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Ziemia torfowa-ogrodowa

 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 

na miejsce 

do klienta. 

Ogłoszenia:
Sprzedam działkę o powierzchni 0,40 ha położoną w Śmiłowicach – tel. 667 486 424  

Sprzedam ciągnik Zetor 28 z silnikiem 330. Cena do uzgodnienia – tel. 606 514 264

Sprzedaż nieruchomości 
w Lutoborzu i Choceniu

W siedzibie urzędu Gminy w Choceniu na tablicy 
ogłoszeń oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce 
nieruchomości znajdują się wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży. Jedna z nieruchomości to 
działka rolna nr 173/4 o powierzchni 1,8385 ha w Lutob-
orzu. Prawo do zakupu działki będą mieć rolnicy indywidu-
alni zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. 
U. 2020, poz. 1655 ze zm.). Druga nieruchomość to działka 
gruntowa nr 37/90 o pow. 0,1667 ha znajdująca się w Cho-
ceniu (za Bankiem).  Działka ta jest przeznaczona na in-
westycje polegającą na budowie budynku usługowego wraz 
z niezbędną infrastrukturą. Pod koniec grudnia zostanie 
ogłoszony przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości. Infor-
macje o dacie i warunkach przetargu będą udostępnione 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie www.
bip.chocen.pl.

Informacji udziela Pani Sylwia Krajewska – tel. 54 284-66-
17,  sylwia.krajewska@chocen.pl

Sylwia Krajewska

Paczkomat w Czerniewicach
Na początku listopada w Czerniewicach przy ulicy 

Choceńskiej został zamontowany paczkomat. Urządzenie 
jest dostępne dla wszystkich mieszkańców gminy. Pacz-
komaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodziel-
nego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu. Idealnie pomoże mieszkańcom w  szyb-
kim i niezawodnym otrzymaniu/ przesyłaniu prezentów 
świątecznych i nie tylko. 

Sylwia Krajewska

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 

Wyniki konkursu dla 
sołtysów województwa 
kujawsko-pomorskiego

Wielką radość sprawiła nam informacja o rozstrzygnięciu 
Konkursu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla sołtysów, 
sołectw województwa kujawsko-pomorskiego na najlepsze 
upamiętnienie w 2021 r. Narodowego Święta Niepodległości. 
Wśród laureatów jest zgłoszone Sołectwo Choceń, Gmina 
Choceń. Nagrodą w konkursie jest wycieczka autokarowa 
do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Gratulujemy 
i dziękujemy Panu Arielowi Malinowskiemu i Choceńskiemu 
Centrum Kultury – Biblioteka za przygotowanie zgłoszenia 
do konkursu.

Odbiór folii rolniczej i bigbagów 
w marcu 2022 r. 

Gmina Choceń otrzyma z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowanie w kwocie 38.045,00 zł na realizację przedsięwzięcia polegającego na zbiórce folii 
rolniczej, bigbagów, sznurka i siatki do owijania balotów oraz opakowań po nawozach w ramach 
programu priorytetowego nr 2.7  „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usu-
wanie folii rolnicznych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wkład własny 
Gminy Choceń do projektu wynosi 8750 zł.  Zapisy na odbiór odpadów zostaną przeprowadzone 
w lutym w czasie dostarczania decyzji o wysokości podatku oraz podczas zbiórki I raty podatku 
w 2022 r. O szczegółach poinformują sołtysi w czasie zapisów. Prosimy, aby folia znajdująca się 
w bigbagach została wycięta ze środka i spakowana osobno, bigbagi osobno oraz folia rolnicza 
osobno.

 Dawid Dalmann

Wyniki głosowania 
akcji „Przerwa na 
wspólne czytanie” 

Chcielibyśmy poinformować, że Choceńskie Centrum 
Kultury- Biblioteka zajęło 51 miejsce, otrzymując 1808 
głosów w rankingu całej Polski w akcji „Przerwa na wspólne 
czytanie”. Akcja organizowana była przez Kinder Mleczna 
Kanapka. Nagroda jaką udało nam się zdobyć to kuferek 
z książkami o wartości 1000 zł oraz teatrzyk obrazkowy.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym, którzy 
oddawali głosy na CCKB. To dzięki Wam udało się nam 
znaleźć na tak wysokim miejscu wygrywając nagrody 
książkowe.

Marta Bogdańska
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Ogłoszenie

Ogłoszenie

Wydzierżawię 1 ha gruntów 
rolnych – proponuję dobre 
warunki 606 993 319

Mieszkanie do kapitalnego 
remontu w kamienicy w Wilkowicach. 
Mieszkanie o   powierzchni 86 m2 
sprzedam pilnie i tanio. Mieszkanie 
z udziałem w gruncie.

Kontakt: 004917629664981, 
004905211362386

„Przyrodnicza eskapada”
Dnia 12.09.2020 roku uczniowie klas IV, VI Szkoły Podstawowej w Wilkowicach 

w ramach projektu „Jakie to proste!” uczestniczyli w wycieczce o charakterze 
przyrodniczym do Ogrodu Botanicznego oraz Zoologicznego w Bydgoszczy.

Młodzi przyrodnicy przy sprzyjającej pogodzie mieli okazję poznać bliżej 
roślinność występującą w parkach oraz na łąkach. Z wielkim zaangażowaniem 
zbierali okazy oraz odkrywali ich wyroby smakowe, właściwości lecznicze.

Kolejnym etapem wyjazdu było Zoo, gdzie dzieciaki zobaczyły znane i mnie 
znane zwierzęta.

Dopełnieniem eskapady był wspólny obiad oraz podróż w miłym towar-
zystwie.

Podczas całej wyprawy uczestnicy nie zapominali o zaleceniach  związanych 
z panującą epidemią.

Iwona Terpińska, Kinga Gawłowska

1WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

WRZESIEŃ 2020 R. NR 3/122/2020, ROK XXIV NAKŁAD 2300 EGZ. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

D O Ż Y N K I   2020
Niestety ze względu na ograniczenia nie odbyły się 

w tym roku dożynki gminne. Przypomnę, że tym razem 
miały być w Czerniewicach, jako parafi alno-gminne. Or-
ganizowane są natomiast dożynki parafi alne.

Dożynki w parafi i św. Antoniego w Czerniewicach
Odbyły się 30 sierpnia – w uroczystej Mszy św. 

udział wzięło wielu rolników. Starostami dożynek byli p. 
Małgorzata Paczkowska i p. Andrzej Biliński. Wieniec 
dożynkowy przygotowało tym razem sołectwo Czernie-
wice I. Po uroczystej mszy starostowie dożynek i wszyst-
kie koła Gospodyń Wiejskich z terenu parafi i częstowały 
uczestników chlebem z tegorocznych zbiorów. Samorząd 
Gminy reprezentował p. przewodniczący Rady Gminy 
Józef Dąbrowski, a do obrzędów śpiewał chór Mi Alegrija 
z Chocenia.

Dożynki w parafi i św. Idziego w Choceniu
Odbyły się 13 września – wieniec dożynkowy i wiele 

innych plonów ziemi przygotowały sołectwa Niemojewo, 
Ługowiska i Borzymowice. Starostowie dożynek to p. 
Wiesława Jaworska z Niemojewa i p. Robert Frydrych 
z Borzymowic. Do Mszy śpiewał chór Mi Alegrija z Cho-
cenia. Po uroczystej mszy starostowie i liczna reprezen-
tacja wspomnianych sołectw przygotowała poczęstunek 

z tegorocznego chleba i tradycyjnie pieczonych w domu 
ciast, soków i owoców. We mszy udział wzięli radni 
gminni i powiatowi, w tym przewodniczący Rady p. Józef 
Dąbrowski i Wójt Gminy Roman Nowakowski

Msza dożynkowa miała też drugą intencję – pamięci 
bohaterskich polskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie 
pod Szczytnem w 1939 roku. Po mszy złożono także wie-
niec przy pomniku w Szczytnie. Z uwagi na pandemię nie 

było w tym roku możliwości zorganizowania tradycyjnej 
uroczystości.

Dożynki w parafi i św. Bartłomieja w Śmiłowicach
Zaplanowane na 20 września. Niestety z uwagi na cykl 

wydawniczy gazetki relację zamieścimy w następnym 
wydaniu.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy
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Zadania inwestycyjne 

-W ramach programu rozwoju gminnej 
i  powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019 realizujemy projekt pn. „Przebu-
dowa dróg gminnych nr 190733C, 190751C 
„Modernizowane są dwie drogi w Niemojewie 
o łącznej długości ponad 1,9 km. Wykonawcą 
prac jest WPRD z Nowej Wsi k/Włocławka 
ich wartość wynosi 1,408 mln zł. Umowne 
zakończenie inwestycji to 30.09.2019 r. 

- Ogłoszony został przetarg na realizację 
przebudowy drogi Nakonowo Stare –gr. gm. 
Poddębice. Zadanie dofi nansowane będzie 
środkami z budżetu państwa , pochodzącymi 
z wyłączeń gruntów z produkcji rolnej. 
Weryfi kacja złożonego wniosku odbyła się 
26.02.2019 r., z wynikiem pozytywnym. Otrzy-
mamy dofi nansowanie w wysokości do 50% 
kosztów inwestycji. Będziemy ją realizować 
wspólnie z gminą Włocławek, która na swoim 
odcinku także wykona nową nawierzchnię. 
Stosowne porozumienia zostały podpisane.

- W wyniku uregulowania spraw formal-
nych na odcinku drogi Wichrowice – Wichro-
wice wieś - możliwym staje się połączenie 
wykonanych w latach poprzednich asfaltów. 
Przetarg na roboty został rozpisany. Planowa-
na realizacja robót do 30.09.2019 r.

- Na zrealizowanym w roku ubiegłym po-
szerzeniu ul. Św. Antoniego w Czerniewicach 
wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa. Planowane są także roboty drogowe, 
bitumiczne na ul. Kwiatowej.

- Z chwilą zawarcia umów z Powiatem 
Włocławskim przystąpimy do realizacji prac 
na chodnikach w Borzymowicach i Kuźnicach. 
Będzie to kontynuacja robót z poprzednich 
lat. Sprawa przedłuża się z powodów proce-
duralnych, dotyczy to wyłonienia dostawcy 
prefabrykatów. Ceny materiałów znacznie 
wzrosły i ich brakuje. Konieczne są dodatkowe 
przetargi. Stąd zwłoka.

- Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę 
kruszywa na wykonanie podbudów jak 
i  bieżące remonty dróg, tak jak w przypadku 
prefabrykatów cena kruszywa wzrosła (ponad 
10 zł na 1 tonie).

Zadania bieżące

Wykonujemy sukcesywnie bieżące  naprawy 
dróg mieszanką kruszywa, remontowane

są odcinki dróg twardych „masą na zimno”, 
w ramach robót publicznych i prac społecznie 
użytecznych zbierane są śmieci z poboczy 
dróg, placów, skwerów. Uzupełniane i wymie-
niane są znaki drogowe. Wprowadzane są 
nowe organizacje ruchu, ustalane lokalizacje 
nowych przystanków autobusowych. Prowad-
zone są prace remontowe sprzętów do letnie-
go utrzymania dróg

Roboty drogowe w roku 2019
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Zapraszamy na Dzień Dziecka, który odbędzie 
się 1 czerwca na boisku sportowym GOSiR w Cho-
ceniu.

W programie mnóstwo atrakcji: zabawy i ani-
macje, malowanie twarzy pokazy strażackie, 
konkursy z  nagrodami oraz rowerowe show - 
widowisko rowerowe łączące w sobie ogromne 
emocje, rozrywkę oraz edukację w jednym. Show 
nie jest zwyczajnym pokazem rowerowym, lecz 
w pełni profesjonalnym przedstawieniem artystyc-
znym.  

Impreza organizowana jest przez Gminę 
Choceń, Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Choceniu, OSP Choceń, ZHP Pow-
iatu Włocławskiego z siedzibą w  Choceniu oraz 
Zespoł Szkolno-Przedszkolny w Choceniu. 

Dzień Dziecka w Choceniu
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Piknik Rodzinny 
z okazji Dnia 
Dziecka 
w Nakonowie 
Starym 
gm. Choceń

Już po raz czwarty 1 czerwca 
(sobota) 2019 roku o godz. 14:00 
na boisku sportowo-rekreacyjnym 
w Nakonowie Starym gm. Choceń 
odbędzie się kolorowe święto dla 
najmłodszych mieszkańców naszej 
gminy- Dzień Dziecka, którego 
tradycyjnie organizatorem będzie 
pomysłodawca Piotr Jędrzejewski, 
sołectwo Nakonowo Stare i  Gra-
bówka przy znacznym udziale i  po-
mocy materialnej partnerów o  wiel-
kim sercu, którzy wesprą swoją 
szczodrością to przedsięwzięcie. 
Wśród nich zacne miejsce zajmuje 
samorząd gminy Choceń na czele 
z  Wójtem Romanem Nowakowski 
oraz samorząd gmin ościennych 
z  Kowala i Włocławka. Ponadto 
w  organizację święta dla dzieci 
włączy się OSP w Nakonowie Starym 
oraz wielu darczyńców o głębokich 
sercach. To dzięki ich hojności 
organizatorzy mogą stanąć na 
wysokości zadania aby przygotować 
wiele wspaniałych i kolorowych 
atrakcji, jak chociażby malowanie 
twarzy, zjeżdżalnie, wata cukrowa, 
bańki mydlane, byczek rodeo czy 
pokazy strażackie. Ponadto dzieci 
ze swoimi rodzicami i rodzeństwem 
będą mogli brać udział w licznych 
konkursach i zabawach na świeżym 
powietrzu, w których będzie można 
wygrać atrakcyjne nagrody i up-
ominki. Będzie również wielka 
atrakcja, gwiazda tego wydarzenia, 
ale to niespodzianka. Kto nią będzie, 
przekonają się o tym wszyscy ucz-
estnicy W Dniu Dziecka w Nakonow-
ie Starym o godz. 20:30, do udziału 
którego organizatorzy już dzisiaj 
wszystkich serdecznie zapraszają. 
Jak  w poprzednich latach, tak 
i w tym roku radości i zabawy będzie 
co niemiara, a  zaskakujące atrakcje 
na długo pozostaną w pamięci dzie-
ci, bo to ich święto. 

Organizatorzy  

Szczepienia 
w punkcie szczepień!

W związku z trwającymi szczepieniami 
związanymi z realizacją Narodowego Pro-
gramu Szczepień Ochronnych przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2 istnieje możliwość 
zaszczepienia się szczepionką Pfi zer/BioN-
Tech oraz Johnson & Johnson w  punkcie 
szczepień przy Urzędzie Gminy w Choceniu 
(sala gimnastyczna). Szczepienia odbędą 
się w dniu 22 grudnia br. w godzinach od 
9.00 do 17.00. W związku z powyższym 
zapraszamy wszystkich chętnych do zaszc-
zepienia się zarówno pierwszą, drugą jak 
i  trzecią dawką (trzecia dawka szczepionką 
Pfi zer/BioNTech). Wszelkich dodatkowych 
informacji można uzyskać  pod numer tel-
efonu: 606-465-493 

Koordynator ds. szczepień na terenie 
Gminy Choceń: Hanna Gołębiewska 

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru 
przyniesie Państwu spokój i radość. Niech każda 
chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa 
pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych 

Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Wójt Gminy                   Przewodniczący Rady Gminy
Roman Nowakowski                    Józef Dąbrowski

BOISKO WIELOFUNKCYJNE 
W WILKOWICACH

Zakończono prace przy realizacji zadania pn: „Budowa 
boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy sz-
kole podstawowej w Wilkowicach:

Umowa z firmą ADA- LIGHT Sp. z.o.o z Gostynina opiewała 
na kwotę 446 723,00  zł.

Zakres prac obejmował :
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej
- wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boiska 

do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni syntetyc-
znej ( poliuretanowej ) na podbudowie

- montaż ogrodzenia systemowego panelowego o wysokości 
4 m wraz z bramą wjazdową i furtką

- wykonanie utwardzenia terenu wokół boiska z kostki be-
tonowej

- montaż dwóch ławek
- wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego
- montaż urządzeń do gry w koszykówkę i siatkówkę

W dniu 22.08.2022r. protokolarnie dokonano odbioru robót.
Zadanie współfinansowane jest w ramach programu Spor-

towa Polska.
Mariusz Bilęda
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Z części podatków lokalnych wpływających do gminy od mieszkańców wyodrębniany 
jest tzw. Fundusz Sołecki. Naliczany jest proporcjonalnie do wpływów podatkowych. 
Większe sołectwa mają więcej , mniejsze mniej. W skali gminy jest to około 0,5 mln 
zł. Od czasu jak taki fundusz powstał przeznaczany był i nadal jest na budowę i re-
monty dróg i chodników w całej gminie, niezależnie ile dane sołectwo mogłoby mieć 
środków. Trudno bowiem sobie wyobrazić by budować drogę fragmentami a nie całe 
ciągi komunikacyjne. Wszyscy się składamy i w danym roku budujemy określoną 
drogę w następnym kolejną itd. Gdybyśmy przyjęli inne rozwiązania to np.: takie małe 
sołectwo jak Ząbin swoją drogę budowałoby jakieś 40 lat, również w tym roku wszystkie 
pieniądze przeznaczamy na budowę i remonty dróg.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Fundusz SołeckiDODATEK WĘGLOWY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, iż od 22 sierpnia 

2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek węglowy.
Ustawa o dodatku węglowym zakłada wypłatę 3 tys. zł każdemu gospodarstwu 

domowemu ogrzewanemu węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi 
co najmniej 85% węgla kamiennego.

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu do 30 listopada 2022 roku (osoba 
odpowiedzialna Pani Anna Bilęda) w godzinach od 8:00 do 15:00

Warunkiem otrzymania dodatku węglowego będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrze-
wania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma potrzeby dostarczanie 
zaświadczeń z Urzędu Gminy potwierdzających wpis do ewidencji.

WAŻNE – ustawa o dodatku węglowym od dnia 20 września br. została zmien-
iona. W znowelizowanej ustawie został przedłużony termin na rozpatrzenie wni-
osków z 30 dni do 60 dni, oraz dodatek węglowy będzie przysługiwał jeden dla 
wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod danym adresem. 
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa 
domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten pr-
zyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Pozostałe 
wnioski pozostaną bez rozpatrzenia. Ponadto w zmienionej ustawie samorządy 
zostały zobowiązane do weryfikacji złożonych wniosków na podstawie informacji 
wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi oraz informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie 
świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, dodatku osłonowego, dodat-
ku mieszkaniowego czy też danych zgromadzonych w rejestrze PESEL.

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku węglowego można uzyskać w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Choceniu (tel. 533 799 817)

Hanna Gołębiewska Kierownik GOPS

Informacja dotycząca budowy 
bloku w Choceniu

W związku z pojawiąjącymi się pytaniami dotyczącymi budowy bloku przy ul. Czernie-
wickiej w Choceniu informujemy, że trwają prace związane z aktualizacją dokumentacji 
projektowej tj. kosztorysu inwestorskiego. Przedmiotowy dokument jest podstawą do 
rozpisania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy. Termin rozpisania 
przetargu na budowę bloku wyznaczono na wrzesień br. 

Kamil Klejba

Przydomówka w Wichrowicach
W Wichrowicach przy dawnej szkole została wybudowana przydomowa oczyszc-

zalnia ścieków. Zadanie realizowane było ze środków gminnych przy partycypacji 
mieszkańców. Koszt inwestycji to 34.000,00 zł. Przedsięwzięcie pozwoliło uporządkować 
gospodarkę ściekową poprzez likwidację nieszczelnego, bezodpływowego szamba.

Tomasz Sikorski
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Młodzi muzycy Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
w Śmiłowicach doskonalą swoje muzyczne pasje 
pod okiem kapelmistrza Michała Bagińskiego. Spod 
jego batuty wychodzą kolejne roczniki młodych ludzi 
z naszej gminy, którym zaszczepił bakcyla muzyki. 
Udała się niespodzianka przygotowana dla Pana 
Michała Bagińskiego kapelmistrza Młodzieżowej Orki-
estry Dętej OSP w Śmiłowicach. Na jubileuszu z okazji 
20-lecia pracy artystycznej kapelmistrza pojawiło się 
wiele osób, które doskonaliły i doskonalą swoje muzy-
czne pasje pod okiem kapelmistrza oraz Wójt Gminy 
Roman Nowakowski. Orkiestra bierze aktywny udział 
w życiu gminy i regionu, wielokrotnie uświetniając 
wydarzenia kulturalne. Bez wątpienia orkiestra jest 
wspaniałą wizytówką gminy. Panie Michale dziękujemy 
i gratulujemy jubileuszu. 

Zdjęcie dzięki uprzejmości 
Pana Mariusza Kieszkowskiego.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

W nocy z 7 na 8 września zapaliła się olbrzymia sterta słomy. W akcji gaszenia brało 
udział 7 jednostek straży pożarnej: OSP Śmiłowice, OSP Choceń, OSP Czerniewice, 
OSP Wichrowice, OSP Kłobia, OSP Boniewo i jednostka Państwowej Straży Pożarnej. 
Akcja trwała prawie całą noc. Słoma spłonęła ale udało się zapobiec zapaleniu pob-
liskich zabudowań. Było niebezpiecznie. Pomagali też miejscowi rolnicy. Wszystkim 
dziękujemy – to była trudna akcja.

Roman Nowakowski 
Wójt Gminy 

Pożar w Siewiersku 

Z inicjatywy Katarzyny Gawrysiak i Piotra Jankowskiego - mieszkańców gminy oraz 
lokalnych przedsiębiorców w Choceniu zamontowano pojemnik w kształcie pięknego, 
czerwonego serca. Jest to zbiornik na plastikowe nakrętki, a zlokalizowany jest na 
skwerku, tuż przy budynku OSP Choceń. Każdy z nas może wrzucić tam nakrętki ze-
brane w swoim gospodarstwie domowym, sklepie, biurze, lub instytucji publicznej. Ze-
brane nakrętki będą przekazywane na cele charytatywne, przede wszystkim w Naszej 
Gminie. Zachęcamy gorąco do aktywnego przyłączenia się do społecznej inicjatywy.

Fundatorami serca są: 
• Przedsiębiorstwo Usługowe "Safari" Piotr Jankowski
• Hurtownia Budowlana RT-BUD Robert Turkowski
• Usługi Remontowo-Wykończeniowe "Lux Bud" Łukasz Tyde
• Firma Handlowo-Usługowa Bednarmet Wiesław Bednarski
• Imprezy Okolicznościowe Krzysztof Szymański
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Marcin Więcławski"

Dziękujemy fundatorom oraz Panu Bartoszowi Delewskiemu za pomoc przy montażu 
serca.

Katarzyna Jankowska 

Serce na plastikowe nakrętki

Jubileusz kapelmistrza 
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Dożynki 2022 w Śmiłowicach 
W tym roku dziękowaliśmy za plony w Śmiłowicach. 

Ten szczególny dzień rozpoczęliśmy od dziękczynienia 
Bogu podczas Mszy św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w 
Śmiłowicach, następnie dziękowaliśmy rolnikom za cały 
rok ich ciężkiej pracy i świętowaliśmy. Do przygotowania 
tego dnia przyczyniło się wiele osób i organizacji, którym 
chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować:

- Pani Agnieszce Bińkowskiej ze Śmiłowic i Panu 
Sławomirowi Nowakowskiemu z Siewierska – za pełnienie 
roli Starostów dożynek i częstowanie chlebem zebranych 
mieszkańców.

- Księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Bartłomieja 
Krzysztofowi Kujawie za współpracę, przewodniczenie 
Mszy św. i udział w Komisji wieńców dożynkowych.

- Księdzu proboszczowi parafii pw. Św. Antoniego w 
Czerniewicach Tomaszowi Królowi – za przemyślane ka-
zanie i udział w Komisji wieńców dożynkowych.

- Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Anny Wa-
jcowicz w Śmiłowicach za udział w Komisji wieńców 
dożynkowych oraz przygotowanie wraz z pracownikami 
szkoły dekoracji sceny.

- Naszym przemiłym gościom Pani Minister Annie 
Gembickiej, Pani Marszałek Anecie Jędrzejwskiej, Panu 
Marszałkowi Sławomirowi Kopyściowi, Radnemu Sej-
miku Województwa – Stanisławowi Pawlakowi, Staroście 

Włocławskiemu – Romanowi Gołębiewskiemu, Radnym 
Powiatu Włocławskiego – Annie Kozłowskiej, Dawido-
wi Dalmannowi, mjr Stanisławowi Dykowskiemu, asp. 
Monice Sroka Kierownik Posterunku Policji w Choceniu, 
za to, że zaszczycili nas swoją obecnością.

- KGW Czerniewice 2, KGW Wichrowice, KGW Szczut-
kowa i Lutoborza „Niezapominajka” z siedzibą w Szczut-
kowie, KGW Śmiłowice, KGW Wilkowice, Sołectwu Na-
konowo Stare i Sołectwu Wilkowiczki i Księża Kępka – za 
przygotowanie wieńców dożynkowych. Nagrodę główną 
w konkursie wieńców dożynkowych otrzymał wieniec w 
postaci ula przygotowany przez KGW Śmiłowice.

- Kołom Gospodyń Wiejskich z Czerniewic 1, Czernie-
wic 2, Śmiłowic, Szczytna i Radzie Rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach za pr-
zygotowanie stołów dożynkowych.

- Jednostkom OSP w Śmiłowicach i Wilkowicach – za 
pełnienie służby na drogach dojazdowych i zabezpiec-
zenie korowodu dożynkowego.

- Rolnikom i sadownikom, którzy przekazali warzywa 
i owoce do przygotowania dekoracji sceny i ołtarza w 
kościele, dekoracje wykonane przepięknie.

- Panu Arielowi Malinowskiemu – za sceniczne wyc-
zucie w prowadzeniu uroczystości.

- Rademu gminy Choceń Bartoszowi Delewskiemu 

oraz pracownikom Choceńskiego Centrum Kultury – Bib-
lioteka – za  pomoc w organizacji wydarzenia i ogarnianie 
całości.

- Pracownikom Urzędu Gminy w Choceniu – za przygo-
towanie technicznej strony wydarzenia.

- Panu Tomaszowi Hoffmanowi i firmie BIS ARENA, dla 
której nie ma rzeczy niemożliwych, za scenę i oświetlenie 
wydarzenia.

- Firmie Krokodyl, za zabezpieczenie pod względem 
gastronomicznym.

Wszystkim artystom, szczególnie naszym lokalnym 
zespołom i grupom, Zespołowi folklorystycznemu 
Śmiłowiónki, Zespołowi Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska - 
grupie młodszej i młodzieży oraz Pani Julii Skowrońskiej – 
za wytrwałą pracę i piękny efekt. Młodzieżowej Orkiestrze 
Dętej ze Śmiłowic z kapelmistrzem – za akompaniament 
i poprowadzenie korowodu delegacji z wieńcami. Za 
pokazy wykonane przez MMA i Breakdance. Podczas 
dożynek na scenie wystąpili INESS, Andrzej Rybiński z 
zespołem oraz ANDRE.

W przyszłym roku zapraszamy na dożynki do Choce-
nia.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 
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Zakończenie rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Choceniu

Realizowany jest obecnie ostatni etap inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oc-
zyszczalni ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń”, który polega na pracach związanych 
z technologią oczyszczania ścieków na stacji mechanicznego podczyszczania ścieków 
wraz z pracami związanymi z filtrem taśmowym w budynku nr 3, a także pracach budow-
lano – montażowych przy instalacjach elektrycznych i AKPiA. Zwieńczeniem prac będzie 
budowa chodników i dróg, wykonanie ogrodzenia oraz nasadzenie drzew i krzewów na 
terenie oczyszczalni ścieków. Wartość ostatniego etapu to 1 052 565,40 zł. Zakończenie 
inwestycji planowane jest na 30.11.2022 r.  

Dawid Dalmann

Wycieczka do Torunia
Dnia 24.05.2022 r. klasy drugie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choce-

niu  uczestniczyły w wycieczce do Torunia, w ramach programu „Poznaj Polskę”. 
Uczniowie zwiedzili wystawę „Geodium” w Centrum Popularyzacji Kosmosu Plan-

etarium. Wystawa poświęcona była Ziemi jako planecie. Jej centralnym elementem 
był obracający się i odpowiednio oświetlony model kuli ziemskiej. Wokół globusa 
znajdowały się interaktywne urządzenia, dzięki którym uczniowie mogli samodziel-
nie eksperymentować. Następnie w Domu Legend dzieci poznały sześć toruńskich 
opowieści, w których aktywnie brały udział występując jako ich bohaterowie.  Potem 
z panią przewodnik odbył się  spacer ulicami Starówki. Zobaczyliśmy zabytki Torunia 
między innymi:Dom Mikołaja Kopernika, Krzywą Wieżę, Ratusz Staromiejski, Katedrę 
Świętych Janów, Bramę Mostową, Pomnik Mikołaja Kopernika oraz Pomnik Flisaka. 

W porze obiadowej dzieci posiliły się  pizzą i lodami. Na koniec zwiedziły Muzeum 
Toruńskiego Piernika i wzięły udział w warsztatach pieczenia piernika.

Energia 
Dotychczas kupowaliśmy energię elektryczną po 0,39 zł. Nowe przetargi to wynik – tu 

uwaga - 2,64 zł . Wzrost o 577%. To nie żadna pomyłka. Naprawdę 577%. W skali gminy 
to wydatki rzędu pół miliona więcej.

Ogrzewanie
Wszystkie obiekty samorządowe ogrzewane są olejem opałowym – szkoły, Urząd, 

Centrum Kultury, sale sportowe itd. Dotychczas płaciliśmy po 3,86 za litr. Nowa cena na 
dziś bo to dopiero początek sezonu grzewczego to 6,80 zł za litr. Kolejne co najmniej 
pół miliona i to tylko do końca roku.

Drogi
Oto kilka przykładów cenowych
- asfalt warstwa wiążąca 25,00 obecnie 38,00
- asfalt warstwa ścieralna 28,00 obecnie 42,00
- roboty ziemne 5,00 obecnie 13,00
- kostka brukowa z robocizną 78,00 obecnie 110,00
Skutki są fatalne. Rozpisujemy przetargi, unieważniamy, ale niewielkie to przyno-

si korzyści. Dla gminy skutki finansowe to około 2,5 mln dodatkowych wydatków. 
Doskonałym przykładem sytuacji na rynku budowy dróg jest droga wojewódzka. 
Marszałek rozpisał przetarg na budowę odcinka od Chodcza do granicy gminy – Wola 
Adamowa. Kosztorys 12 mln zł. Najlepsza

 oferta wykonawcy 50 mln zł.

To tylko kilka przykładów w jakiej znaleźliśmy się sytuacji jako samorząd. Mógłbym 
przytoczyć ich wiele. Chciałem byśmy wszyscy jako wspólnota zdawali sobie sprawę, 
że to co na co dzień doświadczamy w naszych rodzinach ma miejsce również w 
samorządzie tylko w dużo większej skali. 

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Wycieczka do Krakowa i Zakopanego!
W czerwcu 2022 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu po-

jechali na wycieczkę do Krakowa i Zakopanego. Wyjazd odbył się w ramach projek-
tu dofinansowanego przez MEiN pt. „Poznaj Polskę”. W trakcie wycieczki młodzież 
poznawała historię Polski, wiadomości z zakresu literatury i sztuki, oglądała zabytki oraz 
najpiękniejsze miejsca naszej ojczyzny położone w rejonie Małopolski. Duże wrażenie 
wywarł na uczniach Zamek Królewski na Wawelu, zachwyciła katedra, krypty, a szc-
zególnym powodzeniem cieszyło się dotknięcie dzwonu Zygmunt. Dzieci doceniły także 
piękno bazyliki Mariackiej ze wspaniałym ołtarzem Wita Stwosza oraz niepowtarzalny 
urok Sukiennic. W najstarszym budynku Akademii Krakowskiej, czyli Collegium Maius, 
wysłuchaliśmy pięknej lekcji historii, a wizyta w domu Jana Matejki wzbogaciła naszą 
wiedzę o sławnym polskim malarzu. Fortyfikacje miejskie – Barbakan – stały się punk-
tem wyjścia do poznania historii napaści Turków na nasz kraj. W Zakopanem ucznio-

wie pochodzili po najsłynniejszym 
w Polsce deptaku -  Krupówkach. 
Dzięki wizycie w willi Atma dzieci 
zdobyły wiedzę o kompozytorze 
Karolu Szymanowskim. Jedno z 
najstarszych muzeów regionalnych 
w Polsce – Muzeum Tatrzańskie, 
to kolejna skarbnica wiedzy, którą 
„zaliczyliśmy”. Piękno polskich Tatr, 
urokliwe Morskie Oko, przejście 
Doliną Strążyską na długo zapadły 
w pamięć uczniom z nizin.
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Kamień Pamięci w Księżej Kępce 
10 września 2022r. odbyło się odsłonięcie Kamienia ku Pamięci mieszkańcom wsi 

Księża Kępka pomordowanym podczas II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą św. w Kościele Parafialnym w Czerniewicach, a następnie na miejscu 
znajdującego się obeliska nastąpiło jego poświęcenie, oficjalne przecięcie wstęgi oraz 
złożenie kwiatów. Wydarzenie to miało wyraz powagi przez obecność duchownych, 
sztandarów OSP, przedstawicieli szkół i instytucji Gminy Choceń, a przede wszystkim 
rodzin ofiar.

Kamień Pamięci został postawiony „… by ocalić od zapomnienia” niewinnie zamor-
dowanych mieszkańców małej wsi naszej gminy Księżej Kępki. Tragedia tych ludzi 
wydarzyła się dokładnie 13 września 1939r. Kartę tej historii odsłoniły obecnie żyjące 
wnuczki poległych we wzruszającej opowieści: 

„ 13 września 1939r. o godz. 18.00 do wsi Księża Kępka wjechali uzbrojeni żołnierze 
hitlerowscy. Zatrzymali się w gospodarstwie rodziny Ignacego i Wiktorii Czyżnikowskich 
, którzy podwórze gospodarstwa dzielili z innymi rodzinami, tj. Pawlaków, Czernikows-
kich, Czyrkunów i Rosińskich. Wszystkie rodziny były ze sobą spokrewnione. Przebywał 
tam również Tadeusz Kołodziejski, który pomagał w pracach rolnych.  Hitlerowcy grożąc 
bronią wypędzili z domów wszystkie kobiety, dzieci i mężczyzn na podwórko. Ustawili 
ich w szeregu. Po czym aresztowali mężczyzn i wyprowadzili ich z wioski, kierując w 
nieznane. W wiosce pozostały kobiety, dzieci i przerażający strach. Tymczasem zab-
rani z wioski byli prowadzeni w pośpiechu, okładani kolbami pistoletów kierując się do 
Wilkowic. Podczas tej męczeńskiej drogi został przez hitlerowców dołączony do grona 

jeńców przypadkowo spotkany Franciszek Zawisza. Miejscem, do którego hitlerowcy 
przygnali mężczyzn była wieś Wilkowice. Tu, nieopodal tzw. „czworaków” wszyscy po-
jmani na rozkaz oprawców położyli się na ziemi. Hitlerowcy zaczęli zadawać śmiertelne 
ciosy bagnetami, po czym wrzucili ciała do dołów po wysłodkach. Po tym zbrodniczym 
akcie Niemcy ruszyli dalej.  Ciała pojmanych dogorywały w dołach. Po jakimś czasie 
spod nich wygrzebali się dwaj mężczyźni, których rany okazały się nieśmiertelne. Oc-
aleni, ranni, pod osłoną nocy udali się do pobliskiego pałacu, gdzie otrzymali pomoc i 
opatrunek. Po tym, mężczyźni wrócili do wioski Księża Kępka i opowiedzieli pozostałym 
mieszkańcom całe zdarzenie.  Dopiero po czternastu dniach zrozpaczone kobiety 
otrzymały pozwolenie na pochówek ciał zamordowanych. Zdeterminowane kobiety 
zorganizowały „drewniane pudła” jako trumny i z pomocą wójta Andrzeja Górskiego 
przewiozły konno ciała na cmentarz w Grabkowie.” 

Historia tej tragedii została przedstawiona przez Danutę Nowakowską i Karolę 
Kowalewską, wnuczki poległego Ignacego Czyżnikowskiego, córki śp. Heleny , która 
w tamten czas miała 19 lat. To ona przeżyła strach stojąc przed hitlerowcami, to ona 
usłyszała od ocalałych gdzie są ciała jej ojca, brata i sąsiadów, to ona z innymi kob-
ietami zadbała o pochówek pomordowanych.

Kamień jest symbolem Pamięci o Ignacym Czyżnikowskim, Bolesławie Czyżnikowskim, 
Bogumile Rosińskim, Michale Pawlaku, Mitadzi Czyrkunie, Tadeuszu Kołodziejskim i 
Franciszku Zawisza.

Danuta Nowakowska, Karola Kowalewska wraz z organizatorami

83 rocznica bitwy pod Szczytnem 
W tym roku uroczystości związane z obchodami 83 rocznicy bitwy pod Szczytnem 

odbyły się w Boniewie. Przeprowadzono VI BIEG PAMIĘCI na dystansie 10 km, marsz 
Nordic Walking na dystansie 5 km oraz uroczystości patriotyczno – religijne dla uczc-
zenia żołnierzy „Armii Pomorze” walczących pod Szczytnem właśnie w dniach 11 – 12 
września 1939 r.

Na polach Szczytna i okolic 83 lata temu trwały walki. Wspominaliśmy bohaterów 
tamtych wydarzeń oraz śp. ks. Jarosława Włodarza, proboszcza parafii Boniewo, który 
przez lata gromadził informacje o bitwie. Zebrał bardzo wiele informacji od 
mieszkańców, którzy byli bezpośrednimi świadkami toczących się w tym mie-
jscu krwawych walk. Dotarł również do żołnierzy, którzy we wrześniu 1939 roku 
walczyli w tej bitwie.

Ksiądz biskup odprawił uroczystą Mszę Św., a na cmentarzu w Boniewie przy 
grobie poległych żołnierzy odczytano Apel Pamięci, oddano salwę honorową 
oraz złożono kwiaty. Obchody uświetnił koncert chóru i Orkiestry Wojskowej z 
Torunia. 

Podczas Mszy św. w Boniewie poczty ze szkół z gminy Choceń wystawiły 
sztandary:

- Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Choceniu,

- Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickiewicza w Choceniu,
- Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach. 
 Kwiaty przy grobie poległych żołnierzy w Boniewie złożyły delegacje:
- w imieniu Samorządu Gminy Choceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń z 

delegacją,  
- w imieniu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Choceniu oraz Społecznej Branżowej Szkoły I Stopnia im. 
Adama Mickiewicza w Choceniu, kwiaty złożyła delegacja, 

- w imieniu Szkoły Podstawowej im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach kwiaty złożyła 
delegacja, 

- w imieniu Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu kwiaty złożyła i 
zapaliła znicz delegacja.

Kwiaty złożono także przy obelisku upamiętniającym bitwę w Szczytnie.
Agnieszka Świątkowska 

Sekretarz gminy 
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„Ballady i romanse” Adama Mickiewicza były lekturą 
11-ej edycji Narodowego Czytania w 2022 r. Choceńskie 
Centrum Kultury-Biblioteka zorganizowało tę akcję już po 
raz szósty. 

Za wspólne czytanie „Ballad i romansów”, za 
zaangażowanie i poświęcony czas serdecznie dziękuję:

Wójtowi Gminy Choceń Panu Romanowi Nowa-
kowskiemu, Sekretarz Gminy Choceń Pani Agnieszce 
Świątkowskiej, Przewodniczącemu Rady Gminy Choceń 
Panu Józefowi Dąbrowskiemu, Dyrektor Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki Pani 
Anecie Hoffman, Pani Milenie Urbańskiej, Radnej Gminy 
Choceń Pani Joannie Podlaskiej, Pani Katarzynie Kurkie-
wicz Błaszczyk, Pani Izabeli Czerwińskiej, Pani Grażynie 
Górce, Pani Teresie Zielińskiej, Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej im. Anny Wajcowicz Pani Wiolettcie Krysztoforskiej, 
Pani Magdalenie Grochowinie, Panu Tomaszowi Sikor-
skiemu, Pani Karolinie Wojtaszewskiej, Radnemu Pow-
iatu Włocławskiego Panu Dawidowi Dalmannowi, Pani 
Elżbiecie Świątkowskiej, Pani Patrycji Górce, Wicedyrektor 
SLO i SBS w Choceniu Pani Monice Czaplickiej, Dyrektor 
Niepublicznego Przedszkola w Choceniu Pani Ewie Ma-
linowskiej, Pani Renacie Łukasiak, Dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Wilkowicach Pani Monice Leśniewskiej, Pani Katarzynie Słupskiej, Pani Elżbiecie Piwińskiej, Pani Alicji Kaniewskiej, Pani Sabinie DeKoninck, Panu Sławomirowi 
Gwardeckiemu, Pani Annie Bilędzie, Pani Annie Jareckiej, Pani Patrycji Matusiak, Radnemu Gminy Choceń Panu Bartoszowi Delewskiemu oraz Wiktorii Świątkowskiej uczennicy 
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu.

Zapraszam do udziału w Narodowym Czytaniu za rok.
Ewa Wysińska Zastępca Dyrektora CCK-B 

Za nami uroczystość 
Narodowego Czytania.

Zawody Wędkarskie o puchar Wójta Gminy Choceń.
 Jak co roku, na łowisku „Złoty Karp” -  10 września odbyły się zawody wędkarskie o 

puchar Wójta Gminy Choceń. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wystartowało 25 
zawodników, chociaż chętnych było więcej, kto pierwszy się zapisał ten brał udział.. 
Pogoda nie dopisała , najpierw mżawka a potem porządny deszcz. Uczestnicy walc-
zyli od 7 rano do 11. Wszyscy się zastanawialiśmy czy ponownie po raz trzeci wygra 
p. Józef Dąbrowski ze Szczytna czy też pojawi się nowy mistrz. Emocje były duże a 
zawodnicy walczyli do końca. Oto tabela wyników.

Sławomir Pawłowski – Toruń – Siewiersk 2,200 kg
Zenon Krzyżak – Choceń 1,745 kg

Wincenty Podlewski – Czerniewice 0,545 kg
Jerzy Bazela = Wiktorowo – 0,420 kg
Adrian Górka – Choceń  - 0,260 kg
Józef Dąbrowski – Szczytno – 0.230 kg
Włodzimierz Kacperski – Lutobórz – 0,140 kg

Wszystkie ryby trafiły z powrotem do jeziora. Zapraszamy za rok.
Sędzia zawodów  - Zenon Krzyżak
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Grupy folklorystyczne: "Śmiłowiónki" i "Ziemia Kujawska" w Portugalii 
W dniach 17  - 21 sierpnia 2022 roku Zespół Folklo-

rystyczny "Śmiłowiónki" wspólnie z najstarszą grupą 
Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska" wyruszyli w 
daleką podróż do Portugalii.

Portugalia  to jeden z najstarszych, współczesnych kra-
jów na świecie. Ma bogate tradycje, zwyczaje i kulturę. 
Ma również wspaniałą kuchnię i wino z lokalnych winnic. 
Podobnie jak nasza Polska - jest krajem katolickim.

Głównym celem wyjazdu obu zespołów był występ 
na Międzynarodowym Święcie Folkloru w miejscowości 
Valega, oddalonej o 30 kilometrów od Porto. Wyjazd ten 
był rewizytą u zaprzyjaźnionego zespołu - Grupy Casa 
do Porto Valega Ovar. To właśnie  Portugalczycy w roku 
2019 gościli przez tydzień w Gminie Choceń i wystąpili 
na "Święcie Jabłka", prezentując piękno swojego folk-
loru poprzez ciekawe stroje oraz pełne ekspresji ludowe 
tańce.

17 sierpnia, po czterech godzinach lotu, późnym 
popołudniem wylądowaliśmy w Porto. Do celu podróży, 
czyli miasteczka Valega dowiózł nas podstawiony przez 
gospodarzy autokar.

Valega to miejscowość mniej więcej wielkości naszej  
gminy. Już pierwszego dnia  mieliśmy okazję  zwiedzić 
znajdujący się tam przepiękny kościółek bogato oz-
dobiony freskami ułożonymi z niewielkich kafelków 
zwanych azulejo oraz przystrojony  niewiarygodną 
ilością  świateł. Ale  największe wrażenie zrobiły na 
nas stojące w kościółku wielkie platformy  z figurami 
Świętych, zwane passos, ozdobione mnóstwem żywych, 
pięknych kwiatów. Platformy te niesione są na ramion-
ach mężczyzn w uroczystych procesjach. Zauważyliśmy 
także, że kafelki azulejo   są wszechobecne: na elewac-
jach domów, na  podwórkach i wokół domów zdobiąc 
ich obejścia. W Valedze  zwiedziliśmy również istniejące 
tam muzeum szkoły, urządzone nowocześnie  po niec-
zynnej już szkole. No i wszędzie gdzie spojrzeliśmy 
towarzyszyła naszym oczom "swojska" kukurydza.

-   2   -
Portugalczycy przyjęli nas niezwykle gościnnie i ser-

decznie. Ciągle towarzyszył nam ktoś z miejscowych jako 
przewodnik i opiekun. Na szczególną uwagę zasługuje 
tutaj 13-letnia SOFIA, która towarzyszyła naszej grupie 
przez wszystkie dni, posługując się językiem angiel-
skim i tłumaczem komputerowym. Niemal natychmiast 
pomiędzy naszą młodzieżą i Sofią zawiązała się wzajem-
na życzliwość i sympatia. I tylko kilka dni wystarczyło aby 
przy pożegnaniu polały się łzy.

Podczas naszego pobytu jeden dzień poświęcony był 
na wyjazd do Fatimy aby odwiedzić Sanktuarium Mat-
ki  Bożej Fatimskiej  - ośrodek kultu maryjnego, gdzie 
przybywają pielgrzymi z całego świata. Kolejnego dnia 
gościnni gospodarze zawieźli nas nad Ocean Atlantycki, 
gdzie przy upalnej pogodzie cały dzień plażowaliśmy, 
zbieraliśmy piękne muszelki, a kto miał ochotę to pływał, 
choć woda w Oceanie zimna.... , zimniejsza niż  w 
naszym Bałtyku.

I wreszcie nadeszła sobota - dzień występów. Festiwal 
Folkloru rozpoczął się późnym popołudniem udziałem w 
wielobarwnym korowodzie ulicami miasteczka Valega. 
Licznie zebrani mieszkańcy  ( Portugalczycy życie towar-
zyskie rozpoczynają dopiero wieczorem ) - z zaciekawie-
niem i życzliwością witali nasze zespoły. Podczas ko-
rowodu śpiewaliśmy ludowe piosenki oraz tańczyliśmy 
poloneza. Nasze kujawskie, kolorowe stroje bardzo się 
podobały.

Występy  zespołów z Portugalii ponownie nas urzekły. 
Rytmiczne klaskanie, brawurowe tańce wyrażane 
ekspresją całego ciała oraz przejmująca muzyka  fado - 
robiła wielkie wrażenie. Zapamiętamy ją na długo.

Program zaprezentowany podczas występu obu  
naszych zespołów obejmował szeroką tematykę w której 
znalazły się tańce kujawskie, pieśni i przyśpiewki ludowe, 
dawne zabawy i zaloty dziewcząt i chłopców oraz taniec 
z kieliszkiem na głowie. Tego wieczoru wystąpiliśmy 
jako ambasadorzy Kujaw z dziedziny muzyki ludowej, 
reprezentując  w dalekim świecie naszą gminę, powiat 
włocławski i województwo kujawsko-pomorskie.  A na 
scenie obok flagi gospodarzy dumnie powiewała nasz 
biało-czerwona.

Wyjazd do Portugalii dla członków obu zespołów był 
wspaniałą nagrodą za pasję na rzecz pielęgnowania i 
upowszechniania tradycji ludowych Kujaw 

-   3   -
oraz za lata wytrwałości w działaniu na niwie kultury. 

Realizacja marzeń jednak kosztuje. Dystans  ponad 3000 
kilometrów w obie strony, można było jedynie pokonać 
samolotem. A to dzisiaj ogromnie drogo. 

Dlatego chcieliśmy bardzo, bardzo mocno i serdec-
znie podziękować przede wszystkim Panu Romanowi 
Nowakowskiemu, Wójtowi Gminy Choceń za ogromne, 
finansowe wsparcie naszej podróży.

Nasza daleka podróż nie odbyłaby się   także gdyby nie 
Pani TERESA MARIA AMARAL HENRIGUES, Kierownik 
Zespołu Grupy Casa do Porto Valega Ovar. To właśnie 
Pani Teresa zajęła się całą organizacją naszego pobytu 
w Valedze. Przy pomocy członków swojego  zespołu 
folklorystycznego, którym kieruje wraz z członkami swo-
jej rodziny zapewnili nam bezpieczny i wspaniały pobyt 
łącznie z wyżywieniem i noclegami. Dzięki współpracy 
Pani Teresy z miejscowym kościołem i Ojcem FERNAN-
DO, przez pięć dni mieszkaliśmy w Domu Giestery, który 
między innymi  pełni funkcję Domu Pielgrzyma.

Pani Teresa Amaral jest człowiekiem instytucją. Ki-
eruje zespołem folklorystycznym, pracuje w miejscowym 
muzeum  ludowym, prowadziła całą imprezę z okazji 
Międzynarodowego Święta Folkloru, występowała na 
scenie razem ze swoim zespołem oraz nie zapominała 
o nas.

Dziękujemy Pani Tereso za wszystko! Bez Pani pracy i 
zaangażowania nie przeżylibyśmy wspaniałej przygody 
życia.

Dziękujemy  pięknie również  naszym sponsorom:

Panu Romanowi Gołębiewskiemu, Staroście 
włocławskiemu za patronat i wsparcie naszego wyjazdu;

Pani Anecie Jędrzejewskiej, członkowi Zarządu wojew-
ództwa kujawsko-pomorskiego za  patronat i wsparcie 
naszego wyjazdu;

Krajowej Grupie Spożywczej   za przekazaną darowiznę;
Panu Mariuszowi Kieszkowskiemu, Prezesowi OSP w 

Śmiłowicach za wsparcie finansowe naszego wyjazdu.
Dzięki życzliwości i ofiarności darczyńców zebrano 3/4 

kwoty potrzebnej
-  4  - 

na opłacenie wyjazdu. Resztę kosztów pokryli uczest-
nicy i członkowie zespołów.

Kierownictwo wycieczki: Pan Miłosz Kierzkowski - Ki-
erownik wyjazdu, Pani Julia Skowrońska i Pan Ariel Ma-
linowski - opiekunowie wycieczki oraz wszyscy  jego ucz-
estnicy z całego serca dziękują wszystkim sponsorom za 
pomoc w realizacji  marzeń. Zobaczyliśmy inny, odległy 
od naszego świat, wzbogaciliśmy się o nowe przeżycia, 
poznaliśmy kulturę innych  narodów.

Przeżyliśmy niezapomnianą przygodę.  DZIĘKUJEMY!!! 
Danuta Nowicka

Choceń, 31 sierpnia 2022r.
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Nowy wóz dla OSP w Wilkowicach przekazane 
Dzień 27 sierpnia 2022 r., to dobra data dla jednostki OSP w Wilkowicach. Tego dnia druhowie z jednostki 

odebrali nowy wóz ratowniczo – gaśniczy. Uroczystości odbyły się przy remizie OSP w Wilkowicach w asyście 
pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych z gminy Choceń. Na uroczystości byli obecni Sekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Anna Gembicka, Pani Poseł na Sejm RP dr Joanna 
Borowiak, Komendant Wojewódzki PSP nadbrygadier Jacek Kaczmarek. Matką chrzestną samochodu była 
druhna Anna Dorsz a ojcem chrzestnym Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski. Formalnego przekaza-
nia kluczyków i dowodu rejestracyjnego samochodu dokonał Prezes Zarządu Powiatowego OSP Marian 
Mikołajczyk. Próba techniczna pojazdu, uruchomienie świateł i sygnałów wypadły wzorowo. Złotym medalem 
za zasługi dla pożarnictwa odznaczono dh Bronisława Bonę i dh Wiesława Lateckiego. Srebrnym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa odznaczono dh Marcina Szatkowskiego, a brązowy medal otrzymał dh Paweł Adam-
ski. Prezes OSP w Wilkowicach Wiesław Latecki podziękował wszystkim za wsparcie i podjęte działania, które 
pozwoliły na pozyskanie nowego samochodu pożarniczego. Uroczystości odbyły się przy akompaniamencie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Gratulujemy jednostce nowego, 
lekkiego samochodu. Wóz ma wartość 450 tys. zł brutto, a gmina dofinansowała zakup kwotą łącznie 225 
tys. zł. Specjalistyczny wóz strażacki wraz z wyposażeniem, od Firmy PERFEKT Radosław Zasada, pozwoli 
na sprawniejsze podejmowanie akcji, szybszy dojazd OSP na miejsce zdarzenia oraz większą skuteczność 
podejmowanych czynności przez strażaków.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Od 21 lipca br. wszedł w życie nowy program „Ciepłe Mieszkanie” organizowany 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zakłada on, iż 
osoby posiadające lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą w  budynku 
wielorodzinnym będą mogły skorzystać z dofinansowania na wymianę źródła ciepła, 
stolarki okiennej oraz drzwi oddzielających od strefy nieogrzewanej. Wszystkie osoby 
zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy na spotkanie, które odbędzie 
się w Urzędzie Gminy w Choceniu w sali konferencyjnej dnia 11.10.2022 r. o godz. 
16:00. Szczegółowe informacje odnośnie „Ciepłego Mieszkania” znajdują się na stro-
nie: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Wiktoria Pawłowska

Ciepłe Mieszkanie 

Beneficjentem programu Czyste Powietrze może zostać każda osoba, której dochód 
nie przekracza 100 tysięcy złotych rocznie i jest właścicielem domu jednorodzinne-
go oraz wcześniej nie korzystała z programu Czyste Powietrze. Natomiast Program 
Czyste Powietrze Plus skierowany jest do osób, których dochód nie przekracza 2189 zł 
miesięcznie w gospodarstwie jednoosobowym, 1564 zł miesięcznie w gospodarstwie 
wieloosobowym. W ramach tego programu beneficjenci mogą skorzystać z dodat-
kowej opcji otrzymania zaliczki przed rozpoczęciem planowanej inwestycji. Wniosek 
będzie rozpatrywany w okresie ok. 2 tygodni, beneficjent może zawrzeć umowę z mak-
symalnie z 3 wykonawcami i dostarczyć ją razem z wnioskiem w wersji papierowej lub 
w ciągu 10 dni roboczych na adres funduszu. Do 50% dofinansowania będzie po 2 
tygodniach wypłacane na konto wykonawcy jako część pokrycia kosztów. Składanie 
wniosków odbywa się wyłącznie za pomocą generatora wniosków o dofinansowanie. 
Po wpisaniu adresu poniżej zostaniemy przekierowani na stronę Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie możemy złożyć taki wniosek 
https://gwd.nfosigw.gov.pl/ 

Wiktoria Pawłowska

Czyste Powietrze Plus

Bookcrossing w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka! Drodzy czytelnicy 
zapraszamy do plenerowej biblioteki, która znajduję się przed naszym Centrum Kultury.  
Ta szczególna szafka, zawiera książki,  które można zabrać do domu i przeczytać, bez 
żadnych formalności. Czytelnicy mogą również przynieść i pozostawić swoje własne 
książki i "udostępnić" je innym do przeczytania. Dzięki takiej akcji, powstało w Cho-
ceniu wyjątkowe miejsce, w którym uwalniamy książki i dajemy im nowe życie. Idea 
Bookcrossingu polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach public-
znych, na przeznaczonych do tego półkach, po to, by znalazca mógł je przeczytać i 
znów puścić w obieg.

Dlatego gorąco zachęcamy do dzielenia się książkami!
 Aleksandra Warszawska 

Biblioteka plenerowa / Bookrossing
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KLUB SENIORA
 W naszej gminie realizowany jest projekt „Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” 

nr RPKP.09.03.02-04-0047/20. W ramach tego projektu działa Klub Seniora. Głównym 
miejscem Klubu Seniora jest Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka, które zostało 
wyposażone w sprzęty, m.in. ekspres do kawy, telewizory, komputery, drukarki, projek-
tory. Na potrzeby Klubu Seniora zakupione zostały książki w ramach biblioteczki oraz 
gry planszowe. Poza  godzinami warsztatów Seniorzy zarówno z Chocenia jak i ze Szc-
zutkowa mogą korzystać ze wszystkich sprzętów dostępnych w Klubie oraz spędzać 
wspólnie czas. Niestety projekt powoli zbliża się do końca. Do tej pory udało nam się 
zrealizować większość zaplanowanych rzeczy. Na bieżąco Seniorzy biorą udział w war-
sztatach plastycznych, florystycznych, wokalnych, kosmetycznych oraz folklorystyc-
znych. Czynnie mogą brać udział w zajęciach z gimnastyki rekreacyjnej. Odbywają się 
również zajęcia z dietetykiem, który uczy seniorów zdrowych nawyków żywieniowych. 
Na prośbę seniorów realizowane są  również warsztaty ogrodnicze, teatralne oraz fo-
tograficzne. We wrześniu odbędą się również warsztaty kulinarne. W ramach spotkań 
z kulturą nasz Klub uczestniczył w wyjazdach do kina, do teatru, do Planetarium w 
Toruniu a w najbliższym czasie wyjeżdżamy do Opery w Bydgoszczy oraz do teatru we 
Włocławku. Do zrealizowania pozostały nam jeszcze warsztaty plenerowe, które będą 
miały miejsce we wrześniu. Kierownik Klubu jest do dyspozycji w godzinach pracy 
Urzędu. Na zdjęciach Seniorki podczas wycieczki do Planetarium w Toruniu. 

Agnieszka Ryniec

Zapraszamy Wszystkich chętnych na BEZPŁATNE
szczepienie przeciwko COVID-19
zarówno pierwszą dawką jak i dawkami przypominającymi  

Na miejscu dokonacie Państwo wszelkich formalności
Więcej informacji udzielamy pod numerami telefonów

21.09 oraz 28.09.
w GODZ. 8:00 DO 18:00

CHOCEŃ 
UL. SIKORSKIEGO 12

URZĄD GMINY

KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA
„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Lider-

em Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 
88 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Choceń) 
oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizow-
anego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój 
usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wspar-
cia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca programem dedykowa-
nym seniorom. Bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system 
przywoływania pomocy to system teleinformatyczny, który wspiera opiekę nad oso-
bami samotnymi, niesamodzielnymi czy niepełnosprawnymi. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu jako Realizator projektu pn.: „ 
Kujawsko-Pomorska Teleopieka” informuje o zakończeniu rekrutacji do projektu „Ku-
jawsko-Pomorska Teleopieka”. 

Do projektu zostało zakwalifikowanych 10 uczestników. Osoby, które nie zostały zak-
walifikowane do projektu znajdują się na liści rezerwowej. Informacje o wynikach rekru-
tacji tj. lista osób zakwalifikowanych i lista osób rezerwowych są dostępne w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choceniu, osoba do kontaktu - Pani Anna 
Bilęda, telefon kontaktowy : 533-799-817.
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Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edu-
kacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum 
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Minis-
trów.

Celem programu jest wsparcie wszyst-
kich szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z 
tzw. kierunków STEAM (nauka, technolo-
gia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).
Główną misją tej inicjatywy jest stworzenie 
nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą 
prowadzone w sposób ciekawy, angażujący 
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich 
talentów i rozwijaniu zainteresowań nie ty-
lko na lekcjach techniki oraz innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także 
w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań. Zakup sprzętu pozwoli rozwinąć 
umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, 
rzeczywistych problemów.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Choceń  znalazły się wśród 
beneficjentów programu.

Placówki otrzymały wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli 
uczyć się poprzez eksperymentowanie. Trzy szkoły z naszej gminy otrzymały łącznie 
182.400,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu  - 92.400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – 60.000,00 zł,
-Szkoła Podstawowa im. Anny Wajcowicz w Śmiłowicach – 30.000,00 zł
Wsparcie finansowe przyznano w zależności od liczby uczniów w szkole.

Dzięki dofinansowaniu szkoły podstawowe w naszej gminie zostaną wyposażone 
w nowoczesny sprzęt podstawowy i dodatkowy z katalogów wyposażenia programu, 
m.in.:

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami, ploterami etc.),
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi 

akcesoriami,
- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, greenscreeny, 

mikrofony etc.),
- stacje lutownicze (do mikrokontrolerów),
- dodatkowe wyposażenie według potrzeb danej szkoły.
Takie wyposażenie z pewnością unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe 

zajęcia w szkole.
E. Paszyńska

Nowy dyrektor w SP Wilkowice
W dniu 8 sierpnia br., podczas sesji Rady Gminy Choceń, Wójt Gminy Roman Nowa-

kowski wręczył Pani Monice Leśniewskiej zarządzenie w sprawie powierzenia stanow-
isko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Stanowisko Dyrektora zostało pow-
ierzone na okres 5 lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2027 
r. Pierwsze gratulacje Pani Monice złożył Przewodniczący Rady Gminy Choceń Józef 
Dąbrowski. Pani Monika Leśniewska podziękowała za zaufanie oraz zapoznała rad-
nych z wyzwaniami jakie czekają szkołę w najbliższym czasie, poinformowała o prow-
adzonym remoncie sali lekcyjnej dla najmłodszych dzieci, nauce tańca od września 
i rozpoczęciem procedury ustalenia patrona szkoły. Gratulujemy i życzymy Pani Monice 
wielu sukcesów w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

Agnieszka Świątkowska

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ 
W ŚMIŁOWICACH

Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie 
sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Śmiłowicach. Umowa z firmą Zakład 
Remontowo- Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka opiewa na  kwotę 1744 
958,22 zł.

Na obecną chwilę :
- wykonano posadzki na sali i zapleczu
- wykonano ścianki działowe i ściany zewnętrzne budynku
- docieplono ściany zewnętrzne sali i zaplecza
- zamontowano stolarkę okienną i drzwiową budynku
- wykonano elewacje sali i zaplecza
- wykonano instalacje wodociągowe i kanalizacyjne w zapleczu sali,
- wykonano instalacje elektryczne w zapleczu i na sali
- pomalowano ściany wewnętrzne sali i zaplecza
- zamontowano wentylację nawiewno- wywiewną
- trwają prace przy utwardzeniu terenu z kostki betonowej
Zadanie inwestycyjne pn.: Budowa sali gimnastycznej w Śmiłowicach realizowane 

jest ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa 
Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021r .

Gmina Choceń otrzymała na budowę sali gimnastycznej również dofinansowanie z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakończenie budowy zgodnie z harmonogramem planowane jest na listopad 2022 r.
Wykonawca chce zakończyć prace na koniec września br.

Mariusz Bilęda
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Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Śmiłowicach

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach wyrażono zgodę na 
termomodernizację budynku szkolnego. Zakres prac obejmuje:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynku
- wykonanie elewacji wraz z malowaniem
Realizacja inwestycji przyczyni się do:
- zmniejszenia straty energii cieplnej budynku użyteczności publicznej
- zmniejszenia ilości zużycia opału do ogrzania budynku oraz opłat z tytułu jego zaku-

pu
- poprawy warunków użytkowania budynku
- usunięcia szkodliwych czynników w pomieszczeniach budynku
- poprawy wizerunku budynku oraz gminy.
Wykonawcą prac jest firma „LUX-BUD” Łukasz Tyde z Chocenia.
Planowany termin zakończenia 15.10.2022 r.

Mariusz Bilęda

USŁUGI INFORMATYCZNE - SERWIS KOMPUTEROWY
USŁUGI FOTOGRAFICZNE - IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

MACIEJ RUTKOWSKI - TEL. 698674445

Nowy pojazd asenizacyjny 
W lipcu do Urzędu Gminy w Choceniu dostarczono fabrycznie nowy pojazd aseniza-

cyjny. Pojazd służy do odbioru nieczystości płynnych oraz mycia przykanalików. Dostawcą 
była Gabriela Stokłosa PHU „EFEKT” Imielin. Wartość pojazdu to 540 tys. zł brutto. 
Zadanie jest dofinansowane ze środków jakie Gmina Choceń otrzymała na uzupełnienie 
subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanali-
zacji. Dodatkowa funkcja w jaką wyposażony jest pojazd polegająca na myciu i płukaniu 
przykanalików podnosi standard świadczonych usług oraz usprawnia działanie urządzeń 
kanalizacyjnych. W Urzędzie Gminy w Choceniu można zapisywać się na opróżnianie 
szamb i oczyszczanie przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Dawid Dalmann
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Drogownictwo 
Inwestycje – III kw. 2022 r.

1.Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od km 0+000 do km 0+693 Wilkowice-
Czerniewice 

Zadanie zrealizowane zostało przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Kutnie, w 
ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość  wykonanych robót to 598 448,15 
zł. Roboty ukończone w terminie. Kwota dofinansowania wyniosła 261 569,00 zł.

2. Modernizacja dróg gminnych poprzez wykonanie:  remontu  drogi gm.  nr 
190735C Szczytno- Ługowiska od km 0+000 do km 2+687 w miejscowości Szczyt-
no i Ługowiska, remontu drogi gminnej nr 190714C Śmiłowice- Borzymowice od km 
3+888 do km 6+148 w miejscowości  Siewiersk i Borzymowice, remontu drogi gmin-
nej nr 190711C Śmiłowice – Nowa Wola od km 0+000 do km 2+285 w miejscowości 
Śmiłowice i Wola Nakonowska. 

W sumie zmodernizowanych zostało 7,232 km dróg o łącznej wartości 4 450 732,31 
zł. Zadanie dofinansowane zostało środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Loka-
lnych w wysokości 3 482 443,98 zł.  Wykonawcą robót jest Firma Inżynieryjno-Drogowa 
DROGTOM Sp. z o.o. Włocławek. Zadanie zostało praktycznie zakończone. Trwają od-
biory techniczne.

3. Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 190776C-ul. Sikor-
skiego w Choceniu km 0+862 

Zadanie dofinansowane w kwocie 32 032,00 zł  w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych 
w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych. Wykonawcą prac była Choceńska 
Socjalna Spółdzielnia Budowlana. 

4. W na początku sierpnia br. ogłosiliśmy przetarg na realizację zadania pn. Mod-
ernizacja drogi gm. Bodzanówek – gr. gm. Brzyszewo. Najtańsza złożona oferta była 
wyższa o 40% od wartości kosztorysowej zadania. Zadanie miało być dofinansow-
ane środkami z FOGR, gdzie dofinansowanie wyniosłoby ok. 61  200,00 zł. Z uwa-
gi na brak środków w budżecie gminy na pokrycie zwiększonych kosztów przetarg 
został unieważniony. Złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie, tym razem w ra-
mach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w którym dofinansowanie jest rzędu 50-
80%. Liczymy że wniosek uzyska akceptację i będziemy mogli zrealizować zadanie w 
przyszłym roku.

Krzysztof Wojtalik

Fundusz Pomocy dla Ukrainy i zakwaterowanie
Atak Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku to bezprecedensowe wydarzenie w historii 

Europy od zakończenia II wojny światowej. Codziennie giną niewinni ludzie, a wiele osób 
– w szczególności kobiety i dzieci – uciekło w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. 
Znajdują je przede wszystkim w Polsce. 

Polski rząd przygotował specjalną ustawę, która umożliwia legalny pobyt Ukraińców 
w Polsce. Mogą oni np. podjąć pracę, skorzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej czy 
kontynuować naukę i edukację. W ramach ustawy powstał również specjalny Fundusz 
Pomocy, którego celem jest wsparcie działań pomocowych. 

W budynku Urzędu Gminy powstała i utrzymywana jest sala zbiorowego zakwater-
owania obywateli z Ukrainy. Całość zadania jest finansowana przez Wojewodę Kujaw-
sko – Pomorskiego. Obecnie w obiekcie znajduję się 7 osób dorosłych, w tym 3 dzieci. 
Dzieci z dniem 1 września rozpoczęły naukę w pobliskiej szkole. Naszym zadaniem jest 
zapewnienie im godziwych warunków do mieszkania oraz wyżywienia. W tym celu cyklic-
znie dokonujemy zakupów niezbędnych rzeczy. Sytuacja na terytorium Ukrainy nie ulega 
zmianie, więc nie wiemy jak długo nasz obiekt będzie jeszcze potrzebny. 

Ze środków Funduszu Pomocy finansowane są zadania na rzecz pomocy Ukrainie, w 
szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym skutkami konfliktu zbrojnego, w tym m.in.: 

• wypłata świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z pomocy społecznej dla 
uchodźców z Ukrainy, 

• opieka medyczna, w tym również zakup i wydawanie produktów leczniczych
• zapewnienie obsługi punktów recepcyjnych,
• zapewnienie finansowania przejazdów środkami transportu publicznego,
• wypłata świadczeń pieniężnych,
• wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkol-

nego, szkół i placówek oraz dowożenia uczniów.
Szymon Bełkowski

Sprzedaż nieruchomości w Szczytnie 
Gmina Choceń przygotowuje na sprzedaż  działki w Szczytnie. Na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie urzędu Gminy w Choceniu oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce 
nieruchomości ukazał się wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Są to 4 
działki przeznaczone pod budownictwo:

- dz.nr 206/20 o powierzchni 0,0723 ha, 
- dz.nr 206/21 o powierzchni 0,0600 ha, 
- dz. nr 206/23 o powierzchni 0,0886 ha,
- dz. nr 206/24 o powierzchni 0,0839 ha.
Sprzedaż działek odbędzie się w formie przetargu nieograniczonego w pierwszej 

połowie listopada. Dokładne informację o dacie przetargu ukażą się na stronie urzędu 
www.chocen.pl oraz na stronie www.bip.chocen.pl w zakładce nieruchomości na początku 
października.

Szczegółowe informację można uzyskać pod nr tel. 54 284-66-17 lub mailowo sylwia.
krajewska@chocen.pl

Sylwia Krajewska

Złote gody! 
Dnia 20.09.2022 r. w „Choceńskim Centrum Kultury – Biblioteka” miała miejsce 

uroczystość wręczenia Medali za Wieloletnie Pożycie Małżeńskie, które zostały nadane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymały pary Jubilatów, 
które przeżyły razem 50 lat - Państwo Elżbieta i Zdzisław Ziółkowscy, Halina i Piotr 
Zwierzchowscy, Maria i Bogusław Jędrzejewscy, Teresa i Jan Przybylscy. Ten piękny 
moment uczczono przy słodkim poczęstunku i występach młodzieży ze Szkoły Podsta-
wowej w Choceniu pod opieką Pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk. Składamy Jubi-
latom gratulacje oraz życzymy wszelkiej pomyślności, wytrwałości oraz przede wszyst-
kim zdrowia, abyście Państwo przez kolejne piękne lata mogli celebrować tak ważne i 
piękne wydarzenie.

Wiktoria Pawłowska 
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Szkoła zmienia się dla uczniów.
W nowym roku szkolnym uczniowie klasy O rozpoczęły naukę w wyremontowanej 

przestronnej Sali  Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy  nowych ławeczkach. Czas 
wolny od nauki spędzają na zabawie w klasie lub przyszkolnym placu zabaw. Od 21 
września w ramach wychowania fizycznego uczniowie zerówki i klas I – III rozpoczną 
naukę tańca z instruktorem p. Julią Skowrońską. 

W oczekiwaniu na rodziców lub autobus szkolny uczniowie wszystkich klas mogą 
skorzystać ze świetlicy szkolnej.

Wycieczka do Gdańska i Torunia.
W ramach dofinansowania z programu ,,Poznaj Polskę” uczniowie Szkoły Podsta-

wowej w Wilkowicach w dniu 22.06.2022r. wyjechali na wycieczki do Gdańska i Torunia. 
Podczas  wyjazdu w Toruniu uczniowie klas I-III poznali legendy toruńskie oraz zwiedzili 
Dom Mikołaja Kopernika, gdzie jedną z atrakcji był film 4D pt. „Mikołaj Kopernik w 
Toruniu”. Natomiast uczniowie klas IV-VIII w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 
poznali historię z okresu II wojny światowej, kulturę i dziedzictwo Polski. Bardzo ciekaw-
ym punktem wycieczki było zwiedzanie statku ,,Sołdek”, który jest  unikatowym za-
bytkiem techniki okrętowej. Był on pierwszym pełnomorskim statkiem zbudowanym w 
Polsce po II wojnie światowej. Na zakończenie pobytu w Gdańsku jak i Toruniu ucznio-
wie udali się na smaczny obiad, który również był dofinansowany w ramach programu 
„Poznaj Polskę” oraz zakup pamiątek.

Klub młodzieżowy

Gminne Towarzystwo Sportowe „Unia” Choceń od 1 kwietnia 2022r. do 30 listo-
pada 2022r. realizuje projekty grantowe pt. „Klub młodzieżowy w Boniewie” i „Klub 
młodzieżowy w Choceniu”

Granty skierowane są do dzieci i młodzieży z obszaru LSR i. Do każdego projektu 
zrekrutowanych zostało po 12 osób, które aktywnie korzystają z wielu zajęć. W ra-
mach klubów młodzieżowych w trakcie roku szkolnego prowadzone są systematyc-
zne zajęcia sportowe, warsztaty z gier i zabaw oraz zajęcia wyrównawcze. Podczas 
wakacji zorganizowane zostały półkolonie, w trakcie których dzieci skorzystały z zajęć 
kreatywnych, pierwszej pomocy, gier i zabaw oraz zajęć sportowych. Na początku sier-
pnia dzieci wybrały się na wycieczkę do Energylandii. W raz z rozpoczęciem roku sz-
kolnego we  wrześniu w każdym projekcie zostały wznowione zajęcia sportowe oraz 
gry i zabawy, podczas których uczestnicy rozwijają koordynację, pamięć, szybkość 
i sprawność ruchową.  Dzieci w ramach klubów korzystają z zajęć wyrównawczych 
oraz spotkań z psychologiem. Celem projektów jest zwiększenie udziału społeczności 
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w 
życiu społecznym oraz wzrost aktywności społecznej i efektywności społecznej. Pon-
ad to u osób z otoczenia wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspierania osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Całkowita wartość projektu „Klub młodzieżowy w Boniewie” to 52 835,00 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 2 835,00 zł (5 %).

Całkowita wartość projektu „Klub młodzieżowy w Choceniu” to  52 836,00 zł. Projekt 
ten jest dofinansowywany z Funduszy Europejskich w ramach grantu ze Stowarzysze-
nia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50 000,00 zł (95%), wkład 
własny wynosi 2 835,00 zł (5%).

Wymiana rur cementowo-azbestowych 
w Śmiłowicach i Skibicach 

Od lipca firma KENEZ sp. z o.o. z Włocławka wykonuje prace związane z wymianą rur 
cementowo-azbestowych na rury PVC i przyłączy wodociągowych na rury PE w ramach 
inwestycji: „Poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę 
rur cementowo azbestowych” Prace realizowane są wzdłuż dróg gminnych i powia-
towych na terenie Śmiłowic, Szatek i Skibic. W chwili obecnej przebiegają zgodnie z 
planem pomimo napotykanych przeszkód wynikających z kolizjami sieci wodociągowej 
z innymi urządzeniami oraz innym jej położeniem niż na mapach. Obecnie wodociąg 
jest układany na odcinku Skibice –Szatki. W najbliższym czasie prace będą kontynuow-
ane w Śmiłowicach. Najprawdopodobniej najwięcej problemów przysporzy wymiana 
odcinków przyłączy wodociągowych. Wykonawca zapewnia jednakże, że przerwy w 
dostawie wody nie będą bardzo odczuwalne, a dodatkowe rury (bajpasy) zapewnią 
zaopatrzenie w wodę w czasie przerw w jej dostawie.

Dawid Dalmann

Aleja topolowa
Na początku października zostaną wznowione prace przy uporządkowaniu terenu na 

działce 56 w miejscowości Wichrowice (dawna aleja topolowa). Front prac przewiduje 
zniwelowanie zakrzaczenia, frezowanie pni, a także wyrównanie terenu pod nasadze-
nia zastępcze. Zakończenie prac zgodnie z umową zaplanowane zostały na koniec 
listopada br. 

Tomasz Sikorski
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W niedzielny poranek, 4 września 2022 r. na boisku sportowym Gminnego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Choceniu rozegrany został coroczny turniej w piłkę nożną o Puchar 
Wójta Gminy Choceń, który stał się tradycją naszej gminy. Do rywalizacji przystąpiły 4 
zespoły: Batory Borzymie, Jastrzębie Romana, Bodzanówek oraz Zjednoczeni Czernie-
wice.

Rozgrywki prowadzone były systemem „każdy z każdym”, a każdy mecz trwał 2 x 
15 min. Wszystkie spotkania były bardzo emocjonujące i na wysokim poziomie mimo 
amatorskiego charakteru turnieju . Kibice w napięciu czekali do ostatniego gwizdka aby 
poznać tegorocznego zdobywcę pucharu. 

Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco :
Jastrzębie Romana – 9 pkt. 
Bodzanówek – 6 pkt. 
Batory Borzymie – 3 pkt.  
Zjednoczeni Czerniewice – 0 pkt. 
Królem strzelców został Tymoteusz Kwiatkowski z drużyny Jastrzębie Romana, 

trafiając 4 razy do bramki przeciwników.
Zwycięska drużyna Jastrzębie Romana wystąpiła w składzie: Radosław Chełminiak, 

Dawid Kwiatkowski, Arkadiusz Łukasiak, Przemysław Jasiński, Piotr Jankowski, Ma-
teusz Rubiecki, Tymoteusz Kwiatkowski, Mateusz Klonowski, Marcel Klonowski, Marcin 
Klonowski, Marcin Więcławski, Konrad Sierakowski, Kamil Gołaszewski, Tomasz Sikor-
ski, Kornel Lewandowski, Bartosz Liberski. 

Zarząd GTS „Unia” Choceń dziękuje zawodnikom i kibicom za stworzenie świetnej 
atmosfery w czasie zawodów i zaprasza na kolejny turniej za rok.

Turniej o Puchar Wójta

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH
Trwają prace związane z wprowadzeniem dodatku dla gospodarstw domowych. 

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym 
źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

1) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pie-
cokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem 
kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo

2) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
3) kocioł olejowy
– wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której 

mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomoderni-
zacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 438, 1561 i 1576).

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła 
więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek 
ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym, 
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:
1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo 

stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna
kawałkowego;
2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo 

stałe,kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec 
kaflowy,zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasi-
lanyskroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych
przyjmuje się, że:
- jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
- gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie 

jednego źródła ciepła.
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 

dnia 30 listopada 2022 r.
Hanna Gołębiewska 

Kierownik GOPS

Otrzymany Grant został przeznaczony na szkolenia pracowników urzędu z zakresu 
cyberbezpieczeństwa, audyt cyberbezpieczeństwa, dostawę urządzeń wielofunk-
cyjnych, stacji roboczych, serwera, UTM, podpisów elektronicznych, oprogramowania 
i licencji niezbędnych do pracy w nowoczesnym środowisku, w tym do pracy zdalnej. 
Otrzymane wsparcie umożliwiło nam także zabezpieczenie infrastruktury sieciowej. 

W wyniku ogłoszonego przetargu na dostawę sprzętu i urządzeń zabezpieczających 
w ramach programu “Cyfrowa Gmina” w obu częściach wpłynęło po jednej ofercie. 
W części I Sprzęt ofertę najkorzystniejszą złożyła firma TechCopy Radosław Świercz z 
Włocławka na kwotę brutto 155 638,05 zł, w części II – Serwer firma POINT Sp. z o.o. z 
Warszawy na kwotę brutto 93 909,07 zł. Pozostałe środki to wkład własny gminy.

W chwili obecnej trwa instalacja i montowanie nowych urządzeń. W budynku Urzędu 
Gminy stanął już Infokiosk, który umożliwia obywatelom załatwianie rożnych spraw tj. 
ePuap, Czyste Powietrze. Sukcesywnie będzie rozbudowywany o nowe funkcje.

Szymon Bełkowski

Wzrost opłaty za odpady komunalne

Od października opłata za odpady komunalne wzrośnie o 2 zł. Wysokość opłaty od 
osoby wyniesie 22 zł, a w przypadku posiadania kompostownika i nie oddawania od-
padów biodegradowalnych 20 zł od osoby. Podwyżka o 2 zł wynika z faktu, że opłata za 
odpady, którą ponosi Gmina Choceń wzrosła o 66 zł na 1 tonie odpadów ( z 783zł na 
849 zł), a wiec około o 10% w stosunku do poprzedniej stawki, stąd też proporcjonalny 
wzrost ceny dla mieszkańców. 

Od 1 sierpnia odpady odbierane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z Chodcza. Problemy z odbiorem odpadów można zgłaszać w Urzędzie Gminy w Cho-
ceniu pod nr 54286617 lub bezpośrednio w ZGK Sp. z o.o. Chodecz pod nr 54 2848036

Dawid Dalmann

Zmiany statutów sołectw 
Rada Gminy Choceń podczas sesji w sierpniu br., ustaliła nowe statuty sołectw. Pod-

stawowa zmiana jest taka, że nie będzie w sołectwach wybierany zastępca sołtysa. 
Działania sołtysa będzie wspomagała za to rada sołecka. Kadencja sołtysa i rady 
sołeckiej będzie trwała 5 lat. Wybory zarządza się nie później niż w ciągu 6 miesięcy po 
upływie kadencji Rady Gminy Choceń. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Otrzymujemy sporo sygnałów o psach, które atakują przechodniów i nie są to 
psy bezpańskie. Wręcz odwrotnie – wyskakują ze swojej posesji i usiłują atakować 
przechodzących. Na czynione uwagi właściciele nerwowo reagują tłumacząc, że 
przecież to małe pieski. Po pierwsze jest to niezgodne z prawem. Psy mają być na 
uwięzi lub w ogrodzeniu i tu grozi mandat. Po drugie z doświadczenia wiemy , że każdy 
pies może zrobić krzywdę zwłaszcza jeśli atakuje dzieci idące do szkoły lub na auto-
bus, albo też starsze osoby które już nie dadzą rady uciekać.

Taki apel – wyobraźmy sobie że dotyczy to Waszych dzieci lub wnuków.
Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Apel o rozsądek
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Żłobek „Pomponik” 
w Choceniu

Już po raz trzeci mury naszego żłobka 
opuścili kolejni absolwenci. Dzieci 
pożegnały się ze swoimi opiekunkami, 
zabawkami i budynkiem uczestnicząc w 
zakończeniu roku, które miało miejsce 
29 lipca 2022 roku. Wszystkim dzieciom 
rozdane zostały pamiątkowe dyplomy 
i książki, które kiedyś przypomną im o 
przygodzie z najmłodszych lat. Serdec-
znie  dziękujemy dzieciom i rodzicom za 
spędzony wspólnie czas i współprace. 
Naszym małym absolwentom życzymy 
samych  radosnych chwil i kolorowych 
zabaw w dalszej edukacji przedszkolnej. 

Od 1 września przygodę ze żłobkiem 
rozpoczęło 15 dzieci, którzy z rodzicami 
uczestniczyli w dniach adaptacyjnych. 
Dzieci przyzwyczajały się do nowej sytu-
acji i opiekunek. Z dnia na dzień nasze 
nowe pociechy coraz lepiej przyjmują 
rozłąkę z rodzicami i uczestniczą w prow-
adzonych zajęciach. 

Obecnie placówka świadczy opiekę 
nad 35 dziećmi. Dzieci podzielone są na 
3 grupy: żabki, biedronki oraz pszczółki. 
Zajęcia w żłobku prowadzone są przez 
5 osobowy zespół opiekunek, które 
przygotowują dla dzieci ciekawe harmon-
ogramy zajęć, w których skład wchodzą 
zajęcia rytmiczno – ruchowe, plastyczne i 
edukacyjne. 

Posiadamy jeszcze 5 wolnych miejsc z 
czesnym równym 400,00 zł. Wszystkich 
zainteresowanych rodziców dzieci od 20 
tygodnia do 3 roku życia zapraszam do 
kontaktu osobistego lub pod numerem 
telefonu 605 518 625.

Zastępca dyrektora
Patrycja Matusiak

Budowa zbiorników retencyjnych na wodę pitną w Choceniu 
W dniu 08.08.2022 Wójt Gminy Choceń podpisał umowę z firmą Kan-Invest Mariusz Gocel na realizację zadania pt. „Poprawa 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną” Realizacja inwestycji polega na budowie dwóch zbiorników retencyjnych (wyrównawczych) 
o poj. V=150 dm3 każdy, kontenerowego budynku pompowni, budowie doziemnych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z 
zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewidencyjnym 196/2 w Choceniu na ul. Parkowej. Zgodnie z umową prace mają zostać 
wykonane w terminie do 8 grudnia 2022 r. Wartość inwestycji to 1 881 900,00 zł brutto.

Dawid Dalmann

Nasadzenia drzew 
na cmentarzu 
w Choceniu 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
do inwestycji pn.: „Nasadzenie drzew i 
krzewów w Choceniu jako forma ochrony 
przyrody” Stowarzyszenie dla Rozwoju 
Gminy Choceń dokonało nasadzenia 30 
szt. drzew na działce nr 46 w Choceniu 
tzn. wzdłuż alei głównej cmentarza. Są to 
drzewa gatunku klon globosa oraz śliwa 
Pissardii. Realizacja zadania wpisuje się 
w  cele polegające na przedsięwzięciu 
związanym z ochroną przyrody, w tym 
urządzaniu i utrzymaniu terenów zieleni 
i zadrzewień. Drzewa są szczepione na 
pniu, nie będą więc rozrastać się wzwyż, 
planowane jest przycinanie korony drzew 
do formy kulistej. 

Drzewa i krzewy będą nasadzone 
również na działce nr 45/19 w Choceniu 
przy rondzie w pobliżu banku.

Dawid Dalmann


