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Szczepienia!

Społeczna Straż Rybacka
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Śmieci coraz drożej – na
razie opłata bez zmian

O przetargu i jego wynikach piszemy oddzielnie. Niestety znowu ceny idą w górę. Od lat
samorządy domagają się zmian w tzw. ustawie śmieciowej. Bez nich nie ma szans na zahamowanie wzrostu cen. Już dziś opłata za śmieci stanowi istotny wydatek w domowych budżetach i
niejednokrotnie przewyższa wysokość podatku od nieruchomości i rolnego.
Zdecydowaliśmy się mimo wszystko pozostawić wysokość opłaty za śmieci na dotychczasowym poziomie czyli 18 zł lub 20 zł od osoby miesięcznie. Liczymy na lepszą skrupulatność w
ustalaniu liczby osób w gospodarstwach domowych a także na poprawę ściągalności. Jest to
decyzja do końca roku kalendarzowego. Jeśli jednak oczekiwane działania nie przyniosą rezultatów podwyższenie opłaty będzie koniecznością.
Jeszcze raz apel do posłów i senatorów, do Rządu i Ministerstwa może w końcu czas zająć się
tym ważnym dla ludzi tematem.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Dodatkowe postoje pociągów
Intercity w Czerniewicach

Otrzymaliśmy informację, że w związku z ograniczoną ofertą przewozową pociągów regionalnych na trasie Włocławek - Kutno - Włocławek, Minister Infrastruktury przychylił się do wniosku
mieszkańca naszej gminy i interpelacji poselskiej, co sprawiło, że od dnia 13 czerwca 2021 r.,
na stacji Czerniewice wyznaczone zostały dodatkowe postoje pociągów PKP Intercity. Są to dwa
pociągi w kierunku Kutna (po godzinie 6.00 i 9.00) oraz jeden pociąg w kierunku Włocławka (po
godzinie 17.00).
Pociągi spółki PKP Intercity S.A. jako jedyne zatrzymują się na stacji Czerniewice w soboty i
niedziele. Dodatkowo warto podkreślić, że pociągi będą jeździły do Bydgoszczy i do Warszawy
co również może przyczynić się do atrakcyjności ich funkcjonowania. Postoje mają mieć charakter tymczasowy jednakże wszystko zależy od liczby pasażerów.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Skarbnik Gminy odchodzi z pracy

Po 9 latach pracy Pani Beata Piłatowska – Skarbnik Gminy zdecydowała się zmienić pracę.
Pani Beata wygrała konkurs w Regionalnej Izbie Obrachunkowej – instytucji nadzorującej finanse
samorządu – i od 1 września podejmie prace w tej firmie. Chcę podkreślić jednoznacznie, że
przyczyną odejścia z pracy Pani Beaty nie są jakiekolwiek wewnętrzne konflikty i kłopoty, lecz
chęć dalszego rozwoju.
Skarbnika Gminy powołuje Rada Gminy na wniosek Wójta. Wniosek taki może złożyć tylko
Wójt. Wobec zaistniałej sytuacji mam zamiar złożyć w stosownym czasie wniosek o powołanie
obecnej zastępcy Pani Ilony Walczak na stanowisko Skarbnika Gminy.
Pani Beacie Piłatowskiej chciałbym publicznie podziękować za wieloletnią pracę – dobrą
pracę. Niełatwo być Skarbnikiem w samorządach. Życzę też w nowej firmie wielu sukcesów.
Podejmujesz Beato nowe wyzwania. Znając Ciebie jestem pewien, że poradzisz sobie bez problemu.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Przetarg na przebudowę
drogi w Czerniewicach

Rozstrzygnęliśmy przetarg na Przebudowę ul. Polnej w Czerniewicach (z wyłączeniem torowiska). W przedmiotowym postepowaniu złożona została jedna oferta. W dniu 15 czerwca 2021
r została podpisana umowa z Wykonawcą FIRMĄ INŻYNIERYJNO-DROGOWĄ DROGTOM Sp.
z o. o. z Włocławka na kwotę 189 087,63 zł. Inwestycja dotyczy odcinka drogi nr 190 788C ul.
Polna w miejscowości Czerniewice od km 0+000 do km 0+255 i od km 0+341 do km 0+535.
Zamówienie będzie wykonane do listopada bieżącego roku.
Hanna Piastowska

Droga w Ługowiskach

Stan drogi Szczytno – Ługowiska – granica gminy wymaga pilnego remontu i poszerzenia. Po
analizie kosztów zdecydowałem wytypować ją do finansowania z Rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych. Długość około 2,7 km a orientacyjny koszt do 2 mln zł. Trzymajmy kciuki za
pozytywne rozpatrzenie wniosku.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Dz. nr 214/26 - 0,1017 ha,
Dz. nr 214/27 - 0,1016 ha,
Dz. nr 214/28 - 0,1018 ha,
Dz. nr 214/29 - 0,1017 ha.
Przetarg na działki odbędzie się w drugiej
połowie lipca, o czym wcześniej poinformujemy na stronie Urzędu oraz pod adresem www.
bip.chocen.pl
Dokładnych informacji udziela Sylwia Krajewska pod nr tel: 54 284-66-17 wew. 22,
e-mail: sylwia.krajewska@chocen.pl
Sylwia Krajewska

Sprzątanie lasu

Dzień 24 kwietnia 2021 r. dla drużyn harcerskich z Chocenia należących do Hufca ZHP Powiat Włocławskiego
był niezwykle pracowity. Zuchy i harcerze poświeciły
cały dzień na uporządkowanie lasu na Szczutkowie. To
smutne, że lasy są tak zanieczyszczone i odpady, które
powinny trafić na wysypisko trafiają do lasów i niszczą
nasze środowisko. Pomijając nieprawdopodobne odpady jakie znaleźli harcerze (np. opony, sanitariaty,
kwiaty z cmentarza czy zużyte pampersy) mnóstwo
zanieczyszczeń pochodziło również od turystów czy
wędkarzy. Plan sprzątania Gminy Choceń zakłada jeszcze dwie takie akcje, które obejmą las w miejscowości Lutobórz (druga strona jeziora) oraz las w Choceniu.
Do akcji przyłączyła się spora grupa strażaków z OSP Choceń oraz rodzice harcerzy. Wspólnie
udało się wywieźć z lasu około 70 dużych worków śmieci oraz kilkanaście większych odpadów.
Partnerami akcji jest: Urząd Gminy w Choceniu, Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kutno z
siedzibą w Chrośnie, które m.in. dostarczyło worki na śmieci i zapewnia wywóz odpadów oraz
Firma RT-BUD z Chocenia, która przekazała rękawice robocze.
Harcerze bardzo mocno dziękują wszystkim za wsparcie i zaangażowanie w akcję, która sprawi, że kawałek naszej ziemi będzie piękniejszy!

Wsparcie do budowy bloku w Choceniu

Działki w Czerniewicach na sprzedaż

Urząd Gminy w Choceniu informuje ,że na
stronie www.bip.chocen.pl /nieruchomości /
wykazy na zbycie znajduje się wykaz działek
budowlanych przeznaczonych na sprzedaż
położonych w Czerniewicach. Działki mają
powierzchnię:
Dz. nr 214/6 - 0,1004 ha,
Dz. nr 214/21 - 0,1817 ha,
Dz. nr 214/22 - 0,1015 ha,
Dz. nr 214/23 - 0,1015 ha,
Dz. nr 214/24 - 0,1016 ha,
Dz. nr 214/25 - 0,1016 ha,
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Od czerwca w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu(WFOŚiGW) Mieszkańcy Gminy Choceń otrzymają
pomoc w procesie składania wniosku i uzyskaniu dofinansowania w ramach programu „Czyste
Powietrze”.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami
domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).
Program przewiduje dofinansowania na:
– źródło ciepła – wymianę, zakup, montaż,
– instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
– mikroinstalację fotowoltaiczną,
– ocieplenie przegród budowlanych,
– stolarkę drzwiową i okienną,
– dokumentację (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).
Forma dofinansowania:
– dotacja
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Prosimy o wcześniejsze
umówienie się pod numerem telefonu 54 284 66 17 wew. 22 lub 21.
Sylwia Krajewska

Gmina Choceń jest członkiem Rypińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o
z siedzibą w Rypinie już od sześciu lat. Ta współpraca zaowocowała wybudowaniem bloku w
Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym jest 21 mieszkań w systemie docelowej własności.
Przed nami ciąg dalszy współpracy.
Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z.o.o posiada niezbędną dokumentację
i uzyskało wymagane pozwolenie na budowę nowego bloku.
Blok w kształcie litery L posiada 4 kondygnacje na których łącznie będzie 40 mieszkań o powierzchniach zabudowy od 28 m2 do 70 m2 z przestronnymi balkonami. W piwnicy znajdowały się
będą miejsca parkingowe.
Do każdego mieszkania przynależna będzie komórka lokatorska i miejsce parkingowe.
Mieszkania będą budowane do stanu deweloperskiego.
Pozytywnie został zweryfikowany wniosek Wójta Gminy Choceń, skierowany do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze Środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wniosek dotyczy sfinansowania działania polegającego na objęciu przez Gminę Choceń
udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej- RTBS Sp. z.o.o.
W związku z powyższym na konto Gminy Choceń wpłynęła wnioskowana kwota w wysokości
823 060 zł. Wsparcie jest związane z realizacją zadania pod nazwą ”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ew. 190/7, obręb
Choceń, gm. Choceń„ obok istniejącego bloku RTBS.
W trzecim kwartale br. zostanie ogłoszony przetarg na realizacje zadania.
Planuje się rozpoczęcie budowy jesienią br. a zakończenie jesienią 2023r.
Mariusz Bilęda

EGZEKUCJA DŁUGÓW ZA WODĘ I ŚCIEKI

Fotowoltaika etap III

Gmina Choceń rozpoczęła realizację prac związaną z przygotowaniem procedury przetargowej na realizację projektu pt: Fotowoltaika w Gminie Choceń. W tym przypadku będzie to
postępowanie w trybie powyżej progów unijnych (tzw. Przetarg unijny). W związku z tym należy
przygotować dodatkową ilość nowych dokumentów i założeń. Inwestycja zostanie zrealizowana
do końca tego roku w związku z planową zmianą przepisów dotyczących instalacji fotowoltaicznych. Liczmy, że postępowanie przejdzie sprawnie i wyłonimy dobrego i solidnego wykonawcę,
który zrealizuje cały zakres inwestycji w krótkim czasie.
Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez zwiększenie udziału
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, prowadzące do ograniczenia szkodliwych emisji
do atmosfery oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych obiektów. Tym samym nastąpi poprawa
jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Choceń dzięki zwiększonemu udziałowi źródeł
odnawialnych w produkcji energii w województwie kujawsko-pomorskim. Realizacja projektu
przyczyni się także do wzrostu jakości życia mieszkańców w Gminie Choceń poprzez poprawę
czystości i jakości powietrza.
W wyniku realizacji projektu 53 budynki, w tym 47 gospodarstw domowych i 6 budynków
użyteczności publicznej zostanie wyposażonych w nowy system dostarczania energii elektrycznej wykorzystujący OZE – panele fotowoltaiczne. W wyniku podjętej inwestycji zaoszczędzone
zostanie rocznie 448,534 MWh energii elektrycznej, co pozwoli ograniczyć emisję dwutlenku
węgla o 363,31 tony (363,31 tony równoważnika CO2 w skali roku) oraz koszty eksploatacji
obiektów o 287 061,76 zł.
Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania w zakresie mikroinstalcji
OZE i działań prosumenckich (produkuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a także na
redukcję tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest powszechnym zjawiskiem. Realizacja
przedsięwzięcia poprawia wizerunek gminy w oczach mieszkańców, jako gminy efektywnej energetycznie i ekonomicznie. Potrzeba realizacji inwestycji w OZE wynika z Panu Gospodarki Nisokoemisyjnej dla Gminy Choceń.
Kamil Klejba

Po okresie przerwy spowodowanej epidemią koronawirusa, Urząd Gminy w Choceniu wznawia
egzekucję opłat za gospodarowanie odpadami, opłat za wodę i ścieki. Przeprowadzamy
weryfikację i dokonujemy oceny wielkości zadłużenia u poszczególnych mieszkańców. Z dotychczasowej praktyki wiemy, że egzekucja skarbowa lub sądowa nie przynosi żadnych efektów
ponieważ osoby, te nie mają stałego źródła utrzymania, a ich dochody z GOPS nie podlegają
egzekucji. Dlatego też ostatnim wyjściem jest odłączenie przyłącza wodociągowego i wskazanie
najbliższego punktu czerpalnego dla zaopatrzenia w wodę. Takich wezwań do zapłaty wraz z
informacją o odłączeniu wody wysłano w ostatnim czasie kilka. Prosimy o uregulowanie wszystkich zaległości wobec gminy, gdyż będziemy w dochodzeniu swoich należności konsekwentni.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Profilaktyka zakażeń neumokokowych
wśród osób dorosłych w oparciu
o szczepienia przeciwko pneumokokom

W związku z przystąpieniem do realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych
wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w roku 2021 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu zaprasza
wszystkich chętnych do zgłaszania się do tutejszego ośrodka. Do programu zostaną zakwalifikowane osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka - osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli
lub dychawicy oskrzelowej, zameldowane na terenie Gminy Choceń. Obecnie zgłosiło się ok 20
osób. Nasza Gmina będzie realizowała szczepienia dla 30 osób. Osoby zainteresowane szczepieniem w celu uzyskania dodatkowych informacji mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Choceniu lub dzwonić pod nr tel. 606465493. Każdy pacjent zgłaszający
się na szczepienie zobowiązany będzie także do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
potwierdzającego przynależność do grupy ryzyka. Szczepienie zostanie przeprowadzone przez
Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
Hanna Gołębiewska
Kierownik GOPS
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Wybory w jednostkach OSP

Skończyła się kadencja obecnych zarządów w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Z
uwagi na pandemie wybory przeciągnęły się w czasie. Ostatnie zebranie miało miejsce 6 czerwca w Śmiłowicach. W Choceniu, Czerniewicach, Szczutkowie, Wichrowicach wybrano nowe
Zarządy praktycznie w starym składzie z niewielkimi zmianami. Nowe zarządy ma OSP Wilkowice
gdzie prezesem wybrano Wiesława Lateckiego i OSP w Śmiłowicach gdzie prezesem został
Mariusz Kierzkowski. W dniu 29 czerwca odbędzie się zebranie zarządu Gminnego, o jego wynikach poinformujemy oddzielnie. Wszystkim zarządom życzymy sukcesów.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Apel o podjęcie działań w sprawie
przebudowy drogi wojewódzkiej 269

Podczas sesji Rady Gminy Choceń w dniu 5 maja br., radni zwrócili uwagę na sprawę
dotyczącą przebudowy drogi wojewódzkiej 269. O tym, jak jest ona ważna dla mieszkańców
gminy Choceń mówił Wójt Gminy Roman Nowakowski. Jest to droga, która prowadzi z Kowala
przez Czerniewice, Choceń w kierunku Chodcza i dalej do Izbicy Kujawskiej. Od 2013 roku, 3
samorządy – Choceń, Chodecz i Boniewo czyniły zabiegi i zorganizowały wspólną uroczystą
sesję, na którą zaprosiliśmy Pana Marszałka. Podczas sesji przedstawiliśmy, jak ta droga jest
potrzebna, wiedząc, że za chwilę będzie uruchomiona autostrada i droga będzie stanowiła
główny dojazd do autostrady.
Wójt przypomniał słowa Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego Pana Piotra
Całbeckiego ze stenogramu z tamtego posiedzenia: „Jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną
to akurat w dobrym jesteśmy miejscu, bo autostrada A1, jest rzeczywiście priorytetem, który
będziemy chcieli wykorzystywać w następnej perspektywie w pierwszej kolejności. I tak robiona by była nie autostrada, która przebiega przez nasze województwo, ale taką, która otwiera
nasze województwo na świat. Mają to być po prostu wrota, a jeśli tak to do węzłów musimy
zbudować porządne w najwyższym standardzie drogi, które skomunikują nasze województwo
z tymi węzłami. Więc w pierwszej kolejności będziemy budować takie drogi, które właśnie będą
komunikować, otwierać węzły. Łatwo się domyśleć, że wszystkie te trzy (węzły), które leżą na
terenie Powiatu Włocławskiego stają się absolutnym priorytetem.
Mimo wieloletnich zabiegów, bo te zabiegi trwają kilkanaście lat, drogi 269, jak nie było, tak nie
ma. Oczywiście Marszałek wykonał kawałek drogi od strony Izbicy Kujawskiej, czyli do węzła autostradowego zostało jakieś 25 km. Dla nas, dla Chocenia, dla Czerniewic, dla Kowala, dla Chodcza, to nie w tą stronę. Dla naszych gmin ciągle ten węzeł jest niedostępny, ciągle nie ma komunikacji z autostradą. I słowa Pana Marszałka wypowiedziane kilkanaście lat temu nie sprawdziły
się. Ten apel jest po to, żeby zacząć wzmacniać ten nacisk, bo jak przyjdzie podejmować kolejną
decyzję, żeby to była droga 269 w Powiecie Włocławskim. Apelujemy więc, aby przypomnieć
Marszałkowi, że słowo dane kiedyś przez Marszałka my pamiętamy.
Chodnik, który chcieliśmy wybudować między Choceniem a Czerniewicami, nie pozwolono
nam, bo droga wojewódzka będzie budowana. Chodnik przy ul. Czerniewickiej w Choceniu, nie
można zrobić, bo droga będzie remontowana. I takich elementów jest wiele, że droga będzie
remontowana, remontowana, a ludzie jak chodzili po błocie, bo brakuje chodnika, tak chodzą.
Radni pamiętają tamtą sesję z udziałem Marszałka i apelują do Marszałka, aby uchylił tej kasy
i jak będzie wiatr w naszym kierunku, aby tych banknotów przywiało na tą drogę. W związku z
tym, iż tak długo trwa przystąpienie do przebudowy drogi 269, jedyna droga jaka nam pozostała
to NĘKANIE.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Elektrownie wiatrowe na
terenie Gminy Choceń.

Rada Gminy Choceń przystępując do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod elektrownie wiatrowe, sugerowała się opracowanym raportem
oddziaływania na środowisko, który przewidywał strefę oddziaływania elektrowni na 450 m. W tej
strefie nie można było lokalizować zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszanej. Wprowadzona ustawa z dnia 20 maja 2016r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych zmieniła
tą odległość na dziesięciokrotność wysokości od lokalizacji elektrowni wiatrowej, uwzględnionej
w planie miejscowym od istniejącej. Na terenie naszej gminy wyznaczonych jest 12 lokalizacji
elektrowni wiatrowych oraz dwie istniejące. Elektrownie wiatrowe, które są już wybudowane
w miejscowości Janowo, według nowej ustawy posiadają strefę oddziaływania 450 m oraz
elektrownia w miejscowości Bodzanowo posiada strefę 1,5 km, a pozostałe niezrealizowane
według zapisów w planie posiadają strefę oddziaływania 2,5 km. Część z tych elektrowni nie
uzyskała pozwolenia na budowę, sprawy są umorzone lub zawieszone. Natomiast cztery elektrownie posiadają prawomocne pozwolenie na budowę w miejscowościach: Bodzanowo, Borzymowice, Niemojewo. To zupełnie zmieniłoby naszą sytuację. Na powierzchni ok. 60% naszej
gminy nie można lokalizować nowych budynków mieszkalnych. Decyzje o warunkach zabudowy
wydawane były przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie w/w ustawy. Po 16 lipca 2019r.
nie ma możliwości wydania pozytywnej decyzji. Nie dotyczy to obowiązujących w tej strefie
planów miejscowych. Gmina Choceń może przystąpić do opracowania planów miejscowych,
ale tylko dla obszarów dla których decyzje zostały wycofane z obiegu prawnego. W sytuacji, gdy
inwestycja już jest zrealizowana lub jest pozwolenie na budowę to nie możemy podjąć w tym
zakresie żadnych czynności. Gmina Choceń wystąpiła z petycją do władz państwa o zmianę
przepisów dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych, której strefa oddziaływania wynosiłaby
500 m. Sprawy w tym temacie mają się rozstrzygnąć w drugim kwartale bieżącego roku. Jeśli
do Sejmu nie wpłynie projekt, który spełniały oczekiwania nasze i mieszkańców Gminy Choceń,
dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych dla
inwestorów ubiegających się o taką inwestycję.
Mariusz Bilęda

Obowiązek zgłoszenia do Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków

Rewitalizacja w Gminie Choceń
- projekt społeczny

Gmina Choceń realizuje projekt społeczny pn: „Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja mieszkańców terenów po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków
mieszkalnych po byłej cukrowni w miejscowości Choceń- etap II”. Celem projektu jest wzrost
udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.
W ramach zaplanowanych działań prowadzone są m.in.:
1. Zajęcia w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi:
2. Spotkania integracyjne w zrewitalizowanej przestrzeni wspólnej – piknik
3. Wyjazdy integracyjne
Uczestnicy projektu mogą skorzystać z indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem.
Część zadań z roku 2020 przeniesiona została na rok 2021 w związku z pogłębiającym się
stanem epidemicznym na terenie całego Kraju.
W ramach spełnienia i wykonania wszystkich działań w projekcie zdecydowano się wydłużyć
projekt o dwa miesiące. Dzięki takiemu rozwiązaniu uczesnicy projektu będą w pełni mogli
korzystać z wyjazdów i spotkań integracyjnych. Trwają zajęcia w ramach usług samopomocowych zgodnie z harmonogramem.
Projekt realizowany jest zgodnie konkursem ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania
Dorzecza Zgłowiączki w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez
Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–
2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w okresie: od: 01.09.2020 r. do: 28.08.2021 r.
Kamil Klejba

Przydomowe oczyszczalnie - ciąg dalszy

Trwają prace przy budowie kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres na
rok 2021 obejmuje budowę 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakończenie
prac zaplanowane zostało na 30.09.2021r. Kolejny krok to złożenie wniosku o płatność do
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zadanie pn.: Budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie Gminy Choceń” realizowane 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. Na bieżąco zawierane są
umowy z mieszkańcami, u których taka budowa się odbywa. Koszt partycypacji mieszkańca
w inwestycję to 4.000 zł.
Tomasz Sikorski

Porozumienie na rzecz Społecznej
Inicjatywy Mieszkaniowej

Wójt Gminy Roman Nowakowski podpisał w
Łysomicach w dniu 23 kwietnia br., porozumienie o
współpracy z Krajowym Zasobem Nieruchomości.
Porozumienie ma na celu współpracę w zakresie
budowy przystępnych cenowo mieszkań, wymianę
informacji, materiałów i dokumentów w zakresie nieruchomości położonych na terenie Gminy
Choceń wykazujących potencjał w zakresie realizacji na naszym terenie inwestycji mieszkaniowych
w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Strony zobowiązały się do podejmowania wzajemnych
działań na rzecz inwestycji mieszkaniowych lub uzbrojenia technicznego nieruchomości, a następnie do analizy tych informacji i wypracowania
szczegółowego harmonogramu dalszych działań.
Kolejną bardzo ważną decyzją było wyrażenie przez Radę Gminy Choceń zgody na utworzenie
przez Gminę Choceń spółki KZN – Toruński spółka z o. o. Rada Gminy Choceń zatwierdziła
także wniosek o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wniosek Wójta
o wsparcie w tym zakresie złożono na kwotę 3 mln zł. Do Krajowego Zasobu Nieruchomości
przekazano informację ze wskazaniem terenów, gdzie na terenie gminy Choceń, taka inicjatywa
w zakresie inwestycji mieszkaniowych jest możliwa.
Krajowy Zasób Nieruchomości to państwowa osoba prawna, która istnieje od 2017 roku.
Misją KZN jest analiza, przygotowanie i zarządzanie gruntami pod budownictwo mieszkaniowe oraz tworzenie warunków ułatwiających powstawanie osiedli mieszkaniowych z lokalami na
długoterminowy, dostępny cenowo najem oraz systemem dopłat do czynszu.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
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CEEB to nowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy
ogrzewają swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie
w wymianie tzw. kopciuchów.
Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca
będzie miał 12 miesięcy. Dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.
Jakie informacje będzie zawierała deklaracja:
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy, adres zamieszkania lub siedziby
- adres nieruchomości w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanym w nich paliwach
-numer telefonu właściciela lub zarządcy ( opcjonalnie)
- adres e-mail ( opcjonalnie).
Kogo dotyczy deklaracja
Każdego właściciela lub zarządcę budynku lub lokalu, który posiada źródło ciepła o mocy do
1MW.
W jaki sposób można będzie złożyć deklarację do CEEB:
- w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralaewidencja-emisyjnosci-budynkow-fag
- w formie papierowej- wypełniamy dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście
we właściwym Urzędzie Gminy.
Obowiązki gminy:
Wójt Gminy wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte w deklaracji z wykorzystaniem
systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję w terminie:
- 30 dni od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej- w przypadku” nowo” powstałych
budynków wyposażonych w źródła ciepła lub spalania paliw,
- 6 miesięcy od daty otrzymania deklaracji w postaci pisemnej w przypadku starych źródeł ciepła
lub spalania paliw.
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do PRZEDSTAWICIELA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl tel: ( 22) 661-94-54
Mariusz Bilęda

Wynajem autokaru gminnego

Jest możliwość wynajmowania autokaru gminnego. Pierwszeństwo mają organizacje
społeczne, szkoły itp. Zasady są następujące:
1. Podróże tylko na terenie Polski.
2. Wynajem jest nieodpłatny wraz z kierowcą.
3. Kierowcą jest osoba wskazana przez Urząd Gminy.
4. Utrzymanie kierowcy – wyżywienie itp. – oraz nocleg na koszt organizatora
5. Paliwo na koszt organizatora – autokar wyjeżdża zatankowany do pełna i jest zwracany
również w pełni zatankowany.
6. Ubezpieczenie wycieczki na koszt organizatora.
7. Terminy w uzgodnieniu z p. Krzysztofem Wojtalikiem.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Może ostatnie takie śmieciowisko

„Baraki za Apteką pod Kasztanem” w Choceniu, chyba największe obecnie śmieciowisko w
Choceniu. Na powierzchni około 1 ha gromadzono latami śmieci wszelkiego rodzaju. W porozumieniu z mieszkańcami postanowiłem ostatecznie uporządkować ten teren. Zaznaczam, że
ostatni raz. Od tej pory liczę, że mieszkańcy już sami dopilnują porządku. Wycinamy zakrzaczenia oraz rozbieramy stare piwniczki. Cały teren zostanie uporządkowany, powstaną nowe garaże
dla mieszkańców. Garaże finansują mieszkańcy a wykonawcą będzie nasza spółdzielnia socjalna. W wersji oszczędnościowej koszt garażu z montażem to ok. 5 tysięcy. Będzie możliwość
rozłożenia na raty na okres jednego roku.
Szczegóły omówimy na spotkaniu.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Podniesienie aktywności społecznej
i zawodowej mieszkańców

Trudny czas pandemii nie pozwolił nam organizować kursów i szkoleń dla mieszkańców
naszej gminy. Stopniowe luzowanie obostrzeń sprzyja dalszej realizacji projektu w związku z tym
pierwsze kursy organizowane są w porozumieniach z ośrodkami szkoleniowymi a uczestnicy są
systematycznie informowani o terminach. W projekcie postanowiliśmy wprowadzić kilka zmian
m.in. prowadzimy rekrutację w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc w projekcie. Dodatkowo to
mieszkaniec ma możliwość zaproponowania własnego autorskiego kursu czy szkolenia. Wszystkie te działania mają na celu poprawę statusu osoby bezrobotnej i ułatwienie jest znalezienie
pracy.
Projekt Gminy Choceń pt.: „Podniesienie aktywności społecznej i zawodowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na
lata 2014-2020, Działanie 11.01. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR, okres jego realizacji trwa od 01.03.2020 r. do 31.12.2021 r. Celem głównym projektu podniesienie aktywności
społecznej i zawodowej mieszkańców gm. Choceń poprzez kursy i szkolenia skierowane dla
osób młodych w wieku produkcyjnym dotkniętych bezrobociem zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.
Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdować będą się
w regulaminie rekrutacji. Rekrutacja uczestników ma charakter ciągły, w związku z powyższym
wszystkich zainteresowanych do udziału. Zapraszamy.
Kamil Klejba

Narodowe czytanie

Kolejna, CCKB edycja, ogólnopolskiej akcji
popularyzującej największe dzieła literatury polskiej. Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej
lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Choceńskie Centrum KulturyBiblioteka serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców na Narodowe Czytanie w niedzielę,
29 sierpnia 2021 roku na godzinę 16:00. Zjednoczmy się tego dnia wokół nieprzemijających
wartości naszego literackiego kanonu, aby czerpać radość z bycia razem przy wspólnej lekturze.
Ewa Wysińska

Projekt REGIOGMINA

Gmina Choceń bierze udział w pilotażowym projekcie REGIOGMINA „Usytuowanie na poziomie lokalnych samorządów instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model
wielopoziomowego zarządzania regionem”. Projekt ten jest realizowany przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach projektu trwają prace nad Lokalnym Programem Rozwoju Gospodarczego dla naszej gminy. Z przedstawicieli gminy, osób z otoczenia biznesu i lokalnych
przedsiębiorców została wyłoniona grupa robocza, która będzie pracować nad powstaniem
Lokalnej Organizacji Gospodarcze. Organizacja będzie punktem konsultacyjno – doradczym dla
lokalnych przedsiębiorców.
W ramach Programu można składać wnioski na rozwój infrastruktury, ułatwienie powrotu
młodym mamom na rynek pracy poprzez dofinansowanie opieki dla dzieci, promocję szkolnictwa branżowego, zakładanie spółdzielni socjalnych dla osób, które mają utrudniony powrót na
rynek pracy, wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy w postaci kursów i szkoleń,
promocję agroturystyki. Lista projektów pozostaje otwarta i jest w fazie dyskusji.
Na chwilę obecną trwa podsumowanie pierwszego etapu prac w 21 gminach biorących udział
w pilotażu Projektu REGIOGMINA.
Agnieszka Ryniec
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Dnia 22.12.2020 r. Tomasz Lińczak
podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Kujawsko-Pomorskiego o
przyznanie pomocy na realizacje operacji
pn. „Podjęcie i prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie świadczenia usług
naprawy pojazdów samochodowych”, w
ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w ramach inicjatywy LEADER /
poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Wniosek o dofinansowanie został złożony
za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.
Celem operacji jest wsparcie finansowe
procesu powstania firmy poprzez podjęcie
i prowadzenie działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu usług naprawy
pojazdów samochodowych.
W ramach dofinansowania został zakupiony sprzęt niezbędny do realizacji operacji.
Kwota dofinansowania 50 000,00 zł.

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE
"MARYSIEŃKA"
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z
NASZEJ OFERTY.

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

CHOCEŃ UL. JARZĘBINOWA 11
tel. 661-802-210
tel. do zamówień obiadów 698-291-129

Azbest w roku 2021

Firma US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina wykonuje prace przy demontażu i utylizacji
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń. Zadanie pn.: „Demontaż, utylizacja
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Choceń” jest dotowane w
100% z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Szacunkowa ilość jaka jest zaplanowana do utylizacji na ten rok to około 285 ton, o wartości
prawie 135.000,00 zł. Następny etap to rozliczenie przyznanej dotacji. Na przyszły rok zaplanowana jest kwota 80.000,00 zł do wydatkowania na wyżej wymieniony cel.
Tomasz Sikorski

Kontynuacja prac przy rewitalizacji
budynków- etap II

Trwają prace dotyczące projektu pod nazwą: „ Rewitalizacja przestrzeni i budynków mieszkalnych po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych po byłej
cukrowni w miejscowości Choceń- etap II”. W ubiegłym roku zakończono roboty remontowe na
budynkach mieszkalnych w Borzymiu na działkach nr 53/6 i 53/5. Obecnie realizowane są prace
na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Spacerowej w Choceniu na działkach nr
557, 558, 559, 560, 561. Roboty zostaną wykonane do 31.08.2021r. Ostatnim etapem są roboty remontowe na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Borzymiu na działce nr 19/9, które
zostaną zakończone do dnia 30.11.2021r.
Inwestycja polega na wykonaniu rewitalizacji części wspólnych budynków tj. robót termomodernizacyjnych ścian, dachów, wymianie okien na klatkach schodowych i kotłowni, wymianie drzwi zewnętrznych i balkonowych, remontu wejść do budynków. Przy jednym z budynków wykonany zostanie podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz powstaną 2 altany stanowiące części
wspólne. Zakończenie zadania planowane jest na listopad 2021 r.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju i przy udziale Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki. Zadanie jest dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
Mariusz Bilęda

NARODOWY SPIS POWSZECHNY
LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021

Jesteśmy już na półmetku Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Do tej pory
mamy spisanych ponad 35% mieszkań i osób.
Spis nadal jest realizowany następującymi metodami:
* metodą samospisu internetowego (CAWI)
* metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
* metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)
Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub
telefoniczne na infolinii spisowej, ZOSTANĄ SPISANI PRZEZ RACHMISTRZÓW. Rachmistrzowie telefoniczni będą dzwonić wyłącznie z numerów telefonu: 22 828 88 88 lub 22 279 99 99. Tożsamość
rachmistrza można potwierdzić na stronie GUS. [1] OD 23 CZERWCA RACHMISTRZOWIE MOGĄ
PROWADZIĆ WYWIADY TAKŻE BEZPOŚREDNIO W PAŃSTWA DOMACH. W Urzędzie Gminy w
Choceniu nadal jest wyznaczone stanowisko do samospisu. Zapraszamy serdecznie. Zgodnie z
nowelizacją spis potrwa do 30 września 2021 roku. Pomimo, że pozostały trzy miesiące, gorąco
zachęcamy do spisania się. Nie odkładajmy tej czynności na ostatnią chwilę. Przypominamy, że spis
odbywa się raz na 10 lat i dotyczy każdej osoby mieszkającej stale, bądź czasowo na terenie Polski.
Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań. Zakres informacji zbieranych w spisie to: charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa, zasoby mieszkaniowe. W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego.
Maria Dobiecka

Zakup do referatu drogowo-budowlanego

Rada Gminy dokonała zmian w budżecie
gminy Choceń na 2021 w zakresie wyasygnowania środków z przeznaczeniem na
zakup rębaka tarczowego. Wartość rębaka to
kwota 40.000 zł. Sprzęt został już odebrany i
wykonywał swoją pierwszą pracę. Jak widać
na zdjęciu zainteresowanie nowościami jest
ogromne.
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Dzień Dziecka w Choceniu

Umowa o finansowanie oczyszczalni
w Choceniu podpisana

Dnia 21 maja 2021 roku, w siedzibie Urzędu
Gminy w Choceniu odbyło się uroczyste podpisanie umowy na finansowanie zadania pod
nazwą: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń.
Obecna oczyszczalnia wymaga rozbudowy
z uwagi na zwiększenie ilości obsługiwanych
mieszkańców. Wartość inwestycji to 3 997
500,00 mln zł. Gmina otrzyma dofinansowanie z RPO i Budżetu Państwa na kwotę 3 087
500,00 mln zł. Zadanie będzie realizowane 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. Prace przy rozbudowie i modernizacji będzie prowadziła Firma FPW PAP-BUD Jacek
Papierowski z Rościszewa. Zakończenie prac planowane jest na 30 listopada przyszłego roku.
Sylwia Krajewska

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią ponownie mogliśmy obchodzić Dzień Dziecka. 5 czerwca najmłodsi wraz z rodzicami celebrowali swoje święto przy Hali Sportowej GOSiR w Choceniu. Impreza rozpoczęła się nietypowo, ponieważ pierwszy raz ulicami Chocenia
przemaszerowała wielobarwna bajkowa parada maskotek, do której dołączali najmłodsi wraz
z rodzicami. Atrakcji tego dnia nie brakowało! Animacje, zdjęcia z maskotkami, fotobudka,
dmuchańce, wata cukrowa – to wszystko czekało na najmłodszych. Nie zabrakło również akcentu strażackiego. Strażacy OSP w Choceniu przygotowali stoisko ze sprzętem strażackim oraz
konkurencje z nagrodami dla najmłodszych. Największą furorę tradycyjnie zrobiła piana i kurtyna
wodna. Dzieci, które przygotowały strój i aktywnie brały udział w bajkowej paradzie otrzymały nagrody ufundowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. Dzień Dziecka połączony
był z akcją krwiodawstwa, która tradycyjnie przeprowadził Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego
oraz Harcerski Klub Ratowniczy ECHO.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej spontanicznej imprezy.
Udało się „wstrzelić” z terminem. Serdecznie podziękowania dla Wójta Gminy Choceń – Pana
Romana Nowakowskiego oraz Starosty włocławskiego – Pana Romana Gołębiewskiego za pomoc finansową w realizacji wydarzenia oraz dla Radnego Rady Powiatu – Pana Dawida Dalmanna – za pomoc w organizacji wydarzenia.
Ariel Malinowski
Dyrektor CCKB

Warsztaty wsparcia

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń przystąpiło do realizacji projektu grantowego
pt. „ Warsztaty wsparcia dla seniorów poprzez organizację zajęć kulturalnych, rękodzieła oraz
kulinarnych”. Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 10 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób niesamodzielnych, a także 4 osoby będące otoczeniem. Łącznie w projekcie uczestniczy 14 osób,
które korzystają z zajęć: komputerowych, rękodzieła, kulinarnych oraz porad dietetyka i psychologa. Każdy uczestnik warsztatów kulinarnych otrzyma pamiątkowy fartuch, czapkę oraz
deskę kulinarną (stolnicę). Na zakończenie projektu przewidziana jest impreza promocyjno – integracyjna. Będzie to wydarzenie podsumowujące projekt i włączające osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na rzecz lokalnej społeczności. Odbędzie się degustacja
przygotowanych potraw dla mieszkańców. W trakcie trwania projektu przewidziano również 4
wyjazdy integracyjne.
Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym
oraz wzrost aktywności społecznej (8 osób) i efektywności społecznej (5 osób). Ponadto u
osób z otoczenia (3 osoby) nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Całkowita wartość projektu to 52 631,58 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w
kwocie 50 000,00 zł (95 %), wkład własny wynosi 2 631,58 zł (5 %).
Koordynator Projektu
Ariel Malinowski

„GAZ-SYSTEM” DLA SZKÓŁ

Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski 17 maja 2021 r.
podpisał umowę darowizny na kwotę 30 tyś zł z Darczyńcą
- Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Gmina przeznaczy otrzymane środki dla szkół na
zakup wyposażenia i sprzętu do nauki zdalnej oraz pomoc
psychologiczną dzieciom, odczuwającym skutki pandemii.
Program „GAZ-SYSTEM dla edukacji” został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz
Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.
Wybór gmin uczestniczących w programie jest nieprzypadkowy. Znajdują się one na trasach
budowy gazociągów Gustorzyn – Wronów, Kolnik – Gdańsk, Pogórska Wola – Tworzeń, w Karnicach, gdzie powstaje Terminal Odbiorczy w ramach Baltic Pipe i PMG Damasławek. Wsparcie
GAZ-SYSTEM dotrze do gmin: Żnin, Pszczółki, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pruszcz Gdański,
Mogielnica, Stara Błotnica, Rawa Mazowiecka, Brześć Kujawski, Choceń, Zduny, Skrzyszów,
Dąbrowa Tarnowska, Sieciechów, Karnice, Kozienice i Janowiec Wielkopolski.
„GAZ-SYSTEM dla edukacji” to program skierowany do szkół podstawowych i zespołów
szkół z województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje. W
ubiegłorocznej edycji do 57 szkół z 25 gmin trafiło ponad 300 sztuk sprzętu, m.in. laptopów,
tabletów, słuchawek oraz routerów z mobilnym internetem.
W naszej Gminie obdarowane zostaną szkoły w Choceniu, Śmiłowicach i Wilkowicach. Zgodnie z zapotrzebowaniem otrzymają m.in.: interaktywne monitory lub pomoce do zajęć logopedycznych, sensorycznych, zajęć z robotyki, keyboard, router.
Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. bardzo serdecznie dziękujemy
Sylwia Krajewska

Dotacja za zakup sadzonek

Miło nam poinformować, że i w tym roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie do wysokości
7400,00 zł na zakup materiału szkółkarskiego. W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz
w roku 2021” zakupiliśmy i posadziliśmy na terenach gminnych: jarzębina w ilości 14 szt.,
głogi- 30 szt., śliwa pissardii- 22 szt., thuja kolumnowa- 14 szt., irga płożąca- 20 szt. Sadzonki drzew i krzewów posadzone zostały w miejscowości Choceń. Wartość zadania to
14.800,00 zł. Pozostałe 7.400,00 zł to wkład własny Gminy. Celem realizowanego zadania jest
zwiększenie powierzchni zielonych, utworzenie ekranów zieleni, stworzenie barier pyłowych
i ekologicznych. Ponadto nowe nasadzenia poprawiają wizerunek i ład przestrzenny Gminy
Choceń.
Tomasz Sikorski

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa
inwestująca w obszary wiejskie”.

Dnia 18 stycznia 2021 r. Tomasz Kościelniak Firma Handlowo-Usługowa Stara Gospoda
podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przyznanie pomocy na realizację operacji pn.: ,,Rozwój działalności firmy poprzez zakup wyposażenia
obiektu gastronomicznego w niezbędny sprzęt” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie został złożony za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki.
Celem operacji jest wsparcie finansowe procesu rozwoju istniejącej działalności na obszarze
wiejskim poprzez zakup wyposażenia obiektu gastronomicznego w niezbędny sprzęt.
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Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W dniu 23 marca 2021 r. w Urzędzie Gminy
w Choceniu odbyła się uroczystość wręczenia
Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Medalami zostały odznaczone Pary Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i więcej lat.
Uroczystego aktu dekoracji Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu
Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy Choceń
Pan Roman Nowakowski wraz z Kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w Choceniu Panią Marią
Dobiecką. Odznaczonym parom wręczyliśmy
legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty. Niestety, z
uwagi na obecnie panujące warunki związane z
pandemią oraz w trosce o Jubilatów, forma obchodów odbyła się w nieco inny sposób niż dotychczas i była dostosowana do obowiązujących
przepisów.
Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
zostało odznaczonych 19 par. W urzędzie stawiło
się 11 par, których uhonorowaliśmy. Następnego
dnia pojechaliśmy do pozostałych małżeństw
wręczyć medale.
* Helena i Bolesław Bagińscy

* Zofia i Ryszard Dynarscy
* Kazimiera i Czesław Grzelak
* Elżbieta i Henryk Grześ
* Leszek Herman
* Zdzisława i Tadeusz Jabłońscy
* Maria i Cezary Kościańscy
* Marianna i Władysław Kruszka
* Danuta i Ryszard Latowscy
* Jadwiga i Eugeniusz Lewandowscy
* Barbara i Jan Michalscy
* Wiesława i Jerzy Modrzejewscy
* Elżbieta i Jan Podlascy
* Ewa i Jerzy Seweryniak
* Halina i Kazimierz Sikorscy
* Alicja i Tomasz Strzeleccy
* Wiesława i Czesław Sudomir
* Maria Wnukowska
* Marianna i Jerzy Zawiślańscy
Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu
składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz
życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności,
szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.
Maria Dobiecka
Kierownik USC

Tablety dla najlepszych

W tym roku podobnie do lat poprzednich przygotowano specjalne nagrody Wójta Gminy
Choceń dla najlepszych uczniów. Uczniowie za uzyskanie najwyższej średniej ocen, ciężką
pracę, wzorowe zachowanie i zaangażowanie w życie społeczne szkoły otrzymali nagrody w
postaci tabletu. Wśród najlepszych znalazły się: Gabriela Dobiecka klasa VIII b ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu, Oliwia Przekwas klasa VIII ze Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach oraz Kalina Kowalska uczennica klasy VIII ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach.
Mamy nadzieję, że otrzymane nagrody sprawią dużo radości i przyczynią się do uzyskiwania
coraz lepszych wyników w dalszej nauce. Serdecznie gratulujemy uczennicom i rodzicom.
E. Paszyńska

Powołanie Kierownika GOPS w Choceniu Drogownictwo w połowie roku 2021

Gmina wspiera niesamodzielnych

Gmina Choceń i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpiły do realizacji projektu „Gmina
Choceń wspiera niesamodzielnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Solidarne
społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W pierwszym etapie projektu działania zostały skierowane na osoby potrzebujące pomocy w
codziennym funkcjonowaniu tj. osoby, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność
wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania, co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W ramach tego etapu przeszkolono
dwie osoby na świadczenie usług, które zdały egzamin i otrzymały certyfikat ukończenia kursu
opiekuna osób starszych, a następnie z dniem 1 czerwca br. zostały zawarte z umowy o pracę.
Ponadto została przeprowadzona rekrutacja w ramach której 10 osób zostało zakwalifikowanych
do objęcia pomocą w formie usług opiekuńczych natomiast dwie osoby zostały umieszczone
na liście rezerwowej, oraz przeprowadzono wywiady środowiskowe i podpisano umowy na
świadczenie usług opiekuńczych z osobami zakwalifikowanymi do usług.
W drugim etapie uruchomiony zostanie klub seniora. W ramach projektu zostanie dostosowany budynek w celu realizacji zadań merytorycznych, zamontowane zostaną klimatyzatory a klub
zostanie wyposażony w sprzęt m.in. taki jak: ekspresy do kawy, odtwarzacze DVD, projektory,
telewizory, aparaty fotograficzne, komputery z oprogramowaniem, drukarki i skanery.
Po przeprowadzeniu rekrutacji i wyłonieniu 60 uczestników projektu klub seniora będzie mógł
rozpocząć swoje funkcjonowanie. Uczestnicy będą mogli skorzystać z zakupionych książek w
ramach biblioteczki seniora gier planowych, korzystać z wyjść do kina, teatru na koncerty oraz
inne wydarzenia kulturalne.
Po wyłonieniu realizatorów warsztatów zajęciowych rozwijających umiejętności i zainteresowania oraz realizatorów gimnastyki rekreacyjnej rozpoczniemy proces rekrutacji 60 seniorów,
którzy będą uczęszczać do klubu seniora oraz 30 osób z ich otoczenia, którzy zostaną objęci
wsparciem psychologa i indywidualnym poradnictwem pracownika socjalnego. Zachęcamy do
udziału w projekcie.
Hanna Gołębiewska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Dominika Szymańska - Kierownik Klubu Seniora

Nowe dowody osobiste już od 02 sierpnia 2021

Zmiany w dowodach osobistych wynikają z
konieczności dostosowania polskich przepisów
do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Chodzi m.in. o ujednolicenie krajowych przepisów w
tym zakresie.
Czy w związku ze zmianami wszyscy
będziemy musieli wymienić swoje dowody
osobisty? Nie, nie będzie takiej konieczności.
Z dotychczasowego dowodu będzie można
korzystać do czasu, aż minie jego ważność.
Nowe dokumenty będą wydawane osobom,
których dowody tracą ważność po 2 sierpnia
lub które kończą 18 lat. Wymiana wszystkich
dowodów na nowe potrwa 10 lat.
Nowy dowód będzie bardziej bezpieczny,
jego warstwa elektroniczna będzie dawała
jeszcze więcej możliwości. Jednak z drugiej strony nowy rodzaj dowodu nie będzie
pozwalał na składanie wniosków online. Jest to
związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów
tożsamości.
W nowych dowodach będą umieszczone
odciski palców (w warstwie elektronicznej) i
odręczny podpis posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak
i podpis trzeba będzie złożyć w urzędzie. A
to oznacza, że zniknie możliwość składania
elektronicznych wniosków o dowód osobisty.
Składanie online wniosku o dowód osobisty
będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich

odciski palców nie będą pobierane.
W nowym dowodzie będzie też kilka innych dostrzegalnych na pierwszy rzut oka
zmian – pojawi się m.in. oznaczenie państwa
członkowskiego (na tle flagi Unii Europejskiej).
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
składa się osobiście w siedzibie organu gminy
na piśmie utrwalonym w postaci papierowej,
opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo
przez pracownika tego organu na podstawie
danych podanych przez wnioskodawcę i zawartych w rejestrze PESEL. Wniosek o wydanie
dowodu osobistego osobie do 12. roku życia
można złożyć na piśmie utrwalonym w postaci
elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
albo podpisem osobistym.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych
ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego
wniosek, składa rodzic, opiekun lub kurator.
Dowód osobisty odbieramy osobiście a
imieniu osoby nieposiadającej zdolności
do czynności prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czynności prawnych
dowód odbiera rodzic, opiekun lub kurator.
Przypominam, że
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego
załącza się:
- kolorową fotografię o wymiarach 35×45
mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z
równomiernym oświetleniem, mającą dobrą
ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor
skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą
osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób
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niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie
dowodu osobistego
- fotografię wykonuje się nie wcześniej niż
6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o
wydanie dowodu osobistego
- osoba na fotografii patrzy na wprost oraz
ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta,
twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi,
oczy i źrenice.
- osoba na fotografii jest przedstawiona bez
nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania może
załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o
przynależności do kościoła lub innego związku
wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla
nich przepisami. Osoba może także załączyć
fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy,
o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub
zaistniałego wypadku.
- osoba na fotografii jest przedstawiona bez
okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą
narządu wzroku może załączyć fotografię
przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi
szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o
niepełnosprawności osoby do 16. roku życia
lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.
- osoba, która posiada orzeczenie o
niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i
stopniu niepełnosprawności, a także osoba,
której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie
wymogów fotografii może załączyć fotografię

niespełniającą tych wymogów.
- fotografia osoby do 5. roku życia może
nie spełniać wymogów w zakresie wizerunku
opisanych wyżej
Odbiór dowodu osobistego
-Dowód osobisty odbiera się osobiście w
siedzibie organu gminy, w którym został złożony
wniosek o wydanie dowodu osobistego.
-Dowód osobisty osoby nieposiadającej
zdolności do czynności prawnych odbiera
rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do
czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca
się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo
kurator. Dowód osobisty może również odebrać
rodzic, który nie składał wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
-Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych albo posiadającej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych wymaga
obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:
1) nie ukończyła 5. roku życia;
2) ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12.
roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy
składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.
Złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu
osobistego online / nie dotyczy dzieci do 12
roku życia/, jest możliwe do dnia 26 lipca 2021 r.
W ostatnim tygodniu lipca mogą wystąpić
utrudnienia w przyjmowaniu i wydawaniu dowodów osobistych.
Terminy ważności dowodów osobistych
- 10 lat – wydawane osobom powyżej 12 roku
życia,
- 5 lat – wydawane osobom do 12 roku życia,
- 12 miesięcy – wydawane osobom, od
których chwilowo niemożliwe jest pobranie
odcisków palców.
Anna Nitecka

W dniu 20 kwietnia 2021 r., Wójt Gminy Choceń powołał na stanowisko Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu Panią Hannę Gołębiewską. Pani Hanna Gołębiewska
przeszła procedurę naboru w ogłoszonym konkursie. Spełniła wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, wykazała się znajomością zagadnień i zakresem wiedzy oraz
umiejętnościami niezbędnymi do wykonywania pracy na stanowisku kierownika. Pani Hanna
Gołębiewska swoją pracę zawodową rozpoczynała w GOPS w Choceniu na stanowisku aspirant
pracy socjalnej. Jest pracownikiem o wieloletnim doświadczeniu zawodowym, jej łączny staż
pracy wynosi 28 lat. Zarządzenie, na mocy którego powołano Panią Hannę Gołębiewską na
stanowisko Kierownika GOPS w Choceniu wręczył Wójt gminy w obecności Przewodniczącego
Rady. Gratulujemy i życzymy powodzenia.
Ewelina Paszyńska

Gmina Choceń podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na realizację projektu pt.
Godzimy Życie zawodowe i rodzinne – utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Pomponik” w Choceniu. Projekt będzie realizowany od 01.09.2021 roku do 30.06.2023 r. Celem projektu jest utworzenie
15 nowych miejsc świadczenia usługi opieki nad dziećmi do lat 3 przy żłobku "Pomponik" w Choceniu
oraz umożliwienie powrotu na rynek pracy 15 rodzicom z terenu gminy Choceń sprawującym opiekę
nad dzieckiem do lat 3. Projekt składa się z 2 zadań: remontu/adaptacji budynku i sali, w której będą
mieścić się nowo utworzone miejsca opieki dla dzieci do lat 3 oraz bieżące funkcjonowanie placówki w
ramach zadania będą finansowane za środków EFS wynagrodzenia dla personelu oraz wyposażenie
sali w niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zabawki i meble. Prace remontowo - adaptacyjne
oraz zakup niezbędnego wyposażenia do Żłobka zostanie zakończony w miesiącu lipcu. Rodzice będą
pokrywać koszty wyżywienie i uiszczać comiesięczne czesne w wysokości 100 zł.
Rekrutacja do Żłobka w ramach projektu będzie przeprowadzona w miesiącu lipcu. W ramach projektu zakwalifikowana zostanie 15 dzieci, których rodzic spełni następujące kryteria:
1. Kryterium obowiązkowe
• Mieszka. Pracuję lub uczy się na terenie Gminy Choceń
• Sprawuję opiekę nad dzieckiem do lat 3
• Status na rynku pracy – osoba pracująca, bezrobotna lub osoba bierna zawodowo
2. Kryterium dodatkowe
• Rodzic samotnie wychowujący dziecko
• Osoby, których dochód nie przekracza 150%właściwego kryterium dochodowego
• Rodziny wielodzietne
• Rodzic dziecka niepełnosprawnego
W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób zostanie utworzona lista rezerwowa
Szczegóły rekrutacji, formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stronie UG Choceń.
Gmina Choceń w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do

lat 3 „MALUCH+” 2021 otrzymała środki z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie
15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Dofinansowanie wyniesie ponad 142 tys. zł z
czego środki własne stanowią prawie 36 tys. zł W ramach ww. środków zostanie zakupiony lokal mieszkalny, zabawki, pomoce dydaktyczne, oraz wyposażenie sali w meble, stoliki, krzesła i inne niezbędne
wyposażenie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki. na potrzeby dzieci, które będą
przyjęte do żłobka od września 2021 r. Zaoferowane przez żłobek warunki bytowe będą zbliżone do
warunków domowych. Opieka nad dziećmi w żłobku będzie sprawowana w godzinach 6.30 do 16.30.
Planowany termin otwarcia nowej grupy to wrzesień 2021 r. Nowopowstałe miejsca w żłobku pozwolą
na powrót do pracy niektórym rodzicom. Wszystkich chętnych rodziców zapraszamy do zapisywania
dzieci do żłobka od 1 lipca 2021r.
Karty zgłoszeniowe wraz z regulaminem są dostępne na stronie UG Choceń oraz w Żłobku Pomponik w Choceniu
Dyrektor Żłobka
Katarzyna Dąbrowska

Zakup mieszkania na potrzeby żłobka

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021, Gmina Choceń otrzymała środki z Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej na utworzenie 15 nowych miejsc w Żłobku ”Pomponik” w Choceniu. Dofinansowanie wynosi ponad 142 tys. zł. W ramach ww. środków dnia 17 czerwca 2021 roku Gmina Choceń
wykupiła lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku żłobka, który będzie dodatkową salą dla
maluszków. Lokal ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania placówki na potrzeby dzieci, które
będą przyjęte do żłobka od września 2021 r. Zakupione pomieszczenia mają powierzchnię 68 m².
Sylwia Krajewska

1. Roboty drogowe bitumiczne 2021
W ramach przetargu z ubiegłego roku mamy do wykonania nawierzchnie bitumiczne na
następujących odcinkach dróg:
a/ Skibice-Szatki odc. o dł. 1,214 km
b/ Krukowo – wieś na odc. o dł. 0,300 km
c/ ul. Parkowa w Choceniu o dł. 0,200 km (do drogi gm. Choceń-Janowo)
d/ Wilkowice- Śmiłowice o dł. 0,505 km
Wartość prac wyniesie 392 tys. zł. Wykonawcą jest Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” z
Włocławka. Termin realizacji do 30.09.2021 r.
W dniu 22.04.2021r. pozytywnie zweryfikowano nasz wniosek o dofinansowanie przebudowy
drogi Skibice-Szatki. Obiekt zakwalifikowano do dofinansowania ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. Place, parkingi, chodniki
W ramach poprawy infrastruktury dla pieszych realizujemy chodnik w Olganowie , jest to
kontynuacja prac z lat ubiegłych. Obecnie z uwagi na spiętrzenie robót i ograniczone moce
przerobowe zmuszeni zostaliśmy czasowo wstrzymać prace. Planowane wznowienie to połowa
lipca.
3. Podbudowy 2021
Do 30.11.2021r. planujemy zrealizować zadania związane z podbudowami dróg, placów na
terenie gminy. Wykonane zostaną wzmocnienia dolnych warstw podbudowy dróg : SkibiceSzatki, Śmiłowice-Wilkowice pod nawierzchnie bitumiczne. Nowe nawierzchnie tłuczniowe
otrzymają drogi: w Gajówce (na całej długości), Wichrowice- gr. gm. (Świętosław), Kuźnice- gr.
gm. (Poddębice), Choceń – ul. Włocławska (przy Dino), Lutobórz-Szczutkowo (droga do jeziora
Szczutkowskiego, południowa strona).
4. Inwestycje 2020/2021
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych
(nabór 2/2019/FDS- realizacja 2020/2011)
zakończyliśmy zadanie „Przebudowa ul. Polnej,
ul. Paderewskiego, ul. Wrzosowej i ul. Bukowej w
Choceniu”. Wykonawcą robót było Włocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej
Wsi k/Włocławka. Wykonano przebudowy jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienie drogi, w
tym kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe fotowoltaiczne, oznakowanie pionowe, w
tym znaki aktywne na przejściach dla pieszych
oraz oznakowanie poziome. Wartość robót
wyniosła 1 332 462,69 zł, z tego dofinansowanie 932 723,88 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu- nabór nr 1/2020/FDS - wniosek na przebudowę ul. Nowej
i Lipowej w Czerniewicach znalazł się na liście do dofinansowania, natomiast droga WilkowiceCzerniewice (do cmentarza) znajduje się na liście rezerwowej. Po 20 czerwca br. Włocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Nowej Wsi rozpoczyna prace.
W naborze 2/2020/FDS ( nabór uzupełniający) znalazło się również miejsce dla przebudowy drogi Krukowo-Olganowo, o dł. 0,995 km. Zadanie polegać będzie na poszerzeniu istniejącej jezdni do 5,0 m , utwardzeniu poboczy, wykonaniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej. Prace te wykona WPRD Nowa Wieś.
5. Planowane zadania do realizacji ( z nawierzchnią bitumiczną), które wynikają programu działania Rady. Jest to minimum jakie zostanie zrealizowane
rok 2022
- droga Bodzanówek – gr. gm. Chodecz , Bodzanówek-sklep
- ul. Fabryczna Choceń
- droga Ząbin-Zakrzewek (spec-ustawa)
rok 2023
- ul. Słoneczna Choceń
- droga Lutobórz – jez. Szczutkowskie
Krzysztof Wojtalik

odpady do odbioru muszą być wystawione do godz. 6.30 w dniu odbioru. Więcej informacji pod nr tel.

Odbiór odpadów
zmieszanych
iCHOCEŃ
biodegradowalnych
w2021
miejscowościach:
GMINA
na
54 284-41-79.
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
GMINA
CHOCEŃ
na rok
rok
2021
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,

iż

Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
iwystawione
Mechanizacji
Rolnictwa
Sp.
z o.o.
w Baruchowie
informuje,
odpady
do odbioru
muszą
być
do godz.
6.30
w dniu
odbioru.
WięcejGajówka
informacji
pod nr tel.St iż
Rejon
I:
Czerniewice,
Księża
Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
, Nakonowo
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i
biodegradowalnych
wGrabówka,
miejscowościach:
odpady do odbioru muszą być wystawione do54godz.
6.30
w dniu odbioru.
Więcej informacji
pod nr tel.
284-41-79.
Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice, Filipki, Nowa
Wola, Stefanowo
54 284-41-79.
10
WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
GMINA
CHOCEŃ
na rok
2021
Rejon
III: Śmiłowice,
Śmiłowice
Pustki, Szatki,
Lijewo, Łopatki,
Wichrowice informuje,
Skibice
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mechanizacji
Rolnictwa
Sp. z Kuźnice,
o.o. w
Baruchowie
Rejon
I:
Czerniewice,
Księża
Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka
,
Nakonowo
St iż
Zakład
Gospodarki
KomunalnejSiewiersk,
i Mechanizacji
Rolnictwa Sp. Szczytno,
z o.o. w Baruchowie
informuje,
iż
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i biodegradowalnych
wŁugowiska,
miejscowościach:
Rejon
IV:
Krukowo,
Jarantowice,
Borzymowice,
Olganowo
odpady
do
odbioru
muszą
być
wystawione
do
godz.
6.30
w
dniu
odbioru.
Więcej
informacji
pod
nr
tel.
do odbioru
muszą być wystawione
do godz.
6.30
w dniu odbioru.
Więcej
informacji pod nr tel.
Rejon
II:1
Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
Odbiór odpadów
ododpady
lipca
2021
r.
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i
biodegradowalnych
w
miejscowościach:
54
284-41-79.
54i 284-41-79.
odpadów
komunalnych
Firmą, która nadal będzie świadczyła usługi na Harmonogram
terenie gminy Choceń odbioru
w zakresie odbioru
za- Umowa
została podpisana na rok. Kolejne oferty złożyły firmy: Saniko Sp. z o.o. z Włocławka w

GMINA CHOCEŃ na rok 2021

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

SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
gospodarowania odpadów będzie Zakład
Gospodarki
Komunalnej
i Mechanizacji
Rolnictwa Sp.
kwocie
867 zł za tonę
oraz Zakład
Usług Komunalnych
Chodcza w kwocie 845 zł za tonę.
Rejon
I:LIPIEC
Czerniewice,
Księża
Kępka, Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka
, Nakonowoz St
Rejon
IV: Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Z o.o. z Baruchowa. Zakład Gospodarki
Komunalnej
z Baruchowa
przedstawił
najkorzystniejszą
Poniżej
harmonogram
odbioruOlganowo
odpadów od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.
Rejon
II: Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Wola,
Stefanowo
13.07.2021
10.08.2021
07.09.2021
Odbiór
zmieszanych
iNowa
biodegradowalnych
w miejscowościach:
Rejon
I: Czerniewice,
Księża
Kępka,
Świerkowo,
Wola12.10.2021
Nakonowska,
Grabówka,
, Nakonowo St
ofertę cenową na odbiór odpadów
w wysokości
783 odpadów
zł za tonę
odpadów
niezależnie
od kodu.
23.11.2021 Gajówka
21.12.2021

Odbiór27.07.2021
odpadów zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
CHOCEŃ
na rok
2021
24.08.2021GMINA
21.09.2021
26.10.2021

Rejon
III: Śmiłowice,Wilkowice,
Śmiłowice Pustki,
Szatki,
Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice
Rejon
II: Wilkowiczki,
Filipki,WRZESIEŃ
NowaLijewo,
Wola,
Stefanowo
LIPIEC
SIERPIEŃ
PAŹDZIERNIK
GRUDZIEŃiż
Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mechanizacji
Rolnictwa
Sp. z o.o. wLISTOPAD
Baruchowie informuje,
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
dla
GMINY
CHOCEŃ
na rok 2021
Rejon
IV:
Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Olganowo
Rejon
I:
Czerniewice,
Księża
Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka
,
Nakonowo
St tel.
odpady
do
odbioru
muszą
być
wystawione
do
godz.
6.30
w
dniu
odbioru.
Więcej
informacji
pod nr
Rejon
III: Śmiłowice, Śmiłowice
Pustki,07.09.2021
Szatki, Lijewo,12.10.2021
Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice
13.07.2021
10.08.2021
54 Sp.
284-41-79.
23.11.2021
21.12.2021
RejonGospodarki
I: Czerniewice,
Księża
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka
, Nakonowo
St
Zakład
Komunalnej
iKępka,
Mechanizacji
Rolnictwa
z o.o. w Baruchowie
informuje,
iż
odpady
do odbioru
Rejon II: Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa Wola,
Stefanowo
24.08.2021
21.09.2021
26.10.2021
Rejonmuszą
IV:27.07.2021
Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Olganowo
być
wystawione
do
godz.
6.30
w
dniu
odbioru.
Więcej
informacji
pod
nr
tel.
54
284-41-79.
Rejon
III: Śmiłowice,
Śmiłowice
Pustki,
Szatki,
Lijewo,
Łopatki,
Kuźnice, Wichrowice
Skibice GRUDZIEŃ
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
Rejon II: Odbiór
Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
odpadów
zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
Rejon
IV:
Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Olganowo
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i
biodegradowalnych
w
miejscowościach:
13.07.2021
10.08.2021
07.09.2021
Rejon
III: Śmiłowice,
Śmiłowice
Pustki,WRZESIEŃ
Szatki,
Lijewo,12.10.2021
Łopatki,
Kuźnice,
Wichrowice
Skibice
Harmonogram
odbioru
odpadów
komunalnych
Rejon
V: Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
23.11.2021
21.12.2021
SIERPIEŃ
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon I: Czerniewice, Księża Kępka, LIPIEC
Rejon II: Wilkowiczki,
Wilkowice,
Rejon
III: Śmiłowice,
Śmiłowice
Rejon IV: Krukowo, Jarantowice,
27.07.2021
24.08.2021
21.09.2021 PAŹDZIERNIK
26.10.2021
Rejon
IV:
Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Olganowo
Rejon
VI:
Choceń
Świerkowo, Wola Nakonowska,13.07.2021
Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
Pustki,
Szatki,
Lijewo,
Łopatki,
Siewiersk, Borzymowice, Szczytno,
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Odbiór
zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
10.08.2021
07.09.2021
12.10.2021
Rejonodpadów
I: Czerniewice,
Księża Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
St
23.11.2021
21.12.2021
Grabówka, Gajówka , Nakonowo Stare,
Kuźnice,
Wichrowice
Skibice Gajówka , Nakonowo
Ługowiska,
Olganowo
27.07.2021
24.08.2021
21.09.2021
26.10.2021
13.07.2021
10.08.2021
07.09.2021
12.10.2021
GMINA
CHOCEŃ
na
rok
2021
Rejon
V: Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
Rejon
II:
Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
23.11.2021
21.12.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
24.08.2021 WRZESIEŃ
21.09.2021 PAŹDZIERNIK
26.10.2021
LIPIEC27.07.2021
SIERPIEŃ
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w Baruchowie informuje,
iż
Rejon VI: Choceń
Rejon III: Śmiłowice, Śmiłowice Pustki, Szatki, Lijewo, Łopatki, Kuźnice, Wichrowice Skibice
odpadów
zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
14.07Odbiór
.2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
odpady
odbioru
muszą
być07.09.2021
wystawione
godz.
6.30 wSzczytno,
dniu odbioru.
WięcejOlganowo
informacji pod nr tel.
13.07.2021
10.08.2021
12.10.2021
Rejon
IV:doKrukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,do
Borzymowice,
Ługowiska,
24.11.2021
22.12.2021
23.11.2021
21.12.2021
54
284-41-79.
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
Rejon
V:
Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
27.07.2021
24.08.2021
21.09.2021
26.10.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Odbiór
odpadów
zmieszanych
iWRZESIEŃ
w miejscowościach:
odpadów
zmieszanych
ibiodegradowalnych
biodegradowalnych
Rejon
VI: Odbiór
Choceń
LIPIEC
SIERPIEŃ
PAŹDZIERNIK w miejscowościach:
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
14.07 .2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i
biodegradowalnych
w
miejscowościach:
24.11.2021
22.12.2021
Rejon
V:
Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
Rejon V: Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
13.07.2021
10.08.2021
07.09.2021 27.10.2021
12.10.2021 Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
23.11.2021
21.12.2021
Rejon
V:VI:
Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo, Ząbin
27.07.2021
24.08.2021
21.09.2021
26.10.2021
Rejon
Choceń
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
ODBIÓR POPIOŁU
Rejon VI: Choceń

Grant dla Gminnej Spółki Wodnej Choceń

Przedstawiciele Gminnej Spółki Wodnej Choceń: Prezes Ireneusz Makowski, Wiceprezes Dariusz Napora oraz Skarbnik Elżbieta Świątkowska w dniu 6 maja podpisali z Lokalną Grupą Działania
Dorzecza Zgłowiączki umowę o powierzenie grantu. W uroczystości wręczenia czeków i umów
udział wzięła Pani Aneta Jędrzejewska- Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
LGD Dorzecza Zgłowiączki rozpatrzyła pozytywnie wniosek o dofinansowania projektu objętego
grantem pt. “ Zakup urządzenia przeciskowego oraz sprzętu do jego przewożenia” Projekt objęty
grantem dotyczy zakupu urządzenia przeciskowego, które wykorzystywane będzie do drążenia
poziomych podziemnych kanałów, umożliwiających drenaż lub bezrozkopowe układanie rur melioracyjnych, drenażu melioracyjnego w związku z prowadzoną działalnością w miejscach, gdzie
nie można swobodnie wykopać dołu w celu wykonania prac. Zakup urządzenia umożliwi także
świadczenie usług niezwiązanych z prowadzoną działalnością, tzn. wykonywanie przecisków pod
kable, rurociągi wodociągowe, urządzenia kanalizacyjne, co będzie stanowiło usługę na rzecz innych podmiotów. W ramach projektu zostanie także zakupiony samochód w celu przewożenia
urządzenia do przecisku w miejsce realizacji usługi. Dofinansowanie wynosi 50.000,00 zł.
Podpisana umowa dotyczy wsparcia projektów w zakresie: WSPARCIE INWESTYCYJNE MIK-

Rejon VI: Choceń

Odbiór
odpadów
zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
Rejon
I: Czerniewice,
Księża Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska, Grabówka,
Gajówka , Nakonowo St
14.07
.2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
Choceń
24.11.2021
22.12.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon
II:
Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
Rejon V: Borzymie, Janowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin

LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
14.07Rejon
.2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
III: Śmiłowice,
Śmiłowice
Pustki,
Szatki,
Lijewo,
Łopatki, Kuźnice,
Wichrowice
Skibice
ODBIÓR
POPIOŁU
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i biodegradowalnych
w miejscowościach:
24.11.2021
22.12.2021
Rejon VI: Choceń
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon
Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,Bodzanowo,
Borzymowice,
Szczytno,
Ługowiska,
Olganowo
14.07
.2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
Rejon IV:
V: Borzymie,
Janowo,
Bodzanówek,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
Choceń
24.11.2021
22.12.2021
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021
Rejon VI: Choceń
22.09.2021
LIPIEC
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
ODBIÓR
POPIOŁU
27.10.2021
22.12.2021
LIPIECSIERPIEŃSIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK 24.11.2021
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
ODBIÓR
POPIOŁU
10.08.2021
07.09.2021
12.10.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
14.07
.2021 13.07.2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
Choceń
23.11.2021
21.12.2021
24.11.2021
22.12.2021
27.07.2021
24.08.2021
21.09.2021
26.10.2021 10.11.2021
13.10.2021
08.12.2021
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
Choceń
14.07 .2021
11.08.2021
08.09.2021
13.10.2021
22.09.2021
CHOCEŃ:
ODBIÓR POPIOŁU
24.11.2021
22.12.2021
LIPIEC

28.07.2021

27.10.2021
25.08.2021ODBIÓR
22.09.2021
27.10.2021
POPIOŁU

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

24.11.2021
LISTOPAD

22.12.2021
GRUDZIEŃ

Czerniewice
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021
22.09.2021
Odbiór
odpadów
zmieszanych
i
biodegradowalnych
w
miejscowościach:
Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:
13.10.2021
ODBIÓR POPIOŁU
27.10.2021 10.11.2021
24.11.2021 08.12.2021
22.12.2021
22.09.2021
27.10.2021
24.11.2021
22.12.2021
ODBIÓR
POPIOŁU
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon V: Wola
Borzymie,
Janowo, Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
ODBIÓR
POPIOŁU
Rejon I:Czerniewice, Księża Kępka,
Świerkowo,
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka,
Nakonowo
Sta
Czerniewice
LIPIEC Rejon VI: Choceń
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
12.10.2021
09.11.2021
07.12.2021
CZERNIEWICE:
Rejon II: Wilkowiczki, Wilkowice,
Filipki,Choceń
Nowa Wola, Stefanowo 21.09.2021
Choceń
ODBIÓR
POPIOŁU
26.10.2021
23.11.2021
21.12.2021
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021
ODBIÓR POPIOŁU
Odbiór
odpadów
segregowanych
w miejscowościach:
22.09.2021
LIPIEC LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
GRUDZIEŃ
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK LISTOPAD
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
27.10.2021
24.11.2021
22.12.2021
LIPIECKsięża
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
Czerniewice
Czerniewice
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon
I:Czerniewice,
Kępka,
Świerkowo,
Wola
Nakonowska,
Grabówka,
Gajówka,GRUDZIEŃ
Nakonowo
Sta
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ

Choceń

01.07.2021

07.12.2021
14.07 .2021
11.08.2021
08.09.202112.10.2021
13.10.2021 09.11.2021
24.11.2021
22.12.2021
21.09.2021
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021
03.08.2021
05.10.2021
02.11.2021
01.12.202123.11.2021
Rejon II:01.09.2021
Wilkowiczki,
Wilkowice,
Filipki,
Nowa
Wola,26.10.2021
Stefanowo
28.07.2021
25.08.2021
22.09.2021
27.10.2021
21.12.2021
27.10.2021
24.11.2021
22.12.2021
13.10.2021
10.11.2021
08.12.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ 22.09.2021
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK LISTOPAD
LISTOPAD GRUDZIEŃ
GRUDZIEŃ
Pozostałe
miejscowości
ODBIÓR
POPIOŁU

27.10.2021

24.11.2021

22.12.2021

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ
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PAŹDZIERNIK
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Księża
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Stefanowo
Rejon
II:
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Filipki,
Nowa
Wola,
Stefanowo
28.09.2021
11.10.2021
15.11.2021
27.12.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
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Krukowo, Jarantowice,
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03.08.2021
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02.07.2021
04.08.2021
02.09.2021
06.10.2021
03.11.2021
02.12.2021
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Rejon
IV: Krukowo,
Jarantowice,
Siewiersk,
Borzymowice,
Szczytno,
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Rejon VI: Choceń
LIPIEC
06.07.2021

28.09.2021
11.10.2021
15.11.2021
Rejon V:WRZESIEŃ
Borzymie, Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz,
Niemojewo,
Szczutkowo, 27.12.2021
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SIERPIEŃ
PAŹDZIERNIK
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Choceń
02.07.2021
04.08.2021 02.09.2021
02.09.2021
06.10.2021
03.11.2021
02.12.2021
02.07.2021
04.08.2021
06.10.2021
03.11.2021
02.12.2021

odpady ze szkła - worek zielony

SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
Odbiór
odpadów
segregowanych
w miejscowościach:
LIPIEC LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
28.09.2021
11.10.2021
15.11.2021
27.12.2021
06.07.2021
05.08.2021
03.09.2021
07.10.2021
04.11.2021
03.12.2021
Rejon
V: Borzymie, Janowo,
Bodzanówek,
Bodzanowo,
Lutobórz, Niemojewo,
Szczutkowo,
Ząbin
Rejon VI: Choceń

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

Odbiór odpadów segregowanych w miejscowościach:

opakowania wielomateriałowe, tworzywaRejon
sztuczne,
metal - worek
zółty Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
V: Borzymie,
Janowo,
papier, tektura - worek niebieski

LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
GRUDZIEŃ
RejonRejon
V:
Borzymie,
VI: ChoceńJanowo, Bodzanówek, Bodzanowo, Lutobórz, Niemojewo, Szczutkowo, Ząbin
06.07.2021
05.08.2021
03.09.2021
07.10.2021
04.11.2021
03.12.2021
odpady
- worek zielony
Rejon ze
VI:szkła
Choceń

odpady biodegradowalne i odpady zielone - worek brązowy
LIPIEC
SIERPIEŃ
WRZESIEŃ
PAŹDZIERNIK
wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne,
metal - worek
zółty
odpady zmieszane - worek,pojemnik opakowania
(własny)

LIPIEC
SIERPIEŃ
06.07.2021
05.08.2021 WRZESIEŃ
03.09.2021
popiół - worek, pojemnik ( własny) papier, tektura - worek niebieski
06.07.2021
03.09.2021
odpady
biodegradowalne i 05.08.2021
odpady zielone - worek
brązowy

PAŹDZIERNIK
07.10.2021
07.10.2021

odpady
szkła - worek
zielony
odpady ze
zmieszane
- worek,pojemnik
(własny)
opakowania
wielomateriałowe,
tworzywa sztuczne, metal - worek zółty
popiół
- worek,
pojemnik ( własny)

LISTOPAD
LISTOPAD
04.11.2021

GRUDZIEŃ
GRUDZIEŃ
03.12.2021

04.11.2021

03.12.2021
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WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

RO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach realizowanego przez LGD Projektu Grantowego
współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Cel
szczegółowy działania: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi
Strategiami Rozwoju Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie dla Gminnej
Spółki Wodnej Choceń

Gminna Spółka Wodna Choceń otrzymała także dotację w wysokości 25.000,00 zł z Gminy
Choceń z przeznaczeniem na realizację prac melioracyjnych w Śmiłowicach, Czerniewicach,
Janowie, Wilkowiczkach, Borzymiu i Lutoborzu. Część prac została już zrealizowana. Znaczna
część tej kwoty została przeznaczona na wymianę kolektora melioracyjnego w Czerniewicach. W
najbliższym czasie Gmina Choceń przekaże kolejne dotacje dla GSW Choceń na kwotę około
60.000,00 zł na realizację zadań statutowych związanych z naprawą urządzeń melioracyjnych.
Złożono także wniosek o dotację z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy na udrożnienie i oczyszczenie rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę z Chocenia oraz odmulenie zbiornika
melioracyjnego w lesie w Choceniu do którego odprowadzana jest ta woda. Wartość dotacji wynosi łącznie 28.000,00 zł.
Ponadto złożono także wniosek o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań
bieżących w zakresie utrzymania urządzeń melioracyjnych na kwotę 22.000,00 zł. Większość prac
zostanie zrealizowana po zbiorach plonów.
Dawid Dalmann

Otwarcie kąpieliska nad
jeziorem Borzymowskim

Już wkrótce bo od 26 czerwca będzie można w pełni korzystać z uroków naszego kąpieliska
zlokalizowanego nad jeziorem Borzymowskim. Po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń
i zgód w dniu 5 maja br. Rada Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie określenia wykazu
kąpielisk na terenie Gminy Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w roku 2021. Kąpielisko
otwarte będzie od 26.06.2021r. do 29.08.2021r. wraz z pełną infrastrukturą oraz opieką ratowników. Organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. Kąpielisko zostanie wyznaczone i oznakowane bojkami, dno zostanie oczyszczone przez nurka. Woda w kąpielisku będzie regularnie
badana przez SANEPID. Informujemy Państwa, że na stronie gminy (www.chocen.pl) w zakładce
informator możecie zapoznać się z informacjami dotyczącymi kąpieliska. Toalety oraz przebieralnia będą utrzymywane w czystości. Serdecznie zapraszamy do korzystania z kąpieliska.
Tomasz Sikorski

Szlak na potrzeby turystyki pieszej

Wniosek o dofinansowanie zadania pn Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu (po kolejce w kierunku Ząbina) znalazł się na liście operacji przewidzianych do dofinansowania. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzyma dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 312 973,13 zł. Inwestycja obejmuje roboty drogowe
związane z przygotowaniem szlaku o długości 0,863 km, nasadzenia krzewów, montaż ławek
oraz oświetlenia solarno-hybrydowego. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania to
czerwiec 2022 r.
Hanna Piastowska

Przedłużenie powierzenia stanowiska
Dyrektora Zespołu Szkolno –
Przedszkolnego
w Choceniu

Dnia 27 kwietnia 2021 r. Wójt Gminy Choceń wręczył Pani
Annie Pawłowskiej przedłużenie powierzenia stanowiska
dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu.
Wójt Gminy Choceń wystąpił do Kujawsko – Pomorskiego
Kuratora Oświaty w Bydgoszczy o wydanie opinii, dotyczącej
przedłużenia powierzenia Pani Annie Pawłowskiej, która
pełni funkcję dyrektora szkoły od 2001 r. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu, Rada
Rodziców oraz związki zawodowe pozytywnie zaopiniowały
propozycję przedłużenia powierzenia Pani Annie Pawłowskiej.
Na podstawie wyrażonych opinii, Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty wydał pozytywną opinię w sprawie przedłużenia
powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Choceniu do dnia
31.08.2025 r.
Pani Dyrektor życzymy, by każdy nowy dzień przynosił to, co najpiękniejsze, zaś konsekwencja, wytrwałość oraz ludzka życzliwość stała się motorem do podejmowania kolejnych wyzwań.
E. Paszyńska

„Profilaktyka 40 PLUS”

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia
otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego
pakietu badań diagnostycznych. Minister Adam
Niedzielski podpisał rozporządzenie dotyczące
programu „Profilaktyka 40 PLUS”, które przeszło
proces konsultacji publicznych. Program będzie
realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r. Aby
zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów,
także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć. Dzięki temu pacjenci będą
mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na
specjalistyczne badania diagnostyczne.
Aby skorzystać z pakietu badań, należy
wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym
Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę
czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego
dla płci. Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest
wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii
Domowej Opieki Medycznej. Każdy uprawniony
będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował
program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że
zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
Trzy pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację
badań diagnostycznych w formie pakietów
dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn
oraz pakietu wspólnego.
Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn
• pomiar ciśnienia tętniczego
• pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w
pasie oraz obliczenie wskaźnika masy
ciała (BMI)

• ocena miarowości rytmu serca
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet
będzie zawierał:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo
kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP
- enzymy wątrobowe)
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn
będzie zawierał:
• morfologia krwi obwodowej ze wzorem
odsetkowym i płytkami krwi
• stężenie cholesterolu całkowitego albo
kontrolny profil lipidowy
• stężenie glukozy
• ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP
- enzymy wątrobowe)
• kreatynina
• badanie ogólne moczu
• kwas moczowy
• krew utajona w kale
• PSA (badanie w kierunku raka prostaty)
„Profilaktyka 40 PLUS” ma pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować
Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

DZIEŃ PATRONA W ZSP CHOCEŃ

14 maja 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka z okazji 16 rocznicy nadania
szkole imienia świętowano Dzień Patrona. Podjęto różnorodne działania, między innymi konkursy
związane z postacią i twórczością Janusza Korczaka.
Anna Pawłowska- Dyrektor ZSP w Choceniu
Więcej informacji i zdjęć na stronie
SP Choceń: https://spchocen.edupage.org/news/#news-1859
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Sukces Amelki z SP Choceń!

Amelka Karska – uczennica klasy IVa Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Choceniu, kolejny raz zaprezentowała swój talent – tym razem recytatorski – biorąc udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Ślady nadziei” organizowanym przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Uczennica w pięknej scenografii (przygotowanej
w warunkach domowych), recytując fragment utworu Karola Wojtyły
„Przed sklepem jubilera”, zajęła I miejsce! Wielkie gratulacje!
Występ Amelii można obejrzeć pod linkiem:
https://youtu.be/qWLgvJYvFK0

Wyjazdy integracyjne po powrocie ze
zdalnego nauczania w SP Choceń

Dnia 01.06.2021r. uczniowie klasy III b wraz z rodzicami i wychowawczynią spędzili czas na terenie Koła Łowieckiego „Przepiórka”. Gry, dobra zabawa, uśmiechy na twarzach, radość ze wspólnego
spędzania DNIA DZIECKA w tak malowniczym miejscu. Serdeczne słowa podziękowania kierujemy do
Zarządu Koła Łowieckiego za sponsorowanie i pomoc w zorganizowaniu imprezy.
Uczniowie, Rodzice i wychowawczyni-J. Podlaska
25 maja uczniowie klasy IVb i uczennica klasy VIIa odbyli niecodzienną lekcję historii odwiedzając
Kujawsko – Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce. Na miejscu czekała pani przewodnik, która
oprowadziła i w ciekawy sposób opowiedziała dzieciom o tradycjach, obyczajach i rzemiośle Kujaw. Dzieci oprócz zwiedzania dawnych obiektów takich jak: zagroda wiejska, młyn, szkoła, kuźnia
spróbowali własnych sił w pracach w gospodarstwie, które towarzyszyły dawniej ludności wiejskiej:
pranie na tarze w balii, wyżymanie, maglowanie a także tworzyły barwne serwetki za pomocą stempla i
wałka. Na koniec dzieci zakupiły drobne pamiątki związane z tym miejscem, bez których żaden wyjazd
by się nie liczył. Wszyscy wrócili zadowoleni, bogatsi w nowe doświadczenia i wiedzę.
Wychowawczynie: E. Mostowska i M. Klimczak
5 czerwca 2021r. uczniowie klasy IV a wzięli udział w wyjeździe integracyjnym do stadniny koni w
Psarach z okazji Dnia Dziecka. Na uczestników czekały atrakcje łączące naukę, aktywność i zabawę.
Czas spędzony w stadninie pozwolił zgłębić wiedzę na temat przyrody, historii tego miejsca, a także
hodowli koni. Dzieci karmiły zwierzęta hodowane w gospodarstwie, czyściły konie, jeździły na kucu.
Sielskie otoczenie sprzyjało integracji grupy. Były wspólne gry, spacery po najbliższej okolicy, ognisko
z poczęstunkiem. W imieniu uczniów i własnym serdecznie dziękuję za organizację tak wspaniałego
dnia i opiekę paniom: Annie Andrzejewskiej, Dominice Karskiej, Kamili Pruczkowskiej, Kamili Genert i
Agnieszce Warczakoskiej.
Wychowawczyni Wioletta Sikorska
W dniu 9 czerwca 2021r. uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę krajoznawczo- przyrodniczą do Szczutkowa. Pan Cezary Pawłowski oprowadził nas po lesie opowiadając
ciekawostki przyrodnicze o roślinach i zwierzętach. Obserwowaliśmy przyrodę i czasami udało się
usłyszeć śpiew ptaków. Dzieci poznawały roślinność, wskazywały drzewa liściaste i iglaste. Aktywnie
spędziliśmy czas na plaży, gdzie zorganizowaliśmy sobie zabawy i gry ruchowe. Miłym akcentem pod
koniec wspólnej wyprawy było ognisko i pieczenie kiełbasek. Pogoda i humor nam dopisały. Zmęczeni,
ale uśmiechnięci wróciliśmy do szkoły. Nasze wesołe miny na zdjęciach świadczą o udanej wycieczce. Serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi za sfinansowanie kosztów przejazdu autokarem. Składamy
również podziękowania Rodzicom za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu.
Wychowawczynie: E. Waliszewska i J. Słowińska
10 czerwca uczniowie z klas IVa i VIa byli na wycieczce w Płocku. W programie znalazła się m.in. wizyta w Ogrodzie Zoologicznym. Zachwyt zwiedzających wzbudziło położenie ZOO na wysokiej wiślanej
skarpie oraz roślinne aranżacje, na tle których prezentowane były różne gatunki zwierząt. Następnie uczestnicy podróży wybrali się na rejs statkiem po Wiśle, gdzie oprócz podziwiania pięknego krajobrazu
mieli okazję wysłuchania ciekawostek historycznych i turystycznych o Płocku.
Opiekunowie: W. Sikorska, D. Kolczyński, G. Czerwiński
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MIĘDZYSZKOLNY KONKURS
PRZYRODNICZO-PLASTYCZNY
”OWADY: PSZCZOŁA I MRÓWKA”
W ZSP W CHOCENIU

Słowa podziękowania składamy
Zarządowi Koła Łowieckiego nr 111 „Przepiórka” za
sponsorowanie nagród.
Celem konkursu było:
• inspirowanie do pracy twórczej poprzez
otaczającą nas naturę,
• poszerzenie przyrodniczej wiedzy uczniów poprzez zdobywanie wiadomości o owadach,
• prezentacja i popularyzacja plastyczno-przyrodnicza twórczości uczniów.
Prace oryginalne, bogate w szczegóły, kolorowe,
wykonane różnymi technikami plastyczno- technicznymi.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie dzieciom, rodzicom, nauczycielom.
WSZYSTKIE PRACE DZIECI ZOSTAŁY NAGRODZONE.
Uczniom życzymy dalszych sukcesów w poznawaniu i odkrywaniu dzikiej przyrody z myśliwskim
pozdrowieniem DARZ BÓR.
Wyniki i zdjęcia z konkursu na stronie SP Choceń: spchocen.edupage.org
Organizatorzy konkursu:
Joanna Podlaska
Koło Łowieckie nr 111 „PRZEPIÓRKA”

Sukcesy Nikoli i Wiktorii z SP
Choceń w konkursie poetyckim

14.06.2021r. odbyło się podsumowanie XV
edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego
im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Ze
Szkoły Podstawowej w Choceniu w kategorii
klas I-III Nikola Ochmańska z klasy Ib zajęła III
miejsce oraz Wiktoria Sroka z klasy III
a otrzymała wyróżnienie.
Dziewczęta oraz nagrodzeni uczniowie
zaprezentowali swoje wiersze, otrzymali nagrody i dyplomy. Organizatorzy konkursu przybliżyli
postać kujawskiego poety Leona Stankiewicza
oraz umożliwili spotkanie ze znanymi w regionie
poetami.
Gratulujemy Nikoli i Wiktorii!
Życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania
zainteresowań twórczością poetycką.

Opiekunowie: U. Majchrzak, E. Waliszewska

Dzień Dziecka mógłby być codziennie

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach spędzili 1 czerwca
integrując się z rówieśnikami i nauczycielami. Ten dzień pokazał nam, jak bardzo tęskniliśmy
za wspólnymi spotkaniami w szkole. Atrakcje dla dzieci przygotowali nauczyciele i rodzice, a
jedną z nich była lekcja z wicemistrzem świata w boksie olimpijskim – P.Jakubem Straszewskim z Champion Włocławek. Odważni stoczyli walkę ze sportowcem, a w chwili przerwy zrobili
pamiątkowe zdjęcie.
Ponadto dzieci uczestniczyły w podchodach w parku oraz w plenerze malarskim, którego
hasło przewodnie brzmiało: ,,Świat oczami dziecka”. Po zabawach ruchowych uczniowie mieli
możliwość wykonania zdjęć w fotobudce., a przed szkołą na dzieci czekało ognisko, kiełbaski i
soczki ufundowane przez radę rodziców i lokalną firmę SADCO.
Dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc w organizacji Dnia Dziecka w naszej szkole.
Dziękuję P. Marcie Stankiewicz za nagrody, P. Anecie Michalak za drewno na ognisko oraz firmie
SADCO GRUPA sp. z o.o. za ufundowanie soczków.
Wioletta Krysztoforska
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
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Śmiłowice po raz 15 były stolicą polskiej poezji

14 czerwca 2021 r. w remizie OSP w Śmiłowicach
w rygorze sanitarnym rozstrzygnięto XV edycję
Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.
Jubileuszowe
podsumowanie
konkursu
uświetnili swoją obecnością: Roman Nowakowski
– Wójt Gminy Choceń, Aneta Hoffman - Kierownik
biura LGD Dorzecza Zgłowiączki, Kamil Kleiba
– sekretarz Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy
Choceń, Pani Grażyna Stokfisz - krewna patrona
konkursu Leona Stankiewicza.
Do Śmiłowic po raz 15 przyjechali nagrodzeni i
wyróżnieni młodzi poeci wraz z opiekunami i rodzicami z całego regionu. Dzięki przychylności sponsorów organizatorzy przygotowali im wspaniałe
nagrody. A nagrodzeni tradycyjnie zaprezentowali
zgromadzonym na sali nagrodzone utwory.
Jury pod przewodnictwem pana Sławomira Gwardeckiego pomysłodawcy konkursu oraz
Danuty Czerwińskiej - Murawskiej Prezes Kujawsko - Pomorskiego Związku Literatów, autorki
monografii Leona Stankiewicza, Jarosława Wojciechowskiego członka Związku Literatów Polskich, Mirosława Antoniego Glazika znanego w regionie poety, Marzeny Agnieszki Gajewskiej
animatora kultury i poetki Justyny Wojdyło prowadzącej po analizie 184 utworów nadesłanych
przez 128 uczniów z 29 szkół przyznało 24 nagrody i wyróżnienia.
Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w XV edycji Konkursu Poetyckiego im. Leona
Stankiewicza:
W kategorii klas I – III szkół podstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I miejsce - Patrycja Stanna Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
II miejsce - Wiktoria Sławińska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu
III miejsce - Nicola Ochmańska Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu
Wyróżnienia:
Mateusz Kręcicki SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Kruszynie
Marta Olczak Szkoła Podstawowa w Wilkowicach
Wiktoria Sroka Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Choceniu
W kategorii uczniów klas IV - VIII szkół podstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I miejsce - Hubert Piotrowski Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
I miejsce -Maria Plesowicz Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku
II miejsce - Ewa Czajkowska Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Nadrożu
II miejsce - Maja Barańska Zespół Szkół nr 2 im. Józefa Piłsudskiego w Brześciu Kujawskim
III miejsce - Michalina Filipek Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie

Wyróżnienia:
Oliwia Piasecka Szkoła Podstawowa im. Obrońców Ziemi Kujawskiej w Boniewie
Martyna Świerczyńska Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Galileo” w Nakonowie
Magdalena Majewska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baruchowie
Nina Ziółkowska Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu
W kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych nagrody i wyróżnienia otrzymali:
I miejsce - Julia Zaręba II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
II miejsce - Angelika Kosińska V Liceum Ogólnokształcące w Bielsko - Białej
III miejsce - Katarzyna Szczepanek I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
Wyróżnienia:
Kornel Dawid Zespół Szkół Zawodowych w Wolsztynie
Julia Marika Szadkowska Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Lubieńcu
Małgorzata Rutkowska Zespół Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku
Sara Rakoca II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika we Włocławku
Nagrodę im. Leona Stankiewicza otrzymał:
Aleksander Rink Zespół Szkół Akademickich im. Obrońców Wisły 1920 roku we Włocławku
Nagrodę Wójta Gminy Choceń otrzymał:
Marcel Jan Nałudka Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Galileo” w Nakonowie
Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach składa
serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród:
Panu Romanowi Nowakowskiemu - Wójtowi Gminy Choceń, Panu Sławomirowi Gwardeckiemu - Prezesowi Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń, Januszowi Borkowskiemu
- Prezesowi Kujawskiego Stowarzyszenia Kulturalnego, Państwu Ancie i Tomaszowi Hoffmanom - Firmie Arena BiS, Panu Sławomirowi Walczakowi - Firmie ARTUS, Państwu Grażynie i
Włodzimierzowi Stokfiszom, Panu Dawidowi Dalmannowi - Radnemu Powiatu Włocławskiego.
Dyrekcja serdecznie dziękuje za wieloletnią współpracę i promocję konkursu:
Pani Agnieszce Świątkowskiej - Sekretarzowi Gminy Choceń,
Panu Sławomirowi Gwardeckiemu- bibliotekarzowi i pomysłodawcy konkursu,
Pani Anecie Hofmann - Kierownikowi Biura LGD Dorzecze Zgłowiączki,
Panu Mariuszowi Kierzkowskiemu - Prezesowi OSP w Śmiłowicach, Panu Arkadiuszowi
Ciechalskiemu - Dyrektorowi ZSR w Kowalu i dobrej duszy naszego konkursu, Panu
Radosławowi Babińskiemu – nauczycielowi języka polskiego w Śmiłowicach oraz wielu, wielu
przychylnych temu konkursowi osób, bez których już dawno tego konkursu by nie było.
Dziękuje również zaprzyjaźnionym mediom:
www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej, www.kujawy.media.pl, wlc.wloclawek.pl oraz portalowi Edupolis
za przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu konkursu.
Serdeczne podziękowania kieruje na ręce komisji konkursowej.
Dziękuję tym najważniejszym, wszystkim uczestnikom naszego konkursu i ich opiekunom, którzy przyjechali z różnych zakątków naszego regionu. Dziękuję za udział w naszym konkursie i
serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym, młodym poetom.
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
Wioletta Krysztoforska

Udział uczniów Szkoły Podstawowej
w Śmiłowicach w konkursie "Angmat”
w Wieńcu

Zajęcia z zakresu edukacji prawnej
w ramach akcji
„Lekcje z Temidą”

W dniu 20 maja 2021r. pięcioro naszych
uczniów wyłonionych z pierwszego etapu szkolnego: Szymon Wesołowski-klasa ósma,
Wiktoria Osińska i Weronika Stachowiak -klasa
siódma, Marcelina Mazurek, Klaudia Kwiatkowska -klasa szósta, wzięło udział w II etapie
angielsko- matematycznego konkursu powiatowego w Wieńcu. Dzieci rozwiązywały zadania
matematyczne w języku angielskim. Wszyscy
nasi finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy i
upominki. Ze wszystkich jesteśmy dumni i serdecznie im gratulujemy.

opiekunowie:
nauczyciel matematyki- Małgorzata Pietrzak
nauczyciel j.angielskiego- Magdalena Wichlińska

Sport z olimpijką Moniką Pyrek
19 maja 2021 uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wzięli udział w
lekcji wf online z olimpijką Panią Moniką
Pyrek. Dużo ruchu, świetna zabawa i moc
śmiechu.
Paulina Trzcińska
nauczyciel wf-organizator spotkania

W ,,Lekcjach z Temidą” wzięli udział uczniowie klas V, VI i VIII
Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. Podczas
zajęć młodzież dowiedziała się m.in.: Dlaczego ludzie stworzyli
prawo? Jak dostać się na studia prawnicze i co można po nich
robić? Gdzie szukać pomocy, gdy padnie się ofiarą przestępstwa?
Jakie prawa ma konsument? Czym jest stalking? Jak reagować na
prześladowanie w szkole? Gdzie szukać przepisów prawa?
„Lekcje z Temidą” organizuje Fundacja Altum. Program finansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Program ten ma na
celu podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży.
Sławomir Gwardecki
nauczyciel historii i wos -organizator zajęć

Z chemią za pan brat

28 maja br. w uczniowie Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
uczestniczyli w warsztatach chemicznych w
ramach Warsztatów Edukacyjnych 2020 z
GAS – SYSTEM. Młodzi chemicy otrzymali
gadżety (notatnik, wielofunkcyjny długopis
i pendrive) oraz niezbędne przybory do
przeprowadzania doświadczeń. Uczniowie
klasy 7, do których skierowany był projekt,
ochoczo brali udział we wszystkich eksperymentach. Mamy nadzieję, że rozbudziło to
ich fascynację chemią i sprawiło wiele frajdy.
Sylwia Pawłowska
nauczyciel chemii i biologii
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Wizyta w „Rycykowym
Zakątku” przy GWPK

Poniedziałek 31.05.2021r. to kolejny dzień zajęć plenerowych dla uczniów klasy IV i VI naszej Szkoły.
Dzieciaki odwiedziły Ogród Edukacyjny „Rycykowy
zakątek” w Kowalu, gdzie aktywnie uczestniczyły w prelekcji
na temat „Źródeł odnawialnej energii”. Po porcji ciekawych
informacji, dzieciaki mieli zorganizowaną biesiadę przy grillu na świeżym powietrzu oraz krajoznawczą przechadzkę
po Kowalu. Podczas spaceru zaplanowano przystanek w
miejscowej lodziarni , a następnie wizytę u króla Kazimierza
Wielkiego w malowniczym parku.
Dzień ten był ciekawą formą zajęć edukacyjnych,
przepełniony radością i uśmiechem dzieciaków. To świetny
sposób na adaptację do nauczania stacjonarnego oraz
integrację z rówieśnikami oraz wychowawcami.
Kinga Gawłowska
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„Dzien Ziemi” w oddziale przedszkolnym.

22 kwietnia to Święto Naszej Planety Ziemi, o którym pamiętały dzieciaki z oddziału przedszkolnego.
Tego dnia przedszkolaki przebrane jako małe żabki zapoznały się z prezentacją nt. „Zachowań
ekologicznych oraz sposobów dbania o Ziemię”. Dowiedziały się, że oszczędzając wodę, prąd,
segregując śmieci lub nie marnując papieru nawet one są w stanie pomóc Naszej Planecie. Jeśli
to święto, to nie obyło się bez prezentów. Dzieciaki zaprezentowały wierszyki, piosenkę o przyrodzie oraz wykonały piękne plakaty. Uwieńczeniem tego dnia, było wspólne sadzenie drzewek
w ogrodzie szkolnym.
Takie działania przypominają, uświadamiają, że to od NAS WSZYSTKICH zależy jak wyglądać
będzie Ziemia.
Kinga Gawłowska

Konkurs Pięknego Czytania
Opowiadań Stanisława Lema

Wycieczka do Kłóbki.

W dniu 18 maja uczniowie klas VII odwiedzili pobliską
Kłóbkę. Celem wycieczki była integracja zespołów klasowych
po powrocie do szkoły. Zwiedzaliśmy Skansen oraz odnowiony dwór, który zachwycił
swoimi wnętrzami. Uczniowie z dużym zainteresowaniem poznawali historię
i obyczaje panujące na
wsi w XVII wieku. Bardzo
podobały im się stare zagrody, ich wyposażenie. Z
ciekawością słuchały historii o życiu ludzi na wsi.
Czekamy na kolejną tak
wspaniałą przygodę.
Miłosz Połujański
Maria Zielińska

15 czerwca 2021r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wzięli udział w Konkursie
Pięknego Czytania Opowiadań Stanisława Lema. Konkurs zorganizowała biblioteka szkolna w
ramach tygodnia Cała Polska Czyta Dzieciom. W konkursie wzięli udział uczniowie od III do VII
klasy. Uczestnicy konkursu walczyli o tytuł szkolnego i klasowego Mistrza Pięknego Czytania.
Wyniki Turnieju o Tytuł Mistrza Pięknego Czytania:
Klasa III 1m. Julia Kierzkowska, 2m. Julia Sikorska, 2m. Roksana Walewicz, 3m. Ksawery Wiliński.
Klasa IV 1m. Gabrysia Mierzejewska, 2 m.Maja Kurzep, 3m. Aurelia Klass, 4m. Dorota Stolarska.
Klasa V 1m. Weronika Wojciechowska, 2m. Julia Lachowicz, 3m. Julia Bagińska.
Klasa VI 1m. Małgorzata Pawłowska, 2m. Maja Nowak, 3m. Marcelina Mazurek.
Klasa VII 1m. Alicja Borowiecka i Bartłomiej Dankowski.
Wszystkim uczestnikom i jurorom serdecznie dziękujemy za udział w naszym turnieju.
A klasowym Mistrzom Pięknego czytania - gratulujemy zwycięstwa.
Sławomir Gwardecki
bibliotekarz i organizator konkursu

Uczniowie klas 4 i 6 rozpoczęli nauczanie hybrydowe niestandardowo, bo zajęciami plenerowymi w Ośrodku Rehabilitacji Ptaków Chronionych działający w GWPK.
Ekolekcja odbyła się 20.05.21r., podczas której uczestnicy dowiedzieli się jak odbywa się leczenie i powrót do sprawności ptaków, które trafiają z urazami w to miejsce. Dzieciaki poznały
„pacjentów” Ośrodka oraz ich historie związane z pobytem. Sukcesem tego miejsca są rekonwalescenci, którzy wracają do naturalnego środowiska. Zajęcia zostały poprowadzone przez
pracownika GWPK w towarzystwie boćka „Wojtka”.
Takie zajęcia dały możliwość cieszenia się pięknem natury oraz integrowaniem się dzieciaków
po długim okresie zdalnego nauczania .
Iwona Terpińska
Kinga Gawłowska

Międzynarodowy Dzień Ziemi 2021

Tegoroczne święto obchodziliśmy pod hasłem: „Przywróćmy naszą Ziemię”.
Mimo pandemii dzieci brały udział w wielu akcjach. Zrealizowaliśmy projekt "EkoEksperymentarium" , gdzie poprzez gry uczniowie poznali sposoby oszczędzania wody i energii oraz „Zdrowa
Ziemia”, podczas którego mieli możliwość zrozumienia jak ważna jest ochrona środowiska, w
którym żyjemy.
Przeprowadzony został również konkurs pod hasłem przewodnim „Przywróćmy naszą Ziemię”
dla klas starszych i „Coś z niczego dla klas I-III”. Dzieci chętnie włączyły się do akcji: starsi
wykonali plakaty informujące o ochronie środowiska, a młodsi piękne prace, w których udowodnili, że można ponownie wykorzystać materiały, które już są nam zbędne. Dodatkowo odbyły
się lekcje w terenie, podczas których dzieci poznały świat roślin i zwierząt na „żywo”. Obchody
międzynarodowego Dnia Ziemi uczniom Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach
zorganizowały nauczycielki P.S.Pawłowska i P.J.Krynicka.
Jolanta Krynicka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody

Piknik w Kłóbce pod hasłem
„Nasze Mamy Czarodziejki”.

27 maja klasa druga Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach celebrowała
Dzień Matki. Dzieci wspólnie ze swoimi mamami – Super Wróżkami poznawały historię naszego
regionu i aktywnie wypoczywały. Była doskonała zabawa i eksplozja humoru!
Elżbieta Lachendrowicz
wychowawca klasy drugiej

Turniej piłki nożnej halowej „Euro
2021” z okazji dnia dziecka

Dnia 1 czerwca z okazji Dnia Dziecka w sali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
odbył się turniej piłki nożnej halowej „Euro 2021” . Nasi uczniowie wcielili się w role zawodowych
piłkarzy reprezentując zespoły z Polski, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Belgii. Zawody rozegrane
zostały systemem „każdy z każdym” . Odbyło się 10 spotkań, w których padło aż 46 goli! Oprócz
piłkarskich emocji turniej dostarczył wiele uśmiechów i dobrej zabawy. Najlepszym zawodnikiem
turnieju został Maciej Zieliński z klasy 5 a najlepszym bramkarzem Kornel Zasada z klasy 7a.
Zawodnicy odebrali z rąk Pana Dyrektora Marka R. Zapiec pamiątkowe dyplomy.
Łukasz Jankowski

Śladami patronki szkoły Anny Wajcowicz

11 czerwca 2021r. uczniowie klas 3, 6 i 8 wraz z dyrekcją i wychowawcami P.A.Kamińską,
P.S.Gwardeckim, P.R.Babińskim udali się na wycieczkę do Warszawy.
Klasa 3 zwiedziła Stare Miasto i Zamek Królewski. zaś klasy 6 i 8 Muzeum Powstania Warszawskiego. W Muzeum uczniowie poznali ciekawe fakty na temat okupacji, Powstania Warszawskiego oraz bohaterskiej postawy Polaków. Mogli także zobaczyć mnóstwo przedmiotów w
tym replikę samolotu, dokumenty z tamtego okresu oraz film ukazujący zniszczoną Warszawę.
Uczniowie zwiedzali zamek i muzeum w grupach- każda z innym przewodnikiem.
Kolejnym punktem wycieczki był spacer na ul. Solidarności, gdzie znajduje się mural z wizerunkiem Anny Wajcowicz. Po wspólnym zdjęciu i posiłku wycieczkowicze udali się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach oddać
hołd naszej patronce i poległym
Powstańcom Warszawskim.
Wyjazd sprawił, że z jeszcze
większą
niecierpliwością
społeczność szkoły oczekuje na
dzień w którym dumnie będzie
kroczyć pod sztandarem z wizerunkiem swojej patronki Anny Wajcowicz.
Wioletta Krysztoforska
dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach

Integracja uczniów i nauczycieli Szkoły
Podstawowej im. Anny Wajcowicz
w Śmiłowicach na zielonej szkole w Goreniu

Powrót do szkoły
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7 i 8 czerwca 2021 r. uczniowie klas II,III, IV i V wraz z nauczycielkami P.E.Lachendrowicz,
P.A.Kamińską i P.M.Pietrzak wyjechali na zieloną szkołę do Gorenia.
Dla uczniów klasy drugiej był to pierwszy wyjazd, nowe przeżycia, wielkie emocje i jednocześnie
okazja do integracji grupy. Klasy trzecia, czwarta i piąta pamiętając turnus sprzed dwóch lat,
miały nadzieję na równie udany pobyt.
Podczas pobytu w zielonej szkole uczniowie uczestniczyli w licznych atrakcyjnych zajęciach i
wycieczkach. Codziennie też odbywały się zajęcia dydaktyczne, niekoniecznie w sali z ławkami
i tablicą. Właściciele ośrodka starali się zapewnić nam ciekawe zajęcia. Braliśmy udział w warsztatach włókienniczych, artystycznych i kulinarnych. Poznaliśmy owady pożyteczne i roślinność
lasów otaczających Goreń.
Spacery, gry zespołowe, konkursy i zabawy sprawiały, że świetnie spędziliśmy czas.
Gdy autokar wyruszył w drogę powrotną, na wielu buziach malował
się żal.
Zieloną
szkołę
przetrwaliśmy
szczęśliwie. Trochę zadrapań i kilka
siniaków, to efekt aktywności dzieci.
Można więc powiedzieć, że był to
udany pobyt i za rok na pewno będą
chętni na kolejne przygody.
Elżbieta Lachendrowicz
nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej
i organizator wyjazdu

Wycieczka do Zielonej Szkoły

Dnia 21.05.2021r. uczniowie klasy IV i V udali się na wycieczkę do Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym. Uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych pt: „W królestwie pszczół” podczas,
których poznali na czym polega praca pszczelarza, jak wygląda ubiór, który ochrania przed
żądłem. Dzieci przekonały się, jak
pracowite są te owady, jak dorastają,
oraz jak smakuje pyłek kwiatowy.
Dowiedziały się, po czym odróżnić
prawdziwą królową wśród innych
pszczół, która zamiast sukienki ma
na sobie świecący niebieski koralik.
Podczas zajęć uczniowie mieli okazję
zobaczyć na żywo pszczoły zgromadzone w specjalnym „szklanym”
ulu. Wszyscy zgromadzeni posmakowali pysznego miodu, a na koniec
wykonali wyjątkową świeczkę z plastra wosku pszczelego.
Wolny czas upłynął nam na wspólnych zabawach na placu zabaw
oraz zwiedzaniu mini ZOO. Pełni
naładowanych akumulatorów, dotlenieni bogactwem zieleni wróciliśmy
do szkoły.
Iwona Terpińska
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Bieżąca działalność Żłobka

W kwietniu i maju została przeprowadzona rekrutacja na kolejny
rok żłobkowy 2021/2022. Zainteresowanie rodziców zapisaniem
dziecka do żłobka było duże, niestety nie wszyscy zainteresowani
zostali przyjęci z powodu braku miejsc w Żłobku. Zostało przyjętych
25 dzieci, pozostałe osoby zostały wpisane na listę rezerwową. W
roku 2021/2022 rodzice będą ponosić koszt comiesięcznego czesnego w wysokości 400zł. W miesiącu maju i czerwcu obchodziliśmy
Dzień Mamy i Dzień Dziecka. W dniu 30 lipca 2021roku w Żłobku
„Pomponik” odbędzie się uroczyste zakończenie roku żłobkowego.
Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor Żłobka
Katarzyna Dąbrowska

Dożynki
w Czerniewicach

W dniu 05.09.2021 r. (Niedziela) odbędą się
dożynki gminne organizowane przez Gminę Choceń
oraz Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania
Dorzecza Zgłowiączki, przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym im. Ks. Kazimierza Świątnickiego w Czerniewicach. W programie m.in. koncerty, animacje
dla dzieci, zjeżdżalnie, malowanie twarzy i włosów,
żurek oraz nagrody. Wystąpią zespoły: TRZY GITARY z utworami Czerwonych Gitar i Trzech Koron,
EXITED – Gwiazda muzyki Disco polo która nagrała
wiele znanych hitów takich jak: W sercu mi graj z
Zenonem Martyniukiem (Zespół Akcent), Dziś Ci to
powiem, Myślę o Tobie czy Nie Unikaj oraz Gwiazda Wieczoru – ELEKTRYCZNE GITARY, ich hity były
wykorzystywane do wielu kultowych produkcji filmowych takich jak: Kiler, Kiler-ów 2-óch czy Kariery
Nikosia Dyzmy. Utwory są śpiewane przez wszystkich Polaków do dzisiaj m.in. dzieci , Co Ty Tutaj
Robisz , Człowiek z liściem oraz Jestem z Miasta .
Bartosz Delewski

Ziemia torfowa-ogrodowa
przesiewana przez specjalistyczny
przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Dofinansowanie
dla Gminy Choceń
na zwiększenie
produkcji wody
w okresie suszy.

Gmina Choceń otrzymała środki w wysokości
800 tys. zł. Na liście wniosków rekomendowanych
przez Wojewodę Kujawsko -Pomorskiego znalazła
się nasza inwestycja, która ma na celu zaopatrzenie
ludności w wodę pitną w okresie suszy. Zadanie
obejmuje zakup i modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Borzymiu po PGR, budowę Zbiornika Retencyjnego na wodę pitną oraz budowę
nowego ujęcia do poboru wody. Celem jest
zwiększenie produkcji wody w gminie Choceń.
Cel inwestycji wynika z konieczności poprawy
jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie
ciągłości dostaw wody pitnej w okresie suszy
oraz zwiększenie atrakcyjności obszarów inwestycyjnych i osadniczych. Przystępujemy do realizacji
zadania na etapie projektowania.
Dawid Dalmann

OGŁOSZENIE

Transport
na miejsce
do klienta.

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

17
społecznej (6 osób) i efektywności społecznej (4 osoby). Ponad to u osób z otoczenia (3 osoby) nastąpi
wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Całkowita wartość projektu to 52 747,51 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy
Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w
kwocie 50 000,00 zł (95 %), wkład własny wynosi 2 747,51 zł (5 %).

„Diament” w Kruszynie.

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 sierpnia 2020r. do 30 maja 2021r. realizowało
projekt grantowy pt. „Aktywny senior – zdrowy senior”.
Grant skierowany był do mieszkańców Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 11 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób niesamodzielnych, a także 4 osoby będące
otoczeniem. Łącznie w projekcie uczestniczy 15 osób, które aktywnie korzystały z zajęć ruchowych w
formie spacerów nordic walking, aerobiku oraz zajęć ogólnorozwojowych. Drugim ważnym elementem
projektu były wycieczki integracyjne np. do teatru, kina czy muzeum. Uczestnicy projektu wzięli również
udział w turnieju sportowym podczas którego mogli zintegrować się z mieszkańcami Gminy Choceń. Na
zakończenie grantu odbyło się wydarzenie podsumowujące, a na nim zajęciach z animatorem, prelekcja
o aktywności fizycznej oraz koncert. Celem projektu było zwiększenie udziału społeczności – osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w
życiu społecznym oraz wzrost aktywności społecznej (7 osób) i efektywności społecznej (4 osób). Ponad
to u osób z otoczenia (3 osoby) nastąpił wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Całkowita wartość projektu to 35 144,05 zł. Projekt
jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 33 250,00 zł (95 %), wkład własny wynosi 1 894,05 zł (5 %).

„W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 sierpnia 2020r. do 30 czerwca
2021r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Diament” w Kruszynie.
Grant skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Włocławek. Do projektu zrekrutowanych zostało 9
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 3 osoby będące otoczeniem.
Łącznie w projekcie uczestniczy 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego, a w
ramach niego: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z fotografii i filmowania, warsztaty kreatywne, warsztaty
rytmiczne i teatralne, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, zajęcia z integracji i animacji. Ponad
to uczestnicy projektu skorzystają z wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych m.in. do Torunia, Solca
Kujawskiego czy Włocławka. Na zakończenie projektu odbędą się 5-dniowe półkolonie. Celem projektu
jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym.Całkowita wartość projektu to 52 775,00 zł. Projekt
jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi 2 775,00 zł (5 %).

„Kreatywna wieś”.

Koło Gospodyń Wiejskich z Bożej Woli „Bożowolanki” od 1 marca 2021r. do 31 stycznia 2022r. realizuje
projekt grantowy pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Grant skierowany jest do mieszkańców Gminy
Baruchowo. Do projektu zrekrutowanych zostało 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i osób niesamodzielnych, a także 3 osoby będące otoczeniem. Łącznie w projekcie
uczestniczy 12 osób, które korzystają z warsztatów kulinarnych oraz prelekcji na temat odżywiania.
Drugim ważnym elementem projektu są wycieczki pozwalające na poznanie kultury na różny sposób.
Zaplanowano łącznie 7 wycieczek np. do Uzdrowiska Wieniec - Zdrój, kina czy na tężnie. Uczestnicy
projektu wezmą również udział w „Dniu Babci i Dziadka” podczas tego wydarzenia zaplanowaliśmy
przedstawienie tematyczne przygotowane przez dzieci, animacje integracyjne z rodzinami, które
poprowadzi profesjonalny wodzirej, a wezmą w nich udział też mieszkańcy. Uczestnicy projektu
wykorzystując umiejętności nabyte podczas warsztatów przygotują stół z przekąskami dla wszystkich
gości. Będzie to inicjatywa włączająca osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na
rzecz mieszkańców.
Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym oraz wzrost aktywności

Koło Gospodyń Wiejskich Kurowo – Parcele „Kurowianki” od 1 sierpnia 2020r. do 15 Lipca 2021r.
realizuje projekt grantowy pt. „Kreatywna wieś”. Grant skierowany jest do mieszkańców Gminy
Baruchowo. Do projektu zrekrutowanych zostało 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym i osób niesamodzielnych, a także 3 osoby będące otoczeniem. Łącznie w projekcie
uczestniczy 12 osób, które korzystają z warsztatów kulinarnych oraz warsztatów rękodzielniczych. Drugim
ważnym elementem projektu są wycieczki pozwalające na poznanie kultury na różny sposób.
Zaplanowano łącznie 5 wycieczek np. do kina, muzeum piernika czy na tężnie. Uczestnicy projektu wezmą
również udział w „Pikniku rodzinnym” Podczas tego wydarzenia zaplanowaliśmy animacje integracyjne z
rodzinami, w których wezmą udział też mieszkańcy, a uczestnicy projektu wraz z kucharzem poprowadzą
2-godzinne warsztaty kucharskie oraz 2-godzinne warsztaty rękodzielnicze pod okiem specjalisty. Celem
projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym oraz wzrost aktywności
społecznej (6 osób) i efektywności społecznej (4 osoby). Ponad to u osób z otoczenia (3 osoby) nastąpi
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wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym. Całkowita wartość projektu to 52 878,50 zł. Projekt jest dofinansowywany z Funduszy
Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w
kwocie
50 000,00
zł
(95
%),
wkład
własny
wynosi
2 878,50
zł
(5
%).

udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenia w życiu społecznym. Całkowita wartość projektu to 52 655,00 zł. Projekt jest dofinansowywany
z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi 2 655,00 zł (5 %).

„Na szlaku wiedzy”.

„Szafir” w Lubieniu Kujawskim

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 sierpnia 2020r. do 30 czerwca
2021r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Na szlaku wiedzy – kreowanie wśród
dzieci i młodzieży chęci zdobywania wiedzy na temat historii lokalnej i naszego kraju”. Grant skierowany
jest do dzieci i młodzieży z Gminy Choceń. Do projektu zrekrutowanych zostało 9 osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 3 osoby będące otoczeniem. Łącznie w projekcie
uczestniczy 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego, a w ramach niego: pomoc
w odrabianiu lekcji, zajęcia z fotografii i filmowania, warsztaty kreatywne i rękodzielnicze, zajęcia o
tematyce historii lokalnej oraz kuchni regionalnej, zajęcia z pierwszej pomocy. Ponad to uczestnicy
projektu skorzystają z wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych m.in. do Torunia, Solca Kujawskiego czy
Włocławka. Na zakończenie projektu odbędą się 5-dniowe półkolonie. Celem projektu jest zwiększenie
udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich
otoczenia w życiu społecznym. Całkowita wartość projektu to 36 087,00 zł. Projekt jest dofinansowywany
z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki w kwocie 34 200,00 (95 %), wkład własny wynosi 1 887,00 zł (5 %).

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 sierpnia 2020r. do 30 czerwca
2021r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Szafir” w Lubieniu Kujawskim. Grant
skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Lubień Kujawski. Do projektu zrekrutowanych zostało 9
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 3 osoby będące otoczeniem.
Łącznie w projekcie uczestniczy 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego, a w
ramach niego: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z fotografii i filmowania, warsztaty kreatywne, warsztaty
rytmiczne i teatralne, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, zajęcia z integracji i animacji. Ponad
to uczestnicy projektu skorzystają z wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych m.in. do Torunia, Solca
Kujawskiego czy Włocławka. Na zakończenie projektu odbędą się 5-dniowe półkolonie. Celem projektu
jest zwiększenie udziału społeczności – dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym oraz ich otoczenia w życiu społecznym. Całkowita wartość projektu to 52 750,00 zł. Projekt
jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 (95 %), wkład własny wynosi 2 750,00 zł (5 %).

„Rubin” w Grabkowie.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Powiatu Włocławskiego od 1 sierpnia 2020r. do 30 czerwca
2021r. realizuje projekt grantowy w formie Klubu Młodzieżowego pt. „Rubin” w Grabkowie. Grant
skierowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy Kowal. Do projektu zrekrutowanych zostało 9 osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a także 3 osoby będące otoczeniem. Łącznie w
projekcie uczestniczy 12 osób, które aktywnie korzystają z zajęć klubu młodzieżowego, a w ramach niego:
pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z fotografii i filmowania, warsztaty kreatywne, warsztaty rytmiczne i
teatralne, zajęcia z pierwszej pomocy i bezpieczeństwa, zajęcia z integracji i animacji. Ponad to uczestnicy
projektu skorzystają z wyjazdów edukacyjnych i integracyjnych m.in. do Torunia, Solca Kujawskiego czy
Włocławka. Na zakończenie projektu odbędą się 5-dniowe półkolonie. Celem projektu jest zwiększenie

„Wyjdź z domu – radość jest blisko”.
Gminne
Towarzystwo
Sportowe „Unia”
Choceń
od 1
marca 2021r. do
31
września
2021r. realizuje
projekt grantowy
pt. „Wyjdź z
domu – radość
jest
blisko”.
Grant skierowany
jest
do
mieszkańców
Gminy i Miasta
Kowal.
Do
projektu
zrekrutowanych
zostało 11 osób
zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i osób niesamodzielnych, a także 4 osoby będące otoczeniem.
Łącznie w projekcie uczestniczy 15 osób, które aktywnie korzystają z zajęć ruchowych w formie spacerów
nordic walking. Drugim ważnym elementem projektu są wycieczki pozwalające na poznanie kultury na
różny sposób. Zaplanowano łącznie 5 wycieczek np. do teatru, opery, kina czy filharmonii. Uczestnicy
projektu wezmę również udział w „wieczorku z kulturą” czyli spotkaniu z lokalnym twórcą, wysłuchają
prelekcji na temat sztuki oraz zintegrują się. Na zakończenie grantu odbędzie się wydarzenie
podsumowujące „Senioriada”, a podczas niej pogadanka i szkolenie m.in. z zakresu techniki nordic
walking oraz mini-zawody. Celem projektu jest zwiększenie udziału społeczności – osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym/osób niesamodzielnych oraz ich otoczenia w życiu społecznym
oraz wzrost aktywności społecznej (7 osób) i efektywności społecznej (4 osoby). Ponad to u osób z
otoczenia (3 osoby) nastąpi wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Całkowita wartość projektu to 38 206,10 zł. Projekt jest
dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 36 295,79 zł (95 %), wkład własny wynosi 1 910,31 zł (5 %).

