 
podlewać rośliny w nocy ponieważ część ludzi nie 
może po prostu nawet pobrać wody na cele by-
towe, aby coś ugotować lub umyć ponieważ dla 
nich tej wody wtedy brakuje. Proszę zrozumieć 
skalę problemu, który staje się już coraz bardziej 
widoczny w całym kraju.

ZAKAZ PODLEWANIA 
NA TERENIE GMINY 
CHOCEŃ

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 27 czerwca 2019 r., zmarł nagle ksiądz 
Krystian Michalak, wieloletni proboszcz parafi i 
pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach. Nabożeństwo 
żałobne odbyło się w dniu 1 lipca br. (poniedziałek) 
o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Bartłomieja 
w Śmiłowicach. Ksiądz Biskup Wiesław Mering 
przewodniczył Mszy św. pogrzebowej. Następnie 
trumna z ciałem ks. Krystiana Michalaka została 
przewieziona na cmentarz parafi alny w Brudze-
wie Kaliskim za Koninem, gdzie została złożona 
w rodzinnym grobowcu. Wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie składa Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski wraz z pracownikami oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Choceń z Radnymi 
i Sołtysami.

Ostanie pożegnanie 
księdza Krystiana 
Michalaka
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Pani Marszałek w Choceniu
W dniu 3 grudnia br., gościliśmy w Choceniu Panią Marszałek Anetę Jędrzejewską. 

Tematem rozmów była realizacja przez gminę inwestycji związanej z budową i 
modernizacją oczyszczalni ścieków w Choceniu, którą będziemy realizowali z Re-
gionalnego Programu Operacyjnego. Rozmawialiśmy także na temat nowych inwest-
ycji, które mam nadzieję, już niedługo będziemy mogli Państwu zaprezentować. Pani 
Marszałek przekazała na ręce Wójta Gminy Romana Nowakowskiego, w jubileuszowym 
roku 30-lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce, władzom oraz mieszkańcom Gminy 
Choceń podziękowania, za wkład w rozwój województwa kujawsko –pomorskiego i 
umacnianie samorządności lokalnej z życzeniami powodzenia w realizacji kolejnych 
przedsięwzięć służących gminie i regionowi.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Wykup gruntów
Zawarliśmy akt notarialny i wykupiliśmy łąki i nieużytki od p. Barańskich przy rowie 

odprowadzającym wodę i z oczyszczalni ścieków w Choceniu. Pozostałą część działki 
– grunty orne wykupiła osoba fizyczna. Teren łąki i nieużytków był notorycznie zalewany 
przez odpływy z oczyszczalni a p. Barańscy praktycznie byli pozbawieni jakichkolwiek 
korzyści z własności.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

 J A K    P R Z E J Ą Ć    J E Z I O R A  ?
Temat, który interesuje wiele osób nie tylko z naszej gminy, ale także innych gmin 

np.: Chodcza, Lubienia Kujawskiego. Pierwsze próby podjęliśmy jeszcze jak nad 
gospodarką rybacką nadzór prowadził Zarząd Melioracji Wodnych. Niestety nie udało 
się głównie z tego powodu, że w międzyczasie nastąpiły zmiany i nadzór przeszedł 
do kompetencji nowej instytucji – nowo powstałego państwowego przedsiębiorstwa 
„Wody Polskie”.  W wyniku prowadzonych rozmów ustalenia są następujące:

- Najlepszym i najszybszym sposobem jest doprowadzenie do rozwiązania umowy z 
obecnym użytkownikiem – spółką ze Szpetala Górnego.

-  Żeby taką decyzję podjęły Wody Polskie potrzebne są konkretne dowody nie-
przestrzegania umowy.

-   W tej sprawie zadeklarowała wsparcie Pani Anna Gembicka – poseł na Sejm z 
naszego okręgu i obecnie także Wiceminister Rolnictwa. Przy okazji gratulacje.

- Pani Minister czy to w formie zapytań poselskich, czy też z racji wykonywanej funkcji 
obiecała poważnie potraktować wszelkie skargi w tym temacie. 

   I tu dochodzimy do sedna. Potrzebne są konkretne informacje co miało miejsce, 
kiedy i gdzie – najlepiej zdjęcia, film itp. Dla przykładu połów ryb w czasie tarła, co 
wszyscy wiemy, że ma miejsce, ale musimy to udokumentować.  

   Żebyśmy mogli kontrolować konieczne jest powołanie Społecznej Straży Rybackiej. 
Na pierwszym spotkaniu organizacyjnym chęć przystąpienia do pracy w takiej straży 
zgłosiło wielu uczestników teraz musimy wdrożyć to w życie.

  Wyobrażam to sobie tak. Na poziomie gminy są osoby, które będą się zajmowały 
zbieraniem informacji oraz przekazywaniem ich do Straży Rybackiej, która w możliwie 
najkrótszym czasie dokonuje kontroli w terenie. Do dyspozycji będziemy mieli drona 
i ewentualnie pojazd samochodowy. Musi to być dyspozycyjność 24 na dobę. Dron 
posiada kamerę termowizyjną, wyjątkowo sprawne oświetlenie i zdolność automatycz-
nego śledzenia oznaczonego obiektu. Nawet nie wiem jak sprawna ucieczka i kryjówka 
nie ustrzeże przed dronem.

   Drugim obszarem działania byłoby kłusownictwo, które jak wszyscy wiemy jest 
powszechne. Co więcej doskonale jest wiadomo kto z imienia i nazwiska pała się 
tym procederem. Tu też szybka informacja jest absolutnie niezbędna do skutecznego 
działania. Wszelkie informacje otrzymywane z terenu na życzenie mogą pozostawać 
poufne.

  Pandemia uniemożliwia spotkania stąd pierwsze przynajmniej czynności 
podejmować będziemy w obecnej strukturze organizacyjnej. Całokształtem zajmie się 
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń  - uzgodniono z Prezesem p. Gwardeckim. 
W stowarzyszeniu powstanie sekcja zajmująca się jeziorami i w sekcji wyłonieni 
zostaną chętni do Społecznej Straży Rybackiej. Na ten czas wszystkie sygnały o 
nieprawidłowościach na jeziorach można kierować do P. Sławomir Gwardecki tel. 
608 576 277 lub p. Kamil Klejba tel. 663 120 538. Bardzo prosimy by do napływających 
informacji koniecznie dołączyć zdjęcia, filmy itp. Dotyczy to także kłusownictwa.

Będziemy na bieżąco na stronie internetowej gminy informować o napływających 
sygnałach. 

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Kruszywo na teren Gminy Choceń
Ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na: Zakup i dostawa kruszywa drogowego 

wapienno-żwirowego na terenie Gminy Choceń. Termin składania ofert upływał w dniu 
24 listopada 2020 r. o godz. 10:00.  Przedmiotem zamówienia była dostawa mieszanki 
kruszywa łamanego wapienno – żwirowego frakcji 0-31,5 mm o parametrach i jakości 
zgodnej z normami i obowiązującymi przepisami. Łączna ilość zamówienia: 7 000 ton. 
Dostawa kruszywa planowana jest na dwa lata (2021 r. i 2022 r.).

W wyniku przeprowadzonego postępowania do Urzędu wpłynęły dwie oferty. 
Najkorzystniejszą złożyła Firma Handlowo-Usługowa „KRZYS” Krzysztof Wiśniewski z 
Bądkowa na kwotę 390.040,00 zł. Jednak w toku postępowania oferent zrezygnował 
z dalszego udziału. W związku z powyższym zdecydowano się wybrać  drugie-
go wykonawcę tj. TARNASPORT-HANDEL-USŁUGI Krzysztof Wasielewski który 
zaproponował cenę 405.510,00 zł. Należy zaznaczyć, że obie oferty znajdowały się 
poniżej  szacunkowej wartości zamówienia. W najbliższych dniach podpiszemy umowę 
z wykonawcą. 

Kamil Klejba

„Aktywna tablica”- 
dofinansowanie dla szkół

„Aktywna tablica” to Rządowy program 
rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
kompetencji uczniów i nauczycieli w 
zakresie technologii informacyjno-komu-
nikacyjnych na lata 2020 – 2024. 

Jeszcze w tym roku w ramach w/w pro-
gramu trzy szkoły podstawowe z terenu 
Gminy Choceń zostaną wyposażone w 
interaktywne monitory dotykowe po 3 
szt. dla każdej ze szkół. Program finan-
sowany jest w 80% ze środków budżetu 
państwa  i w 20% z wkładu własnego or-
ganów prowadzących szkołę.

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 
ogłosiło wykaz szkół, którym udzielo-
no wsparcia finansowego. Po 14 tys. 
zł otrzymają: Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka w Choceniu, Szkoła 
Podstawowa w Wilkowicach i Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. 
Organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 
tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkół wyniesie w sumie 52,5 tys. zł (wsparcie 
finansowe 42 tys. zł + wkład własny 10,5 tys. zł).

Ewelina Paszyńska

Uczestnicy spotkana byli nie tylko świadkami 
podniosłej chwili nadania imienia szkole, ale 
mogli  wspomnieć osoby zasłużone dla szkoły 
i regionu, w tym również Rodzinę Wajcowicz 
i wszystkich absolwentów szkoły, walczących  
o wolność i niepodległość kraju. ,,To piękny 
dzień, który zapisał się w pamięci i w naszych 
sercach’’- relacjonowali uczestnicy.

Nie mogliśmy go spędzić w większym gro-
nie, w gronie wszystkich uczniów, nauczycieli, 
przyjaciół szkoły, w gronie osób, które zapisały 
się na kartach historii szkoły. Niestety ze 
względu na panującą pandemię musieliśmy 
zmienić plany związane z nadaniem imienia 
naszej szkole i podzielić to wydarzenie na 
dwie odrębne uroczystości.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach pragnie 
podziękować Wszystkim, którzy dokonali 
wpłat na zakup sztandaru szkoły, drzewca, 
tablicy pamiątkowej i pokrycie innych wydat-
ków związanych z minioną i planowaną 
uroczystością. Wszystkim darczyńcom 
osobiście podziękujemy w trakcie uroczystości 
przekazania szkole sztandaru, którą planu-
jemy w maju 2021 r. Mamy nadzieję, że do 
tego momentu życie w naszym kraju wróci 
do normy i będziemy mogli  spędzić ten czas 
wspólnie w większym gronie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Wioletta Krysztoforska
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Covid - 19
Maleje liczba osób objętych kwarantanną i osób z wynikiem pozytywnym. Pod ko-

niec listopada mieliśmy ok. 100 osób na liście – każdego dnia, teraz jest to ok. 60 
osób. Średnio jedna trzecia to osoby z wynikiem pozytywnym. To oficjalnie. Trudno 
oszacować liczbę osób, które mimo objawów nie zgłaszają się do lekarza. Pozostają w 
domach i dopiero w przypadku nasilenia się choroby udają się do lekarza. Zjawisko to 
jest coraz powszechniejsze. 

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Trzy złote do 1 km.
Zdecydowaliśmy się od stycznia 2021 

przystąpić do rządowego programu dofi-
nansowania do przewozów autobusow-
ych. Dopłata wynosi 3 zł do 1 km – co 
pokrywa ok. 70 % kosztów. W konsek-
wencji będziemy ponosić mniejsze koszty 
na dowożenie dzieci do szkół. Przewozy 
nadal będą publicznymi, czyli każdy może 
wykupić bilet i korzystać z autobusów. Do-
tyczy to na razie tylko tras obsługiwanych 
przez Kujawsko- Pomorski Transport 
Samochodowy (dawniej PKS). Dla dzieci 
dojeżdżających do szkół i przedszkoli nic 
się nie zmieni. Nadal będą to przejazdy 
darmowe a za bilety będzie płacić gmina. 

 Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych

Gmina Choceń w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Loka-
lnych - dofinansowanie przeciwdziałania COVID-19, otrzymała 
1.513.844,00 zł wparcia. Dzięki przyznanym środkom mogliśmy w 2020 
roku zrealizować kilka ważnych inwestycji m.in.: modernizację łazienek  
w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach i dachu na budynku przedszkola w Śmiłowicach, 
część środków przeznaczona została na roboty drogowe i podbudowy. Udało się 
wykonać modernizację dachu na budynku OSP w Szczutkowie, wybudować 3 szt. pr-
zydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakupić dwa samochody. Jeden z nich wykor-
zystywany jest do monitoringu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie naszej 
gminy natomiast drugi służy na potrzeby budowy dróg. Łączna wartość wydatkow-
anych środków w 2020 roku wyniosła 790 198,38 zł.

Na 2021 rok planowane są kolejne inwestycje, które w całości pokryte zostaną ze 
środków COVID-19. W budżecie znajdą się takie pozycje jak:

- Modernizacja łazienek i korytarza szkoły w Śmiłowicach,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Roboty bitumiczne,
- Podbudowy – ul. Polna w Czerniewicach,
- Montaż platformy schodowej do transportu osób niepełnosprawnych i problemami 

ruchowymi w budynku Urzędu Gminy,
- Modernizacja elewacji frontowej budynku Urzędu.

Kamil Klejba

„Jakie to proste!”- podsumowanie
Od września 2018 realizowany był projekt „Jakie to proste!”, w którym brali udział 

uczniowie ze szkół podstawowych. Realizowane były zajęcia dodatkowe z j. angiel-
skiego, informatyki, nauk matematyczno-przyrodniczych, j. polskiego oraz doradztwa 
edukacyjno - zawodowego.

Uczniowie brali udział w wyjazdach wyjazdy do m.in.:
 wycieczki do Zielonej Szkoły w Goreniu,
 wycieczki do Planetarium w Toruniu,
 wycieczki do ZOO w Bydgoszczy,
 wycieczki do Młyna Wiedzy w Toruniu,
 wycieczki do Ogrodu Botanicznego  w Myślęcinku,
 wycieczki do Włocławskich Przedsiębiorstw.
W projekcie brali udział wszystkie szkoły z naszej gminy.
Wszystkim uczniom bardzo dziękujemy za udział w projekcie a nauczycielom za 

wytrwałość w dążeniu do realizacji celów projektu. 
 Na realizację otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 901 365,83 tysięcy złotych.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 

priorytetowej    10 Innowacyjna edukacja dla Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawo-
dowe,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko - Pomorskiego na 

lata 2014-2020.
Dominika Szymańska

Oczyszczalnia ścieków dla 
aglomeracji Gminy Choceń 

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 43/1846/20 z dnia 4 listo-
pada  2020 roku, podjął decyzję w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w 
ramach  konkursu  RPKP.04.03.00-iż.00-04-329/19 runda II ogłoszonym w ramach 
Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury 
wodno-ściekowej, Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w 
polityce terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020, na liście pozytywnie rozpatrzonych wniosków znalazła 
się Gmina Choceń, która  otrzymała  dofinansowanie dla inwestycji pn. „Rozbudowa 
i modernizacja  oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń” w wysokości 
68,66%.

W związku z tym,  że projekt rozbudowy i modernizacji znajduje się w Strategii OSI 
Włocławek istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do kwoty 3 175 601,15 zł, co 
stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych. Wynika to z faktu, że Instytucja Zarządzająca 
RPO WK-P podjęła decyzję w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla pro-
jektów dotyczących infrastruktury wodno-ściekowej.

W dniu 30 listopada 2020 roku odbył się przetarg na realizację ww. in-
westycji,  najniższą ofertę złożyło przedsiębiorstwo FPW PAP-BUD Ja-
cek Papierowski z Rościszewa na kwotę 3  997  500,00 zł, trwa dalsze 
postępowanie przetargowe w celu wyłonienia  ostatecznego wykonawcy.  
 Realizacja rozbudowy i modernizacji  rozpocznie się już  w 2021 roku, planowany ter-
min zakończenia  inwestycji to 30 listopada 2022 roku. Inwestycja obejmuje rozbudowę 
i modernizację istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla aglom-
eracji gm. Choceń o przepustowości Qśrd= 320 m3/d i Qmaxd=390 m3/d, a także 
wydajności równoważnej 2925 RLM, do docelowej przepustowości Qśrd= 630 m3/d 
i Qmaxd= 770 m3/d oraz wydajności równoważnej 6060 RLM. Rozbudowa dotyczy 
obiektów budowlanych w tym infrastruktury ściekowej i drogowej. Modernizacja odnosi 
się do maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych. Inwestycja realizowana będzie 
na terenie działki o numerze ewidencyjnym 1/1 w Choceniu na terenie obecnego funk-
cjonowania  oczyszczalni ścieków Gminy Choceń.

Martyna Gorzkowska 

Kolejny projekt za nami tym 
razem „Umiem pływać”

Gmina Choceń znalazła się wśród szczęśliwców wybranych do realizacji zajęć spor-
towych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach projektu powszechnej 
nauki pływania „Umiem pływać”. Program jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski 
Związek Pływackim w Toruniu na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu.

Istotą programu „Umiem pływać” jest nabycie i rozwinięcie podstawowych 
umiejętności pływackich przez najmłodszych adeptów tej dyscypliny sportu, którymi są 
uczniowie szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na krytej pływalni we Włocławku, 
otwartych basenach we Włocławku oraz na plaży w Choceniu. Zajęcia prowadzone 
były przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, w wymiarze 40 
godzin lekcyjnych w dwóch turach, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach 
liczących nie więcej niż 15 osób. Końcowym elementem zajęć był sprawdzian poziomu 
opanowania podstawowych umiejętności pływackich.

W programie uczestniczyło łącznie 60 dzieci ze szkół podstawowych z Chocenia, 
Śmiłowic i Wilkowic. W pierwszej turze od marca do końca sierpnia wzięły udział dzieci 
ze szkoły Podstawowej z Chocenia i Śmiłowic. Druga tura rozpoczęła się we wrześniu, 
a zakończyła w listopadzie. W drugiej turze uczestniczyli uczniowie z Chocenia i Wilko-
wic

Głównym celem było upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, na-
bycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania 
i korygowanie wad postawy, wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury spor-
towej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w 
miejscowościach, w których nie ma pływalni oraz edukacja w zakresie bezpiecznego 
korzystania z akwenów.

Radosław Chełminiak

Pożary
Ostatnie dwa pożary domów jednorodzinnych w Czerniewicach ul. Wiejska i w Cho-

ceniu ul. Górniak to ewidentnie wina ludzi. Tym bardziej, że pożar w Czerniewicach kilka 
dni po ugaszeniu ponownie miał miejsce. Najpierw podziękowania dla strażaków za 
szybką i profesjonalną akcję ratowniczą – obydwa pożary miały miejsce w gęstej zabu-
dowie. Wyrażę swoją opinię to głupota doprowadziła do tych nieszczęść, tym bardziej, 
że mieszkaniec z ul. Górniak zginął w pożarze.

   Mieszkańcom z ulicy Wiejskiej pomożemy w remoncie po pożarze, ale z powszech-
nie wiadomych względów będzie to pomoc w materiałach, głównie okna – najdroższy 
element remontu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Przebudowa drogi Krukowo - Olganowo
Gmina Choceń złożyła wniosek o dofinansowanie na kolejną inwestycję drogową w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn Przebudowa drogi gminnej nr 190705C 
Choceń - gr. gminy ( Humlin), odcinek Krukowo - Olganowo od km 2+185 do km 3+180 
o długości 0,995 km. W ramach inwestycji planuje się przebudowę skrzyżowania, posz-
erzenie istniejącej jezdni do 5,00 m, powstanie peronu autobusowego szerokości 200 
cm oraz zjazdów z masy bitumicznej. Przywrócone zostaną pierwotne spadki podłużne 
i skarpy w istniejącym rowie przydrożnym. Wykonane zostanie odwodnienie nawier-
zchni za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. Przepust zost-
anie oczyszczony, umocniony ściankami czołowymi. Wykonane zostaną obustronne 
wzmocnienia poboczy. Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zaprojektowano lampę 
solarową hybrydową. W celu poprawy czytelności oznakowania skrzyżowania (z DG 
190714C) zaprojektowano wymianę znaku B-20 na aktywny znak stop.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe. Do urzędu wpłynęło 7 ofert.  
Najkorzystniejszą ofertę złożyło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z 
o. o. z Nowej Wsi na kwotę 490 332,80 zł. Termin wykonania inwestycji planowany jest 
na 29.10.2021 r.

Hanna Piastowska
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Podsumowanie 2020 roku - drogownictwo.
1. Roboty drogowe bitumiczne 2020  

Wykonane zostały nawierzchnie bitumic-
zne na następujących odcinkach dróg: 
a) Szczytno-Zapust odc. o dł. 0,811 km 
b) Filipki – Śmiłowice odc. o dł. 
0,605 km (zamknięcie ciągu dro-
gowego-do drogi pow. Śmiłowice- 
W i l k o w i c z k i ) 
c) ul. Spacerowa w Choceniu o dł. 0,400 
km (do drogi pow. Włocławek-Choceń) 
d) Siewiersk – Świątniki, 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)  
Wartość zrealizowanych 
prac wyniosła 707  241,19 zł. 
Zadanie „Siewiersk – Świątniki” dofi-
nansowane zostało  środkami 
z Funduszu Gruntów Rolnych  
w kwocie: 80 640,00 zł.

2. Place, parkingi, chodniki 
W listopadzie br. zakończone zostały 
prace przy utwardzeniu ciągu pieszego 
w miejscowości Szczytno o dł. ok. 190m. 
Prace zrealizowane we współpracy z 
Powiatowym Zarządem Dróg, który na 
potrzeby tej inwestycji zabezpieczył 
niezbędne prefabrykaty (kostka, 
krawężnik, obrzeża). Roboty wykonała 
Choceńska Socjalna Spółdzielnia Bu-
dowlana. Także w Wilkowicach w wyniku 
prac zleconych przez Gminę powstał 
ciąg pieszy z kostki betonowej, w mie-
jsce dotychczasowego utwardzonego 
rożnymi materiałami. Zmodernizowany 
ciąg o pow. ok. 190 m2 usytuowany jest 
przy budynku po byłej szkole, po lewej i 
prawej stronie drogi powiatowej Pustki 
Choceńskie- Wilkowice. Wszystko to służy 
poprawie bezpieczeństwa mieszkańców, 
rodziców odprowadzających dzieci do 
miejscowej szkoły. Na wniosek Rady 
Rodziców z SP Śmiłowice, w ciągu DP 
Śmiłowice-Wilkowiczki w miejscowości 
Śmiłowice utwardzony został teren pr-
zystanku autobusowego. Wykona-
no obramowanie z obrzeży i ułożono 
nawierzchnię z kostki betonowej.  

3. Podbudowy 2020  
W roku bieżącym zrealizowane zostały 
zadania związane z podbudowami dróg, 
placów na terenie gminy. Wykonane 
zostało wzmocnienie dolnych warstw 
podbudowy dróg: Szczytno-Zapust, Fil-
ipki – Śmiłowice, Śmiłowice- Wilkowice 
pod wykonywane nawierzchnie bitumic-
zne. Umocniono kruszywem pobocze 
drogi Filipki- Śmiłowice (przy nowym 
dywaniku asfaltowym), pobocze drogi 
Krukowo-Olganowo, utwardzony został 
plac przy rynku w Choceniu, przy cmen-
tarzu w Śmiłowicach, przedłużona została 
droga ul. Targowa w Choceniu. Wraz z 
modernizacją kapliczki w Krukowie wyko-
nano podbudowę drogi – Krukowo- wieś. 
Również ulica Słoneczna w Choceniu jak 
i droga Skibice-Szatki otrzymała nową 
nawierzchnię tłuczniową.

4. Inwestycje 2019/2020 i 2020/2021

W ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych – nabór 1/2019/FDS 
zakończyliśmy realizację zadania pn. 
Przebudowa dróg ul. Wiązowa, Reja, 
Brzozowej, Jodłowej oraz przebudowa 
dróg gminnych nr 190770C, 190723C 
i drogi pow. nr 2909C w miejscowości 
Choceń. Dofinansowane zostało ono 
kwotą: 1 262 850, 00 zł, co stanowi 69% 
ogólnej wartości inwestycji. Zadanie 
polegało na wykonaniu pełnej konstruk-
cji drogi, odwodnienia - kolektora deszc-
zowego, chodników, oświetlenia, przejść 
dla pieszych, oznakowania pionowego i 
poziomego.

Kolejną inwestycją z tego programu 
(nabór 2/2019/FDS- realizacja 2020/2011) 
jest „Przebudowa ul. Polnej, ul. Pa-
derewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej 
w Choceniu”. Wykonawcą robót jest 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych z Nowej Wsi k/Włocławka, 
termin rozliczenia zadania do 15.06.2021 
r. Planowane jest wykonanie przebu-
dowy jezdni, chodników, zjazdów, wyko-
nanie kanalizacji deszczowej, wpustów 
ulicznych. Na dzień dzisiejszy wykonano 
kanalizację deszczową w ulicy Polnej. 
Wartość robót wyniesie 1 332 462,69 zł, z 
tego dofinansowanie 932 723,88 zł. 

Z kolei na ogłoszenie o naborze nr 
1/2020/FDS złożyliśmy dwa wnioski: 
przebudowę drogi Wilkowice-Czerniewice 
(do cmentarza) oraz na przebudowę 
ul. Nowej i Lipowej w Czerniewicach. 
Konkurs nie został jeszcze rozstrzygnięty. 
Czekamy na jego wyniki. Mamy nadzieję, 
że chociaż jedna z dróg zakwalifikuje się 
do dofinansowania.

5. W ramach poprawy bezpieczeństwa, 
uspokojenia ruchu na ulicy Św. Antonie-
go, Kujawskiej w Czerniewicach oraz 
w Śmiłowicach przy starym młynie i na 
ulicy Górniak w Choceniu zainstalowane 
zostały progi zwalniające. Natomiast na 
drodze Krukowo- Olganowo, Śmiłowice-
Kuźnice w celu poprawy widoczności za-
montowane zostały lustra drogowe.

6. Akcja zima 2020/2021
Podobnie jak w ubiegłych latach gmina 

przyjęła w zimowe utrzymanie część dróg 
powiatowych, przyporządkowane zostały 
do rejonów jak poniżej.

Obszar A – Przedsiębiorstwo 
Usługowo Transportowe Niemojewo 
27 Marcin Piastowski, tel. 662  290  594 
Pług dwustronny

Obejmuje sołectwa: Niemojewo, Borzy-
mie, Janowo, Janowo Stare, Bodzanówek, 
Bodzanowo, Lutobórz, Szczutkowo-nad 
lasem, powrót do Janowa drogą przez 
Ząbin (pałac) do drogi Janowo-Choceń. 
W tym także droga powiatowa Wilkowicz-
ki-Lutobórz-Bodzanówek-Janowo.

Obszar B- Wywóz Śmieci i Odpadów, 
Mechanizacja Rolna Wilkowice 104 Kr-
zysztof Panfil – tel. 603  709  204 Pług 
dwustronny, pług jednostronny, pługo-
piaskarka

 Obejmuje sołectwa: Wilkowice, w 
tym droga nad lasem od Jarantowic do 
Zakrzewka, miejscowość Filipki, Pustki 

Śmiłowskie - wszystkie odcinki, Nową 
Wolę - droga Wilkowice - Nowa Wola 
(Kajuty, Kozia Łapa), Świerkowo (lewa, 
prawa strona), Czerniewice I – włącznie 
z przejazdem przez autostradę pod PG 
189A i Czerniewice II, Księża Kępka. 
Zwalczanie gołoledzi – miejscowość 
Czerniewice, Śmiłowice (dr. pow.), 
Wilkowice (w tym dr. pow.) i Choceń. 
Drogi powiatowe: Czerniewice-Gołaszewo, 
Kowal-Szatki (odc. Świerkowo-Szatki), 
Śmiłowice-Wilkowiczki, Wilkowice-Pustki 
Choceńskie.

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

Pługi dwustronne – 2 szt. , piaskarka
Obejmuje sołectwa: Jarantowice (zach-

odnia część od drogi powiatowej Choceń 
– W-ek), Śmiłowice (również zachodnia 
część od drogi pow. Choceń- W-ek w tym 
Huby), Olganowo-całe, Szatki-całe, Kru-
kowo, Siewiersk w tym droga do pałacu, 
Borzymowice w tym droga na Ługowiska, 
Zapust i działki. Kuźnice w tym droga na 
Poddębice, Wola Nakonowska , w tym 
droga do serwisówki, Stefanowo (lewa, 
prawa strona autostrady), Gajówka, Gra-
bówka, Nakonowo Stare – w tym droga 
przez wieś, miejscowość Łopatki ,w tym 
przejazd przez autostradę, Skibice, z 
powrotem droga do Szatek (powiatówki), 
Wichrowice I i II. Zwalczanie gołoledzi na 
tym obszarze.

Obszar E – Gmina Choceń 54/2846693, 
wspomagany przez Choceńska 
Socjalna Spółdzielnia Budowlana 
pługo-solarka , równiarka, 2 koparko-
ładowarki, pług średni jednostronny, 
pługo-solarka LODAG do odśnieżania 
i utrzymania chodników, ścieżek . 
Obejmuje sołectwa : Choceń, Jaranto-
wice (poza tym z obszaru  C) w tym droga 
do jeziora Borzymowskiego, Janowo - od 
parku w Choceniu, Zakrzewek, Wilkowic-
zki, Szczutkowo (bez drogi nad lasem), 
Ząbin. Zwalczanie gołoledzi na tym ob-
szarze. Koordynacja wszystkich prac w 
okresie zimy .

Możliwe są zmiany powyższych ustaleń, 
obszarów działania dla poszczególnych 
Wykonawców wynikających ze zmian 
pogodowych, utrudnień, przerw w ru-
chu na poszczególnych odcinkach dróg 
jak i awarii sprzętu. Gmina nie odśnieża 
następujących dróg powiatowych: nr 
2909C Włocławek-Choceń, nr 2923C 
Szczytno-Kłobia, nr 2925C Czerniewiczki-
Grabkowo, nr 2931C Izbica Kujawska – 
Boniewo-Borzymie i drogi wojewódzkiej 
Szczerkowo-Kowal (kontakt drogi pow-
iatowe – tel. 54/2846487, drogi wojew-
ódzkie – tel. 54/2312595, 54/2312850). 
Koordynatorem robót jest kierownik ref-
eratu drogowo-budowlanego – Krzysztof 
Wojtalik tel. 606 138 904.

Podsumowanie Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020

Gmina Choceń, jak wszystkie gminy w Polsce, wzięła udział w Powszechnym Spi-
sie Rolnym 2020. Spis trwał od 1 września do 30 listopada br. Liczba gospodarstw 
rolnych wytypowanych do obowiązku spisu w naszej gminie wyniosła 522. Miło 
nam poinformować, że gmina Choceń powierzone zadanie wykonała w 100%. Spis 
przebiegał bez większych problemów.

Spisem objęta została ogólna charakterystyka poszczególnych gospodarstw rol-
nych, użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów, stan oraz liczebność zwierząt 
gospodarskich. Rachmistrzowie zbierali informacje na temat ilości ciągników, maszyn 
i urządzeń rolniczych, zużycia nawozów oraz dane dotyczące osób pracujących w 
gospodarstwie, struktury jego dochodów, jak również metod produkcji rolniczej. Infor-
macji na temat gospodarstw udzielali właściciele. 

Spis przeprowadzono 3 metodami:
metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza terenowego - z 

tej metody skorzystało 76,89 % rolników
poprzez samospis internetowy – 14,52 % rolników skorzystało z tej metody
poprzez wywiad telefoniczny prowadzony przez rachmistrza telefonicznego – 8,59 % 

rolników skorzystało z tej metody spisu.
Dziękujemy właścicielom gospodarstw rolnych podlegających obowiązkowi spisu 

za udzielone informacje. Ogromne podziękowania kierujemy rachmistrzom terenow-
ym, Pani Agnieszce Ryniec i Pani Monice Cybulskiej za doskonałe wywiązanie się ze 
swoich obowiązków i duże zaangażowanie się w PSR. Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich osób działających na rzecz spisu.

W momencie, kiedy rozliczamy jeszcze Powszechny Spis Rolny, przygotowujemy się 
już do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. NSP będzie przeprowadzony od 1 
kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Obowiązkiem spisowym będą objęte: 
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, bud-

ynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na te-
renie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; 

mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia nie będące mieszkaniami. 

Jesteśmy pełni nadziei, że i Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 
2021zostanie przeprowadzony bez większych problemów.

Maria Dobiecka 

Rusza budowa kolejnych przydomówek
Wykonawcą prac przy budowie przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Choceń 

została firma Wielobranżowy Zakład Usługowy Andrzej Sieradzki z siedzibą we Włocławku. 
Zadanie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Choceń” 
realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja zakłada wybudowanie 45 sztuk przydomówek  
w dwóch etapach. Pierwszy zrealizowany zostanie jeszcze w tym roku. Drugi etap to rok 
2021 i budowa 35 sztuk oczyszczalni. Na bieżąco zawierane są umowy z mieszkańcami 
u których taka budowa się odbędzie. Koszt partycypacji mieszkańca w inwestycję to 
4.000 zł. 

Gmina zamierza także przystąpić do budowy przydomowych oczyszczalni tzw. „1”, 
które nie są dotowane przez Urząd Marszałkowski ani Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Mieszkaniec wpłaca kwotę 4.000,00 zł 
natomiast pozostałą różnice pokrywa z własnego budżetu Gmina. Zaplanowano, że do 
końca br. roku wybudujemy ich 5 sztuk.   

Tomasz Sikorski

Azbest do utylizacji
Mieszkańcy, którzy chcieliby pozbyć się 

zalegającego na ich posesjach azbestu 
lub zdjąć go legalnie z dachu przy pomo-
cy specjalistycznej firmy mogą do końca 
stycznia 2021 r. zgłaszać się do Urzędu 
Gminy pokój nr 1 Pan Tomasz Sikorski, tel. 
54 284 66 17 lub 606 465 528. Jednakże te 
osoby, u których eternit zalega na dachu i 
chcieliby go zdjąć muszą ten fakt zgłosić 
w Starostwie Powiatowym we Włocławku. 
Czekamy na zgłoszenia.

Tomasz Sikorski

Mała Infrastruktura 
Sportowa

W dniu 02.10.2020r. podpisano umowę 
na „ Zakup i montaż urządzeń siłowni 
zewnętrznych na terenie gminy Choceń”. 
Wykonawca zadania firma ZPU „ROMEX„ 
z Bydgoszczy złożyło najkorzystniejszą 
ofertę w ramach ogłoszonego zapy-
tania ofertowego. Wartość przedmio-
tu zamówienia wyniosła 26  865,00 zł. 
Wykonawca zrealizował zadanie do dnia 
23.10.2020r zgodnie z umową.

W ramach zawartej umowy zamontow-
ano następujące urządzenia:

1. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wyciąg 
górny + wyciskanie siedząc na słupie 
szt. 1, wahadło + twister na słupie szt. 
1, biegacz wolnostojący szt. 1, orbitrek 
wolnostojący 

Lokalizacja : Śmiłowice- przy szkole 
2. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wyciąg 

górny + wyciskanie siedząc na słupie 
szt. 1, wahadło + twister na słupie szt. 
1, biegacz wolnostojący szt. 1, orbitrek 
wolnostojący szt. 1

Lokalizacja :Wilkowice- przy szkole 
3. Wioślarz wolnostojący szt. 1, wahadło 

+ twister szt. 1, orbitrek wolnostojący szt. 
1Lokalizacja: Nakonowo Stare- przy remi-
zie. 

4. Wahadło + twister szt. 1    
Lokalizacja : Szczytno- przy świetlicy
Gmina Choceń otrzymała na realizację 

tego zadania dotację w wysokości – 
10 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
„ Kujawsko- Pomorskiej Małej Infrastruk-
tury Sportowej”

Mariusz Bilęda

Strategia Rozwoju Gminy Choceń
Opracowana została nowa Strategia Rozwoju Gminy Choceń na lata 2020-2030. 

Dokument został przyjęty 1 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Choceń. Strate-
gia jest dokumentem tworzonym dla Gminy Choceń i jej mieszkańców oraz podmi-
otów działających na jej terenie. Określa ona główne cele i kierunki rozwoju gminy, 
uwzględniając potrzeby społeczności lokalnej. Ujmuje priorytety i uwarunkowania gminy 
na przestrzeni kilku lat, w zmieniających się warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, 
przy czynnym uczestnictwie podmiotów publicznych i prywatnych, które są istotnymi 
uczestnikami jej realizacji. Jest dokumentem, dzięki któremu władze samorządowe 
będą mogły racjonalnie organizować swoje przyszłe działania. Założenia zawarte w 
strategii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze gminy długookresowej poli-
tyki rozwoju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń skupiają się kierunki działań, 
które zmierzają do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców oraz 
tworzenia korzystnych uwarunkowań dla dalszego rozwoju gospodarczego gminy.

Hanna Piastowska

Dofinansowanie 
do paczek 
świątecznych

Mimo, iż raczej uroczystości jasełkowych 
nie będzie z uwagi na pandemię to jed-
nak dla tych szkół, przedszkoli, żłobka, 
które zdecydują się robić dzieciom paczki 
świąteczne przewidujemy dofinansowanie 
z budżetu gminy. Zainteresowanych pros-
imy o kontakt.

Niestety nie odbędzie się też tradycyjna 
gminna wigilia 

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
Jest to najdroższa inwestycja planowana do realizacji w tej kadencji. O szczegółach 

piszemy w oddzielnym artykule. Wartość kosztorysowa to 4,5 mln zł. Bez dużego dofi-
nansowania nie mielibyśmy szans udźwignąć tak dużego ciężaru. I tu podziękowania 
dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, a szczególne dla Pani Anety Jędrzejewskiej 
członka Zarządu Województwa. Otrzymaliśmy ok. 3,1 mln zł dofinansowania. Po od-
liczeniu VAT pozostała kwota do zapłacenia dla gminy to ok. 400 tys. zł. Dziękujemy.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Monitorujemy jakość powietrza
Gmina Choceń zakupiła urządzenie do pomiaru 

jakości powietrza. Czujnik został zamontowany na bu-
dynku Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka w 
Choceniu. Wyniki jakości powietrza są już dostępne do 
wglądu na naszej stronie internetowej www.chocen.pl na 
samym dole strony. Zamontowany czujnik na budynku 
Choceńskiego Centrum Kultury- Biblioteka mierzy:

- pyły zawieszone PM 2.5 to aerozole atmosferyczne, 
których średnica nie jest większa niż 2.5 mikrometra. Tego 
rodzaju pył zawieszony jest uznawany za najgroźniejszy 
dla zdrowia człowieka. Wszystko dlatego, że pył jest 
bardzo drobny, a w takiej postaci może się przedostać 
bezpośrednio do krwiobiegu.

- pyły zawieszone PM 10 to mieszanina zawieszonych 
w powietrzu cząsteczek, których średnica nie przekracza 
10 mikrogramów. Jest szkodliwy z uwagi na zawartość 
takich elementów jak benzopireny, furany, dioksyny – 
jednym słowem, rakotwórcze metale ciężkie.

- pyły zawieszone PM 1 to zdecydowanie najbardziej 
niebezpieczne z pyłów zawieszonych, którego źródłem 
są głównie kiepskiej jakości paliwa. A wszystko to przez 
rozmiar ich cząsteczki, który jest mniejszy niż 1 μm. 
Dla takich cząsteczek przeniknięcie z płuc do krwi, a 
następnie do innych narządów nie jest żadnym proble-
mem.

Najdrobniejsze cząsteczki PM 1, podobnie jak PM 

2.5, przenikają do krwi powodując problemy z układem 
krążenia, układem oddechowym i nerwowym.

- wilgotność powietrza  
- ciśnienie 
- temperatura powietrza
Pyły zawieszone to tak naprawdę złożona miesza-

nina organicznych, nieorganicznych, stałych i 
ciekłych substancji, które rozpraszają się w powietrzu.  
W jego skład wchodzą głównie siarczany, azotany, amo-
niak, czarny węgiel i przeróżne tlenki oraz sole. Zaprasza-
my do śledzenia naszej strony.

Tomasz Sikorski

Lekcja WOS-u online prosto z 
Urzędu Gminy w Choceniu

Niecodzienną lekcję wiedzy o społeczeństwie miała 2 grudnia klasa VIII Szkoły Pod-
stawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. W ramach nauczania zdalnego - lekcję 
WOSu poprowadzono prosto z gabinetu wójta gminy Choceń. Tematem tej lekcji była 
działalność samorządu gminnego. 

W lekcji WOSu brali udział uczniowie klasy VIII wraz z nauczycielem przedmiotu mgr 
Sławomirem Gwardeckim. A zaproszonym na lekcję online gościem był wójt gminy 
Choceń Roman Nowakowski. Dzięki możliwościom  współczesnej techniki wójt w ra-
mach nauczania zdalnego zapoznał się z formami nauczania przez Internet w naszej 
szkole. Ze swej strony przekazał młodych mieszkańców gminy praktyczną wiedzę 
dotyczącą działalności i zadań gminy. 

W czasie lekcji nie zabrakło trudnych pytań. Na wszystkie wójt dzielnie udzielał 
wyczerpujących odpowiedzi. Za udział w niecodziennej lekcji i poświęcenie czasu w 
imieniu uczniów klasy VIII panu Romanowi Nowakowskiemu serdecznie dziękuję.

Sławomir Gwardecki

Nowy blok mieszkalny w Choceniu
Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towar-

zystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. z siedzibą 
w Rypinie już od 6 lat. Ta współpraca zaowocowała 
wybudowaniem bloku w Choceniu przy ul. Czerniewick-
iej, w którym było 21 mieszkań w systemie docelowej 
własności. Przed nami ciąg dalszy tej współpracy. A mi-
anowicie, w dniu 16 kwietnia 2020 r. w siedzibie spółki 
odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników, 
które podjęło kolejne ważne dla rozwoju naszej gminy 
uchwały. Zgromadzenie Wspólników wyraziło zgodę na 
wybudowanie przez Rypińskie Towarzystwo Budown-
ictwa Społecznego sp. z o.o., budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego w miejscowości Choceń przy ul. Cz-
erniewickiej. Blok ma powstać na działce nr 190/7, obok 
pierwszego bloku RTBS. Machina inwestycyjna ruszyła.

Trwają prace projektowo-techniczne nowego bloku w 

Choceniu. Przedstawiamy zaakceptowaną koncepcję po 
naniesieniu uwag dotyczących wielkości planowanych 
mieszkań. W projekcie budowlanym bloku w kształcie li-
tery L, na 4 kondygnacjach będzie łącznie 40 mieszkań 
a w piwnicach zlokalizowano także miejsca garażowe. 
Mieszkania są przestronne z balkonami o powierzchni od 
28 m 2 do 70 m 2. Dla każdego mieszkania przynależna 
będzie komórka lokatorska i miejsca parkingowe. Miesz-
kania są budowane do stanu deweloperskiego. Warunki 
finansowe pozostają bez zmian jeśli chodzi o przykład 
z pierwszego bloku tj. 30% wartości należy wnieść w 
wyznaczonym terminie po podpisaniu umowy, pozostała 
wartość (70%) płatne w czynszu przez okres 30 lat. Po 
zapłaceniu ostatniej raty najemca zostaje właścicielem 
mieszkania. Można spłacić szybciej i zostać właścicielem 
mieszkania już po 5 latach.

Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. obecnie czeka na pozwolenie na budowę. Po 
uzyskaniu wszystkich zgód ogłoszony zostanie przetarg 
na realizację inwestycji.  Zgodnie z określonym harmon-
ogramem w roku 2021 planowana jest budowa bloku, 
natomiast pierwsi mieszkańcy powinni wprowadzić się 
wiosną 2022 r.

Gmina Choceń prowadzi zapisy w trybie ciągłym. 
Obecna lista zawiera 28 osób chętnych. Wszystkich 
zainteresowanych zapraszamy do zapisów w Urzędzie 
Gminy w Choceniu, tel. 54 284 66 17., e-mail: gmina.
chocen@chocen.pl

Kamil Klejba

Nowy samochód w referacie 
drogowo-budowlanym

Gmina Choceń zakupiła samochód ciężarowy marki Mercedes o ładowności 11 
ton dzięki środkom z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Samochód będzie 
wykorzystywany do transportu materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury 
drogowej. Wartość zakupionego pojazdu to 110 tys. zł.

Krzysztof Wojtalik

Szkoła Śmiłowice -remont ciąg dalszy.
 W roku bieżącym wyremontowaliśmy parter szkoły. Obecnie remont będzie dotyczył 

drugiej kondygnacji. W projekcie budżetu zabezpieczono środki na ten cel. Za zgodą 
Rady Gminy, remont rozpocznie się teraz,  dopóki nie ma dzieci w szkole, mimo, iż 
budżet będzie prawdopodobnie uchwalony 29 grudnia. Od strony finansowej jest to 
najlepszy okres dla inwestorów, w wakacje wszyscy będą remontować.

   Planujemy też rozpoczęcie budowy sali sportowej w roku 2021 – obecnie intensy-
wnie poszukujemy wsparcia finansowego. Jest to bowiem druga najdroższa inwestycja 
zaplanowana do zrealizowania w obecnej kadencji samorządu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

 NOWE ODCINKI OŚWIETLENIA 
DROGOWEGO NA TERENIE 
GMINY CHOCEŃ

W ramach zawartej umowy z Energa Oświetlenie na podniesienie standardu 
oświetlenia drogowego na terenie gminy Choceń Wykonawca wykonał na istniejących 
liniach napowietrznych dodatkowe punkty świetlne wraz z układem pomiarowym w 
następujących miejscowościach:

* Krukowo ( w kierunku Olganowa ) – 1 oprawa
* Olganowo (w kierunku Śmiłowic) - 1 oprawa
  Zakończyliśmy już prace przy oświetleniu drogowym w miejscowości Krukowo (od 

mostu  w Siewierski w kierunku Śmiłowic) w ilości 13 punktów świetlnych, w Czernie-
wicach  ul. Miła  - 4 punkty świetlne, ul. Górniak w Choceniu (1 punkt świetlny), ul. 
Zakrzewska w Choceniu (1 punkt świetlny ).

Powyższy zakres prac wykonała dla nas Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budow-
lana.

Wszelkie usterki w oświetleniu drogowym należy zgłaszać bezpośrednio do Energa 
Oświetlenie, kontakt pod numerem telefonu czynnym całodobowo 801 800 103, elek-
tronicznie na maila: AWARIE.OSWIETLENIE@ENERGA.PL lub z Urzędem Gminy , Pan 
Mariusz Bilęda tel. 54 284 66 17/93 lub kom . 608 575 811. 

Mariusz Bilęda

DOFINASOWANIE DLA 
OSP W CHOCENIU

   W dniu 25 września br, prezes OSP Choceń dh Marian Górka odebrał voucher 
na zakup nowego sprzętu strażackiego. Uroczystość odbyła się przed siedzibą KM 
PSP we Włocławku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku złożonym do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu OSP Choceń 
otrzymało dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł.

  Przy wkładzie własnym w wysokości 2 300,00 zł jednostka OSP zakupiła rozpieracz 
kolumnowy wraz ze wspornikiem programowym do udzielania pierwszej pomocy w 
ratownictwie drogowym na terenie gminy Choceń oraz powiatu włocławskiego.

Mariusz Bilęda

Zdrowych, spokojnych i wypełnionych 
wzajemną życzliwością

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz

pomyślności i pogody ducha
w Nowym 2021 roku

życzą 
Radni Rady Powiatu we Włocławku

Kazimierz Kaca
Dawid Dalmann
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Informacja o wynikach XIV edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona 
Stankiewicza w Śmiłowicach

27 listopada w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach 
rozstrzygnięto XIV edycję Międzyszkolnego Konkursu Po-
etyckiego im. Leona Stankiewicza.

Organizatorzy zdając sobie sprawę, że w wyjątkowym 
roku i wyjątkowych warunkach, pracy zdalnej, nie można 
było przeprowadzić konkursu w sposób tradycyjny. Dlat-
ego cieszą się, że pomimo takich trudności na nasz 
konkurs przysłano kilkadziesiąt wierszy. Z czego szc-
zególnie liczną grupę stanowili uczestnicy kategorii szkół 
ponadpodstawowych. Organizatory dziękują wszystkim 
uczestnikom i gratulują nagrodzonym i wyróżnionym.

Komisja w składzie: Danuta Czerwińska - Murawska 
– autorka biografii, Leona Stankiewicza, Jarosław Wo-
jciechowski - członek Związku Literatów Polskich Oddziału 
Warszawskiego, Mirosław Antoni Glazik – znany w regio-
nie poeta, Magrzena Agnieszka Gajewska i wieloletni 
dyrektor SP Śmiłowice - Sławomir Gwardecki po staran-
nym zapoznaniu się z nadesłanymi wierszami przyznała 
22 nagród i wyróżnień.

  W kategorii klas I – III szkół podstawowych 
przyznano 4 nagrody i 2 wyróżnienia:

NAGRODY:
I miejsce – JULIA POLITOWSKA „DARY 

JESIENI” SP z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Polskich Noblistów w Kruszynie

II miejsce – TOMASZ UJAZDOWSKI „PRZYJACIEL 
PIES” SP z Oddziałami Integracyjnymi  im. 
Polskich Noblistów w Kruszynie

II miejsce – MATEUSZ ŚLEMP „KOTKIEM BYĆ” 
Publiczna szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki 
z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

III miejsce – HUBERT KUJAWA „KOTY” SP z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie

WYRÓŻNIENIA:
ZOFIA RADZIKOWSKA „ZWIERZĘTA 
LEŚNE” SP z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Polskich Noblistów w Kruszynie
ANNA MAKOWSKA „KOLOROWA JESIEŃ” 
SP z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Polskich Noblistów w Kruszynie

W kategorii uczniów klas IV - VIII szkół 
podstawowych przyznano 3 nagrody i 5 wyróżnień:

NAGRODY:
I miejsce – ZUZANNA WOJCIECHOWSKA 

„PRZYJAŹŃ” Zespół szkół w Brdowie
II miejsce – MIKOŁAJ ŚLEMP „JESIEŃ” Publiczna 

szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki z 
oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

III miejsce – PATRYCJA DULSKA „RZECZYWISTOŚĆ” 
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Baruchowie

WYRÓŻNIENIA:
ZUZANNA PAWŁOWSKA „MELANCHOLIA” 
Zespól Szkól nr 2 im. Józefa Piłsudskiego 
w Brześciu Kujawskim
MAGDALENA MARKOWSKA „JA I MOJE 
MIASTO” Zespól Szkól nr 2 im. Józefa 
Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
NICOLA JAKUBOWSKA „WIEWIÓRKA” 
Szkoła Podstawowa nr 12 we Włocławku
MARTA KARŁOWSKA „POŻEGNANIE” Zespół 
Szkolno – Przedszkolny w Baruchowie
DOMINIKA MACIEJEWSKA „FANTAZJA” Zespól Szkól 
nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim

W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych 
przyznano 4 nagrody i 4 wyróżnienia:

NAGRODY:
I miejsce – MAŁGORZATA SKOWROŃSKA 

„CZASEM MYŚLĘ, ŻE „Zespól szkół CKR im. 
Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu

II miejsce – JULIA ZARĘBA „SUMIENIE” II Liceum 
im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

III miejsce – KATARZYNA JAROSZEWSKA „MODLITWA” 
II Liceum im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

III miejsce – JUSTYNA LUSNIA „KAMIEŃ NA 
DNIE RZEKI” XVII Liceum Ogólnokształcące im. 
Andrzeja Frycza Modrzejewskiego w Warszawie

WYRÓŻNIENIA:
ANGELIKA KOSIŃSKA „ OTCHŁAŃ LĘKU” V 
Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej
SARA RAKOCA „WCZORAJ I DZIŚ” II Liceum 
im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
JULIA MARIKA SZADKOWSKA „LIST 
DO NIEZNANEJ” Powiatowe Centrum 
Kształcenia zawodowego w Lubieńcu
DAWID WOJTCZAK „KU PRZYSZŁOŚCI” 

Zespół Szkół Samochodowychim. 
Tadeusza Kościuszki we Włocławku

Organizator konkursu – Dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim 
fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu - 
Wójtowi Gminy Choceń, Panu Januszowi Borkowskiemu 
– Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, 
Panu Arielowi Malinowskiemu – dyrektorowi Choceńskiego 
Centrum Kultury,

Dyrektor serdecznie dziękuje komisji konkursowej w 
składzie: Danuta Czerwińska – Murawska, Magdalena 
Agnieszka Gajewska, Mirosław Antoni Glazik, Jarosław 
Wojciechowski  oraz Sławomir Gwardecki za wieloletnią i 
owocną współpracę.

Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom:
www.q4.pl,www.powiatwloclawski.pl, promocjew-

loclawskie.pl, www.kujawy.media.pl za przekazy-
wanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach dziękuje 
wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom za 
udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim na-
grodzonym młodym poetom.

  Dyrektor SP Śmiłowice
  mgr Wioletta Krysztoforska

Żłobek ”Pomponik” w Choceniu
Placówka świadczy opiekę nad 25 dziećmi z terenu Gminy Choceń  – jest to maksy-

malne obłożenie. Chętnych do skorzystania z usług żłobka nie brakuje. Frekwencja w 
żłobku jest różna, jest to uzależnione stanem zdrowia dzieci. Zajęcia w żłobku prow-
adzone są przez 4 osobowy zespół opiekunek, który działa w myśl miesięcznych har-
monogramów pracy zaakceptowanych przez dyrektora żłobka. Każdego dnia nasze 
Żabki i Biedronki uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach plastycznych, rytmiczno-
ruchowych. Dzieci mają możliwość wchodzenia w pierwsze interakcje z rówieśnikami, 
dzięki odpowiedniemu wyposażeniu mogą rozwijać swoją motorykę. W listopadzie w 
naszym żłobku odbyła się ceremonia „Pasowania na Żłobkowicza” i obchodziliśmy 
Dzień Pluszowego Misia. Maluszki podczas pasowania wyglądały pięknie i dostojnie 
w swoich uroczystych strojach. Punktem kulminacyjnym był akt pasowania czarodzie-
jskim ołówkiem, który zamienił wszystkie „Biedroneczki” i „Żabki” na Prawdziwych 
Żłobkowiczów. W grudniu odwiedzi dzieci Święty Mikołaj z drobnymi upominkami.

W przyszłym roku we wrześniu planujemy powiększenie Żłobka o 15 nowych mie-

jsc, zostanie przeprowadzony remont pomieszczeń oraz pomieszczenie zostanie 
wyposażone w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zabawki i meble oraz 
zatrudniony zostanie dodatkowy personel. Dofinansowanie utworzonych miejsc dla 
dzieci będzie finansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Gmina Choceń pozyskała Fundusze z Ministerstwa  Rodziny i Polityki Społecznej 
z programu „Maluch+” na rok 2021, środki te przeznaczone będą na doposażenie 
w niezbędne zabawki, pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie nowej sali dla dzieci 
oraz na zakup pomieszczeń na sale – wartość inwestycji to 178 000,00 zł, otrzymane 
dofinansowanie 142 400,00 zł. 

Dyrektor Żłobka „Pomponik” w Choceniu 
Katarzyna Dąbrowska 

EW-MAR
spółka jawna

Zapraszamy do współpracy!

PRZEKAŻ NAM ODPADY MOTORYZACYJNE JUŻ DZIŚ

UTYLIZACJA ODPADÓW 
MOTORYZACYJNYCH

Świadczymy usługi w zakresie:
Profesjonalnego złomowania pojazdów zgodnie z ustawą o recyklingu, odbioru odpadów motoryzacyjnych zgodnie z wymogami BDO

Kontakt:
e-mail: deskiewicz@zlomowanieaut.com

tel.: 607-605-481 ▪ 607-605-483

www.zlomowanieaut.com

87-850Czerniewice,ul.Choceńska3
woj.Kujawsko-Pomorskie

STACJA DEMONTAŻU 
POJAZDÓW

Egzekucja należności za wodę i ścieki
W minionych miesiącach wiele osób otrzymało wezwania do zapłaty zaległości z 

tytułu opłat za wodę i ścieki. Niestety tylko nieliczni odpowiedzieli na wezwania i ure-
gulowali część zadłużenia bądź wystąpili do Wójtem Gminy Choceń z wnioskiem o 
rozłożenie długu na raty. Pozostałe zadłużenia zostały skierowane na drogę egzekucji 
sądowej. Właściciele, których zobowiązana za wodę i ścieki są najwyższe otrzymali 
zawiadomienie o odcięciu wody. Podobnie jak w przypadku wcześniejszych wezwań 
część osób wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Dotychczas odcięto 
wodę z jednego domu. W ostatnim czasie kolejne osoby otrzymały wezwania do zapłaty 
pod groźbą odłączenia nieruchomości od sieci wodociągowej. Jeżeli nie będzie żadnej 
reakcji z ich strony jeszcze w tym miesiącu będziemy musieli odciąć im wodę. Jesteśmy 
zmuszeni do podjęcia takich kroków z uwagi na brak jakiegokolwiek odzewu  ze strony 
właściciela nieruchomości. Wzywamy wszystkich, którzy maja zaległości  w opłatach 
do zgłoszenia się do Urzędu Gminy w Choceniu w celu uregulowania zobowiązań. 
Jednocześnie informujemy, że działania windykacyjne będą kontynuowane. Rosnące 
koszty funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej, głównie prądu przyczyniają się 
do wzrostu opłat za wodę i ścieki. Nie możemy pozwolić, aby uczciwi mieszkańcy reg-
ularnie uiszczający opłaty sami ponosili koszty funkcjonowania sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, dlatego też podejmujemy radykalne działania.

Dawid Dalmann
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Nowy samochód w Referacie 
Gospodarczym Gminy Choceń 

Gmina Choceń zakupiła samochód dostawczy Dacia Dokker dzięki środkom z 
Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych. Samochód będzie wykorzystywany do 
transportu pracowników, narzędzi i materiałów niezbędnych do pracy w związku z 
bieżącym utrzymaniem, kontrolą oraz naprawą awarii urządzeń infrastruktury kanaliza-
cyjnej na terenie gminy Choceń. Wartość zakupionego pojazdu to 56 tys. zł. 

Dawid Dalmann

Podziękowania dla Pani Minister 
Strażacy wszystkich jednostek dbają o to, by baza sprzętowa do ratowania życia 

i mienia mieszkańców gminy Choceń była na coraz lepszym poziomie. Stąd nieus-
tanne starania o pozyskiwanie wsparcia i dofinansowania na sprzęt, który służy naszym 
mieszkańcom oraz jest wykorzystywany także podczas akcji poza granicami adminis-
tracyjnymi gminy. Takim wsparciem dla strażaków z jednostki OSP w Choceniu była w 
ostatnim czasie Sekretarz Stanu w Rolnictwie i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka, która 
przyczyniła się do pozyskania dla jednostki sprzętu Holmatro. Z tej też okazji w dniu 7 
grudnia br., ochotnicy podziękowali Pani Minister za dofinansowanie do zakupu. Prezes 
straży w Choceniu Pan Marian Górka odebrał przekazany sprzęt. Spotkanie zostało 
zorganizowane w reżimie sanitarnym. 

Agnieszka Świątkowska

Wyróżnienie dla 
Wiktorii i Mai 
z klasy 3a Szkoły 
Podstawowej 
w Choceniu

Uczennice Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choceniu - W. Sro-
ka i M. Paszyńska zdobyły wyróżnienie 
w konkursie plastycznym (online) "HERB 
MOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY" realizowane-
go w ramach projektu "Niesamowite herby 
miast i gmin Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej". 
Gratulujemy!

E.Waliszewska
J.Słowińska

„Podaruj serce zamiast kwiatka” 
podsumowanie akcji charytatywnej
 w SP Choceń

W dniach 6.10.– 13.10.2020r.,  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Cho-
ceniu przeprowadzono akcję charytatywną  „Podaruj serce zamiast kwiatka”, której 
celem była pomoc w utrzymaniu oraz polepszenie bytu mieszkańców schroniska dla 
zwierząt znajdującego się we Włocławku przy ulicy Przemysłowej 16.

Dobrowolna pomoc została zaproponowana jako alternatywa dla dawanych nauc-
zycielom i pracownikom szkoły kwiatów z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dary były 
składane na specjalnie przygotowanym stoisku koło świetlicy szkolnej.

Darczyńcy przekazali ponad 90kg karmy suchej oraz ponad 14kg karmy mokrej 
(łącznie 104,475kg) oraz artykuły przydatne w codziennej higienie i funkcjonowaniu 
zwierząt (koce, narzuty, ręczniki, ścierki, kołdry, poduszki).

Organizator akcji, Samorząd Uczniowski, serdecznie dziękuje wszystkim, którzy pr-
zyczynili się do sukcesu akcji, a w wyniku tego do przekazania schronisku potrzebnych 
darów.

LUBIMY CZYTAĆ – udział SP Choceń 
w Programie Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu w 2020  roku brała udział w 
„Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3”.

Otrzymaliśmy 12 tysięcy złotych z Ministerstwa Finansów. Wkład własny (z budżetu 
Organu Prowadzącego) to 3 tysiące złotych. Łącznie za kwotę 15 tysięcy złotych zostały 
zakupione pozycje książkowe dla młodszych i starszych czytelników.

Dzięki programowi księgozbiór biblioteki Szkoły Podstawowej w Choceniu powiększył 
się o kilkadziesiąt woluminów. Przede wszystkim są to pozycje z kanonu lektur szkol-
nych dla uczniów klas I-III. Uzupełniono również lektury dla uczniów klas IV-VIII. Zakupi-
ono także książki obyczajowe, kryminały i przygodowe, które uprzyjemnią czas wszyst-
kim lubiącym  przenosić się w świat fikcji literackiej.

Magdalena Domżał – opiekun biblioteki
Anna Pawłowska – dyrektor szkoły

OFERUJEMY USŁUGĘ  CATERINGOWĄ  Z
DOSTAWĄ  POD WSKAZANY ADRES LUB
ODBIÓR OSOBISTY:
- OBIADY KONSULACYJNE
- WESELA
- CHRZCINY
- KOMUNIE
- URODZINY
- CODZIENNIE ŚWIEŻE ZESTAWY OBIADOWE

tel. 661-802-210
tel. do zamówień obiadów 698-291-129

I M P R E Z Y  O K O L I C Z N O Ś C I O W E
" M A R Y S I E Ń K A "

K R Z Y S Z T O F  S Z Y M A Ń S K I
Z A P R A S Z A  D O  S K O R Z Y S T A N I A  Z

N A S Z E J  O F E R T Y .

CHOCEŃ UL. JARZĘBINOWA 11
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UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE NA UCZNIA  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCENIU

Dnia 23.10.2020r. w Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Choceniu odbyło się uroczyste ślubowanie i 
pasowanie na ucznia.

Przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Choceń: Pan 
Roman Nowakowski, Sekretarz Gminy Choceń: Pani Ag-
nieszka Świątkowska.

W związku z zaistniałą sytuacją uroczystość przebiegła 
w dwóch turach. Najpierw swój występ zaprezentowała 
klasa 1a, a następnie klasa1b. Młodszym kolegom 
towarzyszył uczeń z klasy IV b – Oskar Gołębiewski, który 
wcielił się w rolę reportera, informując, że gości wszyst-
kich w TVS, czyli Szkolnej Lokalnej Telewizji, by wszyscy 
zobaczyli program pod wiele mówiącym tytułem: „Jak 

oni się tego nauczyli?!”
Po klasowych występach artystyczno-muzycznych, 

a także solowych wykonaniach piosenek przez uczen-
nice: Annę Łukaszewicz,   Julię Pruczkowską,   Alicję 
Słupską, Maję Bącelę , dzieci były gotowe do złożenia 
ślubowania.   Wprowadzono poczet sztandarowy,   
zaśpiewano Hymn Naszej Szkoły i pierwszoklasiści 
ślubowali uroczyście na Sztandar Szkoły.

Następnie Pani dyrektor – Anna Pawłowska pasowała 
każde dziecko specjalnym ołówkiem na ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu.

Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy. 
Najlepsze życzenia i gratulacje złożył Pan Wójt Roman 

Nowakowski oraz Pani Sekretarz Gminy Agnieszka 
Świątkowska, wręczając słodki upominek. W imieniu rod-
ziców podziękowania złożyła pani Anita Dolińska.

Składamy serdeczne podziękowania Rodzicom, 
Trójkom klasowym za wszelką pomoc i trud w przygo-
towaniu uroczystości. Klasom 0: Misiom  i Krasnalom , 
2a, 2b, 3a , 3b oraz wychowawcom dziękujemy za prze-
kazane życzenia i prezenty.

Uroczystość prowadziła Przewodnicząca SU - Maja 
Pradun - ucz. kl. VII b

Pozdrawiamy i życzymy dużo zdrowia.
J. Nowodworska,  K. Antczak

U. Majchrzak, N. Najlepsza

SZKOLNE PAKIETY MULTIMEDIALNE 
OSE w Szkole Podstawowej im. 
Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach znalazła się wśród placówek, do 
których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – 
przekazał 25 sztuk „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”, z których każdy składa się 
z tabletu Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), 
klawiaturą bezprzewodową (Bluetooth) z etui i rysik.

„Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez 
Ministra Cyfryzacji, w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem 
NASK  PIB, udzielonej w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. NASK 
PIB jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawn-
iony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multime-
dialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz 
z  niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług oraz z  oprogramow-
aniem.

Wartość dostarczanego Szkolnego Pakietu Multimedialnego OSE wynosi 19 725,00 zł netto, 
24 261,75 zł brutto.

Dostarczony sprzęt będzie stanowić zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli wymierną 
pomoc, która przyczyni się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edu-
kacyjnych w sieci.

Miłosz Kierzkowski
nauczyciel informatyki 

w Szkole Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
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odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
26.01.2021 23.02.2021 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 11.05.2021, 25.05.2021 08.06.2021,  22.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
27.01.2021 24.02.2021 24.03.2021 14.04.2021, 28.03.2021 12.05.2021,  26.05.2021 09.06.2021,  23.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
13.01.2021, 27.01.2021 10.02.2021,  24.02.2021 10.03.2021, 24.03.2021 14.04.2021, 28.04.2021 26.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
12.01.2021,  26.01.2021 09.02.2021, 23.02.2021 09.03.2021, 23.03.2021 13.04.2021, 27.04.2021 25.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
11.01.2021 15.02.2021 15.03.2021 19.04.2021 17.05.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
05.01.2021 02.02.2021 02.03.2021 06.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
07.01.2021 03.02.2021 03.03.2021 07.04.2021 05.05.2021 02.06.2021

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
08.01.2021 04.02.2021 04.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 04.06.2021

MARZEC
22

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
odpady zmieszane - worek,pojemnik (własny)

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

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych                                                                                          

 GMINA CHOCEŃ na rok 2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje, iż odpady do odbioru muszą być wystawione do godz.  6.30  w dniu odbioru. 

Wiecej informacji pod nr tel. 54 284-41-79. 

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

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

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

Odbiór odpadów zmieszanych i biodegradowalnych w miejscowościach: 

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

ODBIÓR POPIOŁU
Choceń 

ODBIÓR POPIOŁU
 Czerniewice

Pozostałe miejscowości

odpady ze szkła - worek zielony

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

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

      Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
 Rejon VI: Choceń

Odbiór zużytego soprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych , odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

opakowania wielomateriałowe,  tworzywa sztuczne, metal - worek zółty 
papier, tektura  - worek niebieski

popiół  - worek, pojemnik ( własny)



16 WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Poszukuję działki około 0,30 ha z budynkiem do remontu. 
Kontakt tel: 788 819 011

Sprzedam działkę – 1ha o numerze  ewidencyjnym 153/8 
w miejscowości Wilkowiczki.
Kontakt: 606 514 264

Sprzedam mieszkanie 45 m2 w centrum Chocenia (dwa pokoje, kuchnia,
łazienka, strych, ogródek, budynki gospodarcze) tel: 662 097 527

Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Konsultacje 
w sprawie zniesienia 
urzędowych nazw 
miejscowości 

Rada Gminy Choceń, w uchwale nr 
XXII/159/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., 
zarządziła przeprowadzenie konsultacji 
społecznych z mieszkańcami miejscowości 
Choceń w sprawie zniesienia urzędowych 
nazw miejscowości Jerzewo i Zakrzewek. W 
poprzednich latach w/w miejscowości zostały 
włączone do Chocenia. Z dokumentacji mel-
dunkowej przechowywanej w Urzędzie Gminy 
w Choceniu z kart meldunkowych stałych 
mieszkańców (karty rejestru mieszkańców) 
wynika, że nie ma w tych miejscowościach 
zameldowanych mieszkańców. Proponow-
ane zniesienie urzędowych nazw ma na celu 
uporządkowanie i ujednolicenie stosowania 
i używania nazw miejscowości w Gminie 
Choceń.

Przedmiotem konsultacji jest przekazanie 
mieszkańcom informacji w sprawie zniesie-
nia urzędowych nazw miejscowości Jerzewo 
i Zakrzewek oraz zebranie od uczestników 
konsultacji uwag i opinii w tym zakresie. W 
związku z powyższym informacja w sprawie 
konsultacji została opublikowana na stro-
nie internetowej Gminy Choceń. Termin 
przeprowadzenia konsultacji ustalono do 
dnia 15 grudnia 2020 r. Opinie i uwagi można 
wnieść w dowolny sposób, na adres urzędu 
– Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 
12, 87-850 Choceń lub email agnieszka.
swiatkowska@chocen.pl  

Zatwierdzenie wyników konsultacji planow-
ane jest na najbliższym posiedzeniu Rady 
Gminy. 

Podziękowanie
Zarząd PZERiI Koło nr 7 w Choceniu składa 

serdeczne podziękowania P. Romanowi 
Nowakowskiego Wójtowi Gminy Choceń i 
Radzie Gminy Choceń za wsparcie finansowe 
wycieczki do Zakopanego (autokar i paliwo). 
DO podziękowań dołączają się wszyscy 
uczestnicy wycieczki. Prosimy P. Wójta  
o kolejną pomoc finansowaną w przyszłym 
roku za co będziemy bardzo wdzięczni. 

Przewodnicząca Koła  
Bożena Biegniewska

Projekt dla seniorów
Gmina Choceń uzyskała dofinansowanie projektu od Urzędu Marszałkowskiego w 

Toruniu. Projekt ma objąć wsparciem seniorów. Projekt ten przewiduje zorganizowanie 
dodatkowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz zorganizowanie klubów seniora.  Zajęcia odbywać się będą w wielu 
miejscach na terenie gminy. W ramach klubów mają być zorganizowane między innymi 
zajęcia gotowania- dietetyki, gimnastyka, wspólne wyjazdy do kina i teatru, prace man-
ualne. W projekcie zaplanowane jest również doradztwo psychologiczne. Rozpoczęcie 
działań w projekcie planowane jest na marzec 2021.

Dominika Szymańska

OGŁOSZENIA


