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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
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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
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Cenowe wariactwo
O tym, że codziennie jest drożej i drożej przekonujemy się każdego dnia. 

W samorządzie jest tak samo tylko na dużo większą skalę. Jesteśmy przecież 
konsumentem prądu, gazu, materiałów budowlanych, paliwa itp. Koszty 
bieżącego funkcjonowania wzrosły radykalnie. 

To jednak dopiero początek kłopotów. Największy szok przeżywamy ogłaszając 
przetargi. Ogłaszamy, potem ze względu na ceny ofertowe unieważniamy. 
Ogłaszamy drugi przetarg - jest jeszcze gorzej. Na przykładzie ostatniego 
przetargu na drogi. Dostaliśmy 3 mln dofinansowania i byliśmy szczęśliwi. Ni-
estety w przetargu na 6 ofert najtańsza to 4,1 mln.  Unieważniliśmy przetarg. W 
drugim wpłynęły już tylko dwie oferty. Najtańsza 3,9 mln. Jest lepiej. Ale, właśnie 
gdy przyszło do podpisania umowy firma odmówiła jej podpisania twierdząc, że 
już w obecnych cenach nie zrobi tego zadania. Pozostaje druga oferta – cena 
4,5 mln zł. 

Mamy tylko dwa wyjścia albo zrezygnować z budowy i oddać uzyskane dofi-
nansowanie – 3 mln zł albo dołożyć brakującą kwotę. Zdecydowaliśmy się na to 
drugie rozwiązanie.

Oznacza to, że wiele zadań które planowaliśmy w tegorocznym budżecie 
nie zostanie wykonanych. Wstrzymałem wszystkie drobniejsze inwestycje. 
Celem jest wykonanie tych projektów gdzie mieliśmy największe finansowanie 
zewnętrzne. Te mniejsze będą musiały poczekać. Wolę oddać 300 tys. zł dotacji 
niż 3 mln.

Budżet nie jest z gumy, a dochody nam nie rosną. Podatki, subwencje pozostają 
bez zmian. Mimo zwiększenia poziomu zadłużenia nie załatwia to wszystkiego. 
To będzie bardzo trudny rok. Trudno sobie wyobrazić co będzie jeśli sytuacja 
cenowa nie uspokoi się i będzie trwała dłużej niż rok. Nie tylko nasz samorząd, 
ale wszystkie w Polsce w ciągu kilku miesięcy zbiedniały już dziś o jakieś 30 %, 
a co będzie dalej. Każdego dnia mamy coraz mniej.

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Pod koniec 2021 roku złożyliśmy wniosek o grant w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa Gmina. Zgodnie z decyzją komisji nasza aplikacja o pow-
ierzenie grantu w konkursie została zaakceptowana pozytywnie. Grant o wartości 237 300,00 
zł zostanie przeznaczony na szkolenia pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa, 
audyt cyberbezpieczeństwa, dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, stacji roboczych, serw-
era, UTM, podpisów elektronicznych, oprogramowania i licencji niezbędnych do pracy 
w nowoczesnym środowisku, w tym do pracy zdalnej. Sprzęt użytkowany w Urzędzie ma już 
kilkanaście lat i pomimo stopniowej wymiany, w tak dużym zakresie nie byłoby to możliwe. 
Otrzymane wsparcie umożliwi nam zabezpieczenie infrastruktury sieciowej oraz pozwoli na 
wdrażanie kolejnych zmian w pracy Urzędu. Obecnie pracujemy nad wdrożeniem Elektron-
icznego Zarządzania Dokumentacją (EZD PUW). Planujemy także w ramach grantu zakupić 
Infokiosk, czyli urządzenie do cyfrowego załatwiania spraw przez obywateli bezpośrednio 
w Urzędzie Gminy. Jesteśmy już po podpisaniu umowy i pracujemy obecnie nad przygo-
towaniem postępowania przetargowego, które zostanie ogłoszone na przełomie kwiecień / 
maj 2022r. 

Szymon Bełkowski
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C z e r n i e w i c e
Cytat z programu wyborczego Bartosza Delewskiego  - radnego z Czerniewic: „W 

Czerniewicach może być inaczej – w Czerniewicach może być lepiej”. Po wygranych 
wyborach obiecaliśmy sobie z Bartoszem, że popchniemy Czerniewice do przodu 
choćby nie wiem co. Trzeba zawrócić niedobrą tendencję do zamykania wszystkiego 
po kolei. Poprzednie lata były przecież dla Czerniewic bardzo niedobre. Wymienię tylko 
kilka zdarzeń:

 - upadek MAT - strata gospodarcza – podatki – zatrudnienie – ewidentna strata 
wizerunkowa,

- w samym centrum były plac buraczany. Kiedyś sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy 
za grosze – dziś problem dla wszystkich. Mimo wielu zapowiedzi właścicieli ciągle to 
składowisko śmieci i dorodnych chwastów, a żądana cena za nieruchomość to jest 9 
mln zł a cena nabycia to było ok. 300 tysięcy,

- obiekty po byłej suszarni cykorii,
- znajdująca się w trudnej sytuacji Spółdzielnia Handlowo – Rolnicza.
Nareszcie można powiedzieć, że udało się odwrócić tą niedobrą tendencję. Po 

pierwsze FOOD PARK – firma która nabyła obiekty byłego MAT. Praktycznie natych-
miast przystąpili do remontów i uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do 
rozpoczęcia działalności. A będzie to w pierwszej kolejności przetwórstwo i konfek-
cjonowanie mięsa (bez uboju). Firma planuje przerabiać nawet do 100 ton dziennie. 
Drugim filarem działalności ma być przetwórstwo owoców i warzyw. Z pewnością będą 
także inne dziedziny, które będą uruchamiane wraz z rozwojem firmy. Na początek 
wyraziliśmy zgodę na pobór wody z komunalnej sieci i odprowadzanie ścieków do 
naszej oczyszczalni – też nam zależy na jak najszybszym uruchomieniu produkcji. Do-
datkowo Rada Gminy w dniu 22 marca przyjęła uchwałę zwalniającą firmę z podatku 
od nieruchomości. Łącznie kwota ulgi wyniesie około 1 mln zł.

Podejmujemy też pierwsze wspólne działania, m.in. poprawa wizerunku słynnego 
muru przy ul. Choceńskiej czy udostępnienie terenu na przystanek PKS. Nareszcie 
również w Czerniewicach będzie można zrobić przystanek z prawdziwego zdarzenia.

Lada dzień, sieć marketów DINO otrzyma najprawdopodobniej pozwolenie na 
budowę marketu w Czerniewicach. Jest duża szansa, iż obiekt powstanie do końca 
roku. Zwłoka spowodowana była podziałem nieruchomości  - DINO potrzebuje tylko 
ok. 30 arów.

Sprzedaliśmy 24 działki budowlane przy ul. Deszczowej, wszystkie jakie posiadaliśmy. 
Obecnie wykonywana będzie w ulicy sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

To oczywiście nie koniec naszych planów. Będziemy sukcesywnie informować o in-
nych sprawach w miarę jak będą załatwiane. 

Roman Nowakowski – Wójt Gminy

Fotowoltaika w Gminie Choceń
Projekt pod pn. „Fotowoltaika w Gminie Choceń” w części inwestycyjnej został 

zakończony. W ramach inwestycji udało się wykonać 47 instalacji fotowoltaicznych 
na budynkach i gruncie mieszkańców naszej gminy oraz 6 instalacji na budynkach 
użyteczności publicznej. Głównym inwestorem zadania była firma Energia Taniej 
Sp. z o o. z Grudziądza. Wartość kontraktu opiewała na kwotę 1 663 246,00 zł brutto. 

W ramach pozyskanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego instalacje fotowoltaiczne zamontowane zostały 
na budynkach użyteczności publicznej zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Choceniu – instalacja o mocy 49,84 kW
2. Gminny Ośrodek Sportu w Choceniu – instalacja o mocy 16,91 kW
3. Urząd Gminy w Choceniu – instalacja o mocy 14,24 kW
4. Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach – instalacja o mocy 10,68 kW
5. Szkoła Podstawowa w Wilkowicach – instalacja o mocy 36,045 kW
6. Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka – instalacja o mocy 16,91 kW.

Łączna moc instalacji zamontowana na budynkach użyteczności publicznej wynosi 
144,625 kW. 

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 wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim. Realizacja projektu przyczyni się także do wzrostu jakości 
życia mieszkańców w Gminie Choceń poprzez poprawę czystości i jakości powietrza.

Dzięki tej inwestycji Gmina Choceń promuje 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 
wynikała z Panu Gospodarki Nisokoemisyjnej dla Gminy Choceń.

Projekt realizowany był w ramach Osi priorytetowej 3 Działanie 3.1. Wspieranie wyt-
warzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mik-
roinstalacje, Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury 
opieki zdrowotnej) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego  na lata 2014-2020.

Kamil Klejba

Konsultacje w sprawie statutów sołectw
Rada Gminy Choceń, zarządziła przeprowadzenie konsultacji społecznych 

z  mieszkańcami gminy Choceń w przedmiocie nadania statutów sołectw. Zgodnie 
z art. 35 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, statut jednostki pomocniczej określa 
rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (wszystkie sołectwa). 
Przedmiotem konsultacji jest przekazanie mieszkańcom informacji w zakresie nadania 
statutów sołectw oraz zebranie od uczestników uwag i opinii w tym zakresie. Informację 
w sprawie konsultacji wraz z projektem uchwały opublikowano na stronie internetowej 
Gminy Choceń, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazano dla każdego 
Sołectwa w okresie konsultacji. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji od 
dnia 1 kwietnia 2022 r., do 15 kwietnia 2022 r. Opinie i uwagi można wnieść w dow-
olny sposób, na adres urzędu – Urząd Gminy w Choceniu ul. Sikorskiego 12, 87-850 
Choceń lub email agnieszka.swiatkowska@chocen.pl Niezwłocznie po zakończeniu 
konsultacji wyniki zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przed-
stawione Radzie Gminy.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Wniosek o powierzenie grantu 
PPGR zaakceptowany

Gmina Choceń otrzymała akceptację wniosku o powierzenie grantu w konkursie 
Granty PPGR. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy na etapie oczekiwania pod-
pisania umowy, a po przekazaniu środków zostanie zakupiony sprzęt w celu wsparcia 
rodzin popegeerowskich (20 laptopów, 3 komputery stacjonarne i 1 tablet).

E. Paszyńska

Odbiór folii rolniczej i bigbagów z 
terenu Gminy Choceń w kwietniu

Gmina Choceń otrzymała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp-
odarki 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   „Racjon-
alne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Usuwanie folii rolnicznych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Wkład własny Gminy Choceń do 
projektu wyniesie 8750 zł.  Na odbiór odpadów można było zapisywać się u sołtysów 
poprzez złożenie deklaracji. Obecnie trwa procedura związana w wyłonieniem firmy, 
która przeprowadzi zbiórkę. W kwietniu przedstawiciele firmy będą kontaktować się 
z rolnikami, którzy złożyli deklarację w celu przekazania informacji o dokładnym termi-
nie i miejscu przekazania odpadów rolniczych.

Dawid Dalmann



4

Wolne mieszkania w nowym bloku
W planowanym do budowy bloku posiadamy wolne mieszkania. Wolne lokale 

znajdują się na każdej kondygnacji metraż zaczyna się od 28 m2. Poniżej przedstawia-
my kilka ważnych informacji dla potencjalnych zainteresowanych:

RTBS nie jest deweloperem, a jego udziałowcami są gminy, które są gwarantem funk-
cjonowania spółki. Gmina Choceń jest członkiem RTBS i ta współpraca zaowocowała 
wybudowaniem bloku w Choceniu przy ul. Czerniewickiej, w którym jest 21 mieszkań w 
systemie docelowej własności. Także te mieszkania w nowym bloku są budowane na 
wynajem z możliwością wykupy na własność, ale jest to możliwe dopiero po 5 latach.

Warunki finansowe pozostają bez zmian jeśli chodzi o przykład z pierwszego bloku 
tj: wpłaca się partycypację w wysokości 30% wartości w wyznaczonym terminie po 
podpisaniu umowy, pozostała wartość 70% płacona będzie w czynszu przez okres 30 
lat. Po zapłaceniu ostatniej raty najemca może zostać właścicielem miesz-
kania. Można szybciej spłacić i zostać właścicielem mieszkania już po 5 
latach. Każdy sam decyduje, kiedy chce wykupić mieszkanie i następuje 
to na wniosek mieszkańca po wykonaniu operatu szacunkowego przez 
rzeczoznawcę. Umowę partycypacji można przenieść na nową osobę.

Czynsz podstawowy wynosi ok. 3 zł/m2 + rata kredytowa i wynosi 
ok. 10 zł/m2 miesięcznie. Razem 13 zł/m2 miesięcznie + media (ścieki, 
zimna woda, prąd).

RTBS posiada niezbędną dokumentację i uzyskało wymagane pozwo-
lenie na budowę. Obecnie przygotowywany jest przetarg na realizację 
zadania, realizacja potrwa do 2 lat. Montaż finansowy budowy bloku jest 
następujący: 30% - partycypacja mieszkańców, 20 % - udział gminy, 50 
% - kredyt bankowy. Przewidywana cena za m2 to 5000 zł/m2.

Przed oddaniem kluczy wpłacana jest kaucja zabezpieczająca (w 
wysokości 6.000 do 10.000 zł), na wszelki wypadek ewentualnych 
roszczeń (np. gdy ktoś nie opłaca czynszu).

Mieszkania są oddawane w stanie deweloperskim, ściany, grzejniki, 

okna, parapety instalacje elektryczne, drzwi na klatkę schodową są, nie ma białego 
montażu, drzwi wewnętrznych, opraw elektrycznych, na podłogach są betonowe po-
sadzki, w łazience tynk cementowo – wapienny, ogrzewanie z lokalnej kotłowni, która 
zapewnia ciepło i ciepłą wodę przez licznik ciepła.

Garaże są umiejscowione w wysokiej piwnicy i są przewidziane na wynajem lub 
będzie można pobudować swój garaż. Po okresie użytkowania jako najemca, będzie 
można je wykupić w przetargu.

Prawo wyboru kondygnacji i mieszkania mają osoby, które jako pierwsze zdecydowały 
się przystąpić do projektu. Na początku października odbędzie się podpisanie umów 
partycypacji. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. Urzędem.

Kamil Klejba

Przetarg na budowę boiska w Wilkowicach
W wyniku ogłoszonego przetargu na realizację inwestycji pn. Budowa boiska wielofunkcyj-

nego z infrastrukturą techniczną przy szkole Podstawowej w Wilkowicach do dnia 23 marca 
2022 r. do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert, z czego trzy poniżej wartości kosztorysowej. W związku 
z powyższym trwają prace nad wyborem wykonawcy, a planowane podpisanie umowy to 
pierwsza połowa kwietnia.

W ramach zadania planuje się:
- demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej,
- budowę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z ogrodzeniem do gry w koszykówkę i 

siatkówkę o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej),
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej,
- wykonanie połączenie nawierzchni istniejącej asfaltowej z utwardzeniem z kostki betonowej,
- montaż ławek,
- wykonanie oświetlenia.
Realizacja zadania planowana jest do końca września 2022 roku. Inwestycja jest 

współfinansowana w ramach Rządowego Programu „Sportowa Polska”.
Kamil Klejba

10 lecie Śmiłowiónek 
Od ponad dziesięciu już lat Zespół Śmiłowiónki aktywnie tworzy i uczestniczy w życiu kultural-

nym na terenie naszej gminy. Jest to grupa uzdolnionych wokalnie mieszkańców Śmiłowic i okol-
ic. Inicjatorką powstania i kierownikiem jest Pani Danuta Kaczmarek. Nad oprawą muzyczną 
czuwa Pan Miłosz Kierzkowski. Zespół po raz pierwszy zaprezentował swoją autorską twórczość 
oraz tradycyjne ludowe i biesiadne pieśni podczas choceńskiego pikniku rodzinnego zorgan-
izowanego na otwarcie sezonu letniego. Po kilku latach zespół rozwinął swój repertuar o tańce 
i obrzędy ludowe – pod okiem znanej choreograf Julii Skowrońskiej. Członkowie zespołu mają 
więcej siły i zapału niż nie jeden młody człowiek. Przez okres 10 lat uzbierało się w dorobku 
bogate doświadczenie. Zespół występował na Ukrainie - we Lwowie i Dobrotworze. Byli we 
Włoszech - w Rzymie, Watykanie i Monte Cassino oraz Sztokholmie w Szwecji. Zespół godnie 
reprezentował naszą gminę na przeglądach w Tarnogrodzie, Włocławskich Inspiracjach Arty-
stycznych, w Parku Zdrojowym w Ciechocinku, na Wojewódzkich Spotkanie Teatrów Obrzędu 
Ludowego w Osięcinach. Pamiętamy piękne obrzędy w wykonaniu zespołu folklorystycznego 
„Śmiłowiónki” pt. „Oczepiny na Kujawach”, „Darcie pierza” oraz niesamowite widowisko, na-
gradzane na wielu przeglądach m.in. w Ciechocinku, eliminacjach wojewódzkich w Kaczorach 
pow. pilski, aż po Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie „Kozy na Kujawach”.  
Uroczyste obchody 10-lecia powstania odbędą się w dniu 6 maja 2022 r. Gratulujemy dokonań 
i wyrażamy podziw za wytrwałość i promowanie gminy Choceń.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy
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Zmiana na stanowisku kierownika 
posterunku policji w Choceniu 

W dniu 1 lutego 2022 r., w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Choce-
niu przedstawiciele samorządu gminy 
Choceń pożegnali odchodzącego ze 
służby na emeryturę asp. sztab. Wal-
demara Błaszczyka, którego staż 
w  Policji wynosi ponad 27 lat. Słowa 
podziękowania za 15 letnią służbę dla 
mieszkańców gminy Choceń asp. sztab. 
Waldemar Błaszczyk odebrał od licznie 
zebranych samorządowców – Wójta, 
Przewodniczącego Rady oraz radnych. 
Od 15 stycznia br., kierownikiem PP 
została asp. Monika Sroka. Wójt Gminy 
Choceń pozytywnie zaopiniował wni-
osek Komendanta Policji we Włocławku 
w sprawie powierzenia obowiązków Kiero-
wnika Posterunku Policji w Choceniu asp. 
Monice Sroka, która ma 14 letni staż w służbie. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Spółka Choceńska 
Inicjatywa 
Mieszkaniowa 

Dnia 17 stycznia 2022 r., Wójt Gminy 
Choceń – Roman Nowakowski, na pod-
stawie uchwały Rady Gminy Choceń 
nr XXXIV/249//2022 z dnia 12 stycznia 
2022 r., w sprawie wyrażenia zgody na 
utworzenie spółki Choceńska Społeczna 
Inicjatywa Mieszkaniowa spółka 
z  ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Choceniu, zawiązał pierwszą 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 
z udziałem Gminy Choceń. Jest to spółka 
pod firmą Choceńska Społeczna Inicjat-
ywa Mieszkaniowa spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością.

Spółka działa na podstawie art. 23 ust. 
1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 
1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego oraz art. 
9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 
r. o gospodarce komunalnej oraz innych 
właściwych przepisów prawa. Kapitał 
zakładowy spółki wynosi 3.000.000 zł 
i dzieli się na 3.000 udziałów po 1.000 zł 
każdy udział. 100 % udziałów w spółce 
objęła Gmina Choceń. Prezesem spółki 
został Pan Krzysztof Wojtalik.

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy

II nabór do Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład

Przygotowaliśmy i złożyliśmy w ramach II naboru Programu Inwestycji Strategicznych 
– Polski Ład niżej wymienione inwestycje. Maksymalna ilość wniosków jaką możemy 
złożyć to pięć. Wartość projektów przewidzianych do realizacji wynosi ponad 16 mln zł.

Lp. Nazwa zadania Wartość 
brutto zł

1 Budowa dróg na osiedlu domków jed-
norodzinnych w Choceniu  5 886 831,68 zł

2
Termomodernizacja i modernizacja kompleksu szkolno 
– administracyjnego w Choceniu ul. Sikorskiego 12 w 
celu poprawy efektywności energetycznej budynków

1 939 371,44 zł

3
Kompleksowa modernizacja budynków w Cz-
erniewicach i Śmiłowicach, służąca poprawie ich 
efektywności energetycznej z zastosowaniem OZE

2 009 809,76 zł

Wnioski złożone w ramach edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład – 
PGR 

Lp. Nazwa zadania Wartość

1
Modernizacja kotłowni dla budynków wielorodzinnych 
w miejscowościach Borzymie i Choceń w celu poprawy 
efektywności energetycznej budynków

1 476 000 zł 

2 Rewitalizacja przestrzeni po byłym PGR w miejscowościach 
Skibice, Olganowo, Kuźnice, 4 964 680,09 zł

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy
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Koncert „Pamiętam Ciebie z tamtych lat…”
6 marca w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka odbył się wyjątkowy i 

wzruszający koncert pt.: „Pamiętam Ciebie z tamtych lat…”, podczas którego 
wykonane zostały utwory z repertuaru Krzysztofa Krawczyka. Na naszej scenie 
mieliśmy zaszczyt gościć dzieci i młodzież z grupy wokalnej „ARTE”, którą prow-
adzi Pani Katarzyna Kurkiewicz- Błaszczyk oraz wspaniałych muzyków. Artyści 
przenieśli nas do świata największych hitów Krzysztofa Krawczyka. Publiczność 
nie kryła emocji nagradzając wykonawców gromkimi brawami na stojąco! 

Zaśpiewali:
Anna Łukaszewicz
Aleksandra Łukaszewicz
Amelia Karska
Joanna Karska
Lena Ćwiklińska
Gabriela Mierzejewska
Michalina Błaszczyk
Marta Piastowska
Nicola Szałczyńska
Kinga Szałczyńska
Aleksandra Warszawska
Wojciech Przywitowski 

Zagrali:
Lech Nitecki- gitara
Jan Pasturczak- klawisze
Piotr Rybicki- perkusja
Mariusz Kaniewski- gitara basowa

Drogownictwo 
Plan inwestycji drogowych na rok 2022
1. Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Choceń- gr. gm. Humlin od km 

3+180 do km 3+840 o dł. 0,66 km stanowiąca dojazd do zlikwidowanego 
Państwowego Przedsiębiorstwa Gospodarstwa Rolnego w miejscowości Olganowo. 
Jest to II etap przebudowy- planowany do realizacji w ramach Rządowego  Funduszu 
Rozwoju Dróg. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest na 01.04.2022 r.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 190741C od km 0+000 do km 0+693 Wilkowice-
Czerniewice (RFRD). Zadanie realizowane będzie przez Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych w Kutnie. Termin  zakończenia inwestycji przewidziany jest na 30.10.2022 r.  

3. Budowa drogi Szczutkowo- Ząbin (spec-ustawa) o dł. 1,500 km. Planowana do 
realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W trakcie uzgadniania 
spraw formalno-prawnych, map i projektów podziału. 

4. Modernizacja dróg gminnych poprzez wyko-
nanie: remontu  drogi gm. nr 190735C Szczytno-  
Ługowiska od km 0+000 do km 2+687 w miejscowości 
Szczytno i Ługowiska, remontu drogi gminnej  
nr 190714C Śmiłowice- Borzymowice od km 3+888 do km 6+148 w miejscowości  Siewiersk i  
Borzymowice, remontu drogi gminnej nr 190711C 
Śmiłowice – Nowa Wola od km 0+000 do km 
2+285 w miejscowości Śmiłowice i Wola Nakonowska. Zadanie dofinansowane  
środkami Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przetarg na realizację prac 
ogłosiliśmy na początku grudnia ub. roku . Wyłoniony został wykonawca, ale do 
dnia dzisiejszego nie podpisaliśmy umowy. Twierdzi, że jej nie podpisze gdyż za 

zaproponowaną cenę nie jest w stanie wykonać zamówienia, a jednocześnie wnioskuje 
o przedłużenie terminu związania ofertą. 

5. Utworzenie szlaku na potrzeby turystyki pieszej w Choceniu. Inwestycja realizowana 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, obejmuje przebudowę istniejącego 
szlaku pieszego z Chocenia do Ząbina  wraz z zagospodarowaniem elementów zieleni, 
małej infrastruktury i wolnostojącego oświetlenia solarno-hybrydowego. na odcinku o 
dł. 836 mb. Wykonawcą prac jest Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. 
z o.o. z Nowej Wsi.

6. Roboty bitumiczne 2022 r. Planowane nawierzchnie asfaltowe: - droga Bodzanówek- 
gr. gm. Chodecz- realizowana w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych, ulica Fabryczna i ulica Targowa w Choceniu.

7. 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 ra-
mach Rządowego  Funduszu Rozwoju Dróg, mającego na celu wyłącznie poprawę 
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Reali-
zacja robót do 31.07.2022 r. Wykonawcą prac będzie Choceńska Socjalna Spółdzielnia 
Budowlana 

8. Podbudowy Zadania będą realizowane na następujących odcinkach dróg: 
Choceń- ul. Włocławska górna w-wa, Bodzanowo – gr. gm. Chwalibogowo, Kuźnice 
– gr. gm. Poddębice. Z uwagi na sytuację społeczno-gospodarcza w związku z konflik-
tem rosyjsko-ukraińskim wymieniony wyżej plan może ulec modyfikacji.

Krzysztof Wojtalik

Kursy i szkolenia dla 
mieszkańców gminy

Gmina realizuje pt.: „Podniesienie aktywności społecznej i zawo-
dowej obszaru rewitalizacji mieszkańców Gminy Choceń poprzez 
kursy doszkalające dla młodych dotkniętych bezrobociem”. Rekrutacja t r w a 
w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc. Projekt jest dofinansowany ze środków Eu-
ropejskiego 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 30.05.2022r. Projekt realizowany jest przez Gminę Choceń. 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. 

W ramach projektu planowano mi.in.:
1. Kursy i szkolenia dla mieszkańców gminy:
a. Spawacz
b. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
c. Opiekun
d. Magazynier – operator, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
e. Brukarz
f. Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych – C2 cieplne
g. Obsługa drona
h. Obsługa rębaka tarczowego
i. Inne (wybrane przez uczestnika, po sprawdzeniu dostępności)
W ramach odbywania szkolenia, kursu uczestnikowi przysługiwać będzie stypendium sz-

koleniowe oraz ryczałt na dojazd. Miejsce odbywania kursu i szkolenia to Włocławek
2. Po odbyciu szkolenia, kursu uczestnik projektu będzie miał możliwość obycia stażu 

w jednym z przedsiębiorstw na terenie Gminy Choceń i otrzyma stypendium stażowe na 
okres 4 miesięcy. 

3. Zajęcia z psychologiem w celu wyboru odpowiedniej ścieżki rozwoju kariery zawo-
dowej.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdować będą się  
w regulaminie rekrutacji. W projekcie będą mogły wziąć udział osoby, które:

1. Posiadają miejsce zamieszkania na terenie gminy Choceń
2. Posiadają status:
- osoby bezrobotne - zaświadczenie z PUP,
- osoby bierne zawodowo - oświadczenie kandydata,
- osoby posiadające status wykluczonej społecznie – zaświadczenie z GOPS
3. Nie brały udziału w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS realizow-

anego przez LGD Dorzecza Zgłowiączki
Całkowita wartość projektu: 123 831,00 zł, Wartość dofinansowania: 117 639,45 zł.
Więcej informacji będzie można uzyskać w biurze projektu jak również na stronie www.

chocen.pl . Biuro projektu: Urząd Gminy Choceń, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń nr 
telefonu: 54 284 66 17
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Z raportu o stanie bezpieczeństwa
W raporcie za rok 2021 o stanie bezpieczeństwa w mieście i powiecie włocławskim i wynikach pracy Komendy Miejskiej Policji we 

Włocławku, można znaleźć informację o bezpieczeństwie publicznym na terenie naszej gminy. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa 
zostało złożone na posiedzeniu Rady Gminy przez nową Panią kierownik Posterunku Policji w Choceniu asp. Monikę Sroka. Stwierdzone 
przestępstwa wg kategorii oraz wykrywalność przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Kategoria przestępstw
Przestępstwa stwierdzone Wykrywalność Różnica 

wskaźników 
wykrywalności2021 2020 Dynamika

Wykryte Wskaźnik
2021 2020 2021 2020

Ogółem 105 90 116,67 78 56 74,29 62,23 + 12,06 %
Kryminalne 61 45 135,56 40 15 65,57 33,33 + 32,24 %
w tym 17x7 32 28 114,29 13 2 40,63 7,14 + 33,49 %
Gospodar. 23 10 230,00 18 6 78,26 60,00 + 18,26 %
Rozboje - - - - - - - -
Bójki i pobicia - 1 - - 1 - 100 -
Uszczerbek na zdrowiu - - - - - - - -
Kradzieże 9 13 69,23 4 1 44,44 7,69 + 36,75 %
Kradzieże samochod. - - - - - - - -
Kradzieże z włamaniem 12 12 100 5 0 41,67 0 41,67 %
Art. 178a § 1kk 16 21 76,19 16 21 100,00 100 0 %
Uszkodzenia mienia 11 2 550,00 4 0 36,36 0 + 36,36 %

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie naszej gminy.

Gmina Choceń 2021 2020
Wypadki 2 2

Kolizje 63 54
Osoby ranne 2 2

Skutek śmiertelny 0 1

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 

Podpisana umowa w ramach FRPA
W  dniu 21.01.2022 r. Gmina Choceń zawarła z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim 

umowę o dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności pub-
licznej na rok 2022 w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Wartość 
dofinasowania szacuje się na 261.201,60 zł. Wartość zadania: 391.802,40 zł. Środki 
własne gminy Choceń: 130.600,80 zł. Zadanie polega na organizacji przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej na 12 liniach komunikacyjnych:

26077 Czerniewice - Choceń przez Krukowo – Szczutkowo
26178 Choceń - Choceń przez: Nowiny
26205 Choceń - Choceń przez: Sieroszewo
26611 Choceń - Czerniewice przez: Rzeżewo Małe
26120 Szatki – Śmiłowice przez: Olganowo

26198 Śmiłowice - Choceń przez: Olganowo
26098 Choceń - Choceń przez: Szczutkowo
26172 Choceń - Szatki 
26197 Chodecz – Choceń
26189 Choceń - Choceń przez: Wola Adamowa – Nowiny
26201 Choceń - Choceń przez: Borzymie
26555 Choceń - Chodecz Przez: Niwki

E. Paszyńska

Aktualizacja 
Strategii Rozwoju 
Gminy Choceń na 
lata 2020-2030

W związku ze zmianą przepisów 
dotyczących opracowania strate-
gii oraz koniecznością zachow-
ania spójności ze strategią ro-
zwoju województwa i możliwością 
ubiegania się o nowe fundusze,  
przystąpiliśmy do aktualizacji 
Strategii Rozwoju Gminy Choceń 
na lata 2020-2030. Na koniec 
marca na stronie internetowej 
zostanie zamieszczony do kon-
sultacji społecznych, projekt 
zaktualizowanego dokumentu. 
Wraz z gminami naszego pow-
iatu oraz Powiatem Włocławskim, 
wchodzącymi w skład  Miejsk-
iego Obszaru Funkcjonalnego 
Włocławka, wyraziliśmy wolę 
o utworzeniu stowarzyszenia. 
Dzięki temu gmina będzie mogła 
ubiegać się o środki finansowe 
na realizację nowych projektów.

Hanna Piastowska

Stuletnie urodziny
Dnia 4 lutego w Choceniu, miała miejsce niecodzienna uroczystość – Ju-

bileusz 100. urodzin Pani Kazimiery Józefy Urbańskiej. 
Przeżyć sto lat to nie lada wyczyn. A jeśli swoje urodziny obchodzi się w 

dobrym zdrowiu, jest to podwójny wyczyn. Pani Kazimiera osiągnęła wiek, 
o którym wszyscy marzymy i którego życzymy sobie wzajemnie w szczegól-
nych dla nas chwilach. Nasza jubilatka przeżyła  cały wiek polskiej historii, 
była świadkiem wielu przemian ustrojowych i społecznych. 

Pani Kazimiera urodziła się 4 lutego 1922 roku jako pierwsze z czwórki 
dzieci małżonków Stanisława i Józefy Grzelak. Urodziła 3 dzieci i doczekała 
się 1 wnuczki, 2 prawnuczek i 1 praprawnuczki. Od urodzenia mieszka w 
Choceniu.

Pomimo słusznego wieku, jubilatka jest empatyczna i rodzinna i nadal 
cieszy się dobrym humorem i  wyśmienitą pamięcią. Najbliżsi uwielbiają 
słuchać jej opowieści. 

Dnia 4 lutego delegacje Urzędu Gminy w Choceniu i Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu złożyły osobiście życzenia i gratulacje. Pani 
Kazimiera dołączyła do grona Rówieśników Niepodległej. Jubilatka została 
uhonorowana medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis. 

Życzymy Jubilatce jeszcze raz kolejnych stu lat przeżytych w dobrym zd-
rowiu, pogodzie ducha, miłości i życzliwości najbliższych.

Maria Dobiecka
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Zmiany w Programie 
Czyste Powietrze

Od 25 stycznia 2022 r. w programie „Czyste Powietrze” wprowadzono 
następujące zmiany:

- dopuszczono stosowanie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno 
i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z wymaganiami programu; - ze 
względu na bezpieczeństwo doprecyzowane zostały wymagania dotyczące 
przewodów kominowych przy kotłach na paliwo stałe; - w przypadku kiedy 
następuje przesunięcie terminu przyłączenia gazu przez operatora, będzie 
możliwość wydłużenia czasu realizacji projektu; - wprowadzona została 
nowa część programu „Czyste Powietrze”, która uprawnia do najwyższego 
poziomu dofinansowania. Trzeci próg przewiduje dotacje nawet do 90% 
poniesionych kosztów, aby skorzystać z tego poziomu przeciętny dochód 
na jednego członka gospodarstwa domowego może wynieść maksymalnie 
do 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a do 1260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym. W przypadku najwyższego progu dofinansowania liczbę 
transz rozliczeń i wypłat dotacji zwiększono do pięciu. Nie będzie można 
korzystać ze ścieżki bankowej, Kredytu Czyste Powietrze.

Na początku II kwartału rusza nowy program „Ciepłe Mieszkanie”. Będzie 
on dotyczył właścicieli lub współwłaścicieli budynków bliźniaczych, szere-
gowych lub wielolokalowych. Program będzie rozwiązaniem problemu dla 
osób, które wcześniej nie miały możliwości skorzystania z dofinansowania 
w ramach „Czystego Powietrza” ze względu na zabudowę wielorodzinną. 

Szczegóły dotyczące programów zostaną Państwu przekazane na spot-
kaniu, które odbędzie się 10.05.2022 roku o godz. 15:00 w Sali Konferen-
cyjnej Urzędu Gminy w Choceniu.

Pawłowska Wiktoria

    GMINA CHOCEŃ
Zaprasza na spotkanie w ramach programu 

Czyste Powietrze

Dnia: 10.05.2022 r (wtorek)

Godz: 15:00

Miejsce: sala konferencyjna w Urzędzie Gminy

ZAPRASZAMY!

Aktywnie w Czerniewicach 
Koło Gospodyń Wiejskich w Czerniewicach II od 01 stycznia 2022 roku do 

31 maja 2022 roku realizuje projekt grantowy pt. ,,Aktywnie w Czerniewicach” 
skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(9 osób) oraz otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(3 osoby) pochodzących z gminy Choceń. W ramach projektu uczestnicy biorą czynny 
udział w takich zajęciach jak kulinarne, spotkaniach z dietetykiem oraz psychologiem, 
warsztatach taneczno-ruchowych oraz zajęciach z nordic-walking. W ramach projektu 
realizowane są również wycieczki. Podsumowując projekt Koło Gospodyń Wiejskich 
zorganizuje piknik nie tylko dla uczestników, ale również dla mieszkańców gminy.

Celem projektu jest wzrost aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeni-
em społecznym w gminie Choceń poprzez zwiększenie udziału w życiu społecznym.

Zamierza się osiągnąć wzrost aktywności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluc-
zeniem społecznym (6 osób) oraz wzrost wiedzy lub umiejętności w zakresie wspiera-
nia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (3 osoby), a także 
wskaźnik efektywności społecznej (4 osoby).

Całkowita wartość projektu 52  712,66 zł. Projekt jest dofinansowany z Funduszy 
Europejskich w ramach grantu ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki w kwocie 50 000,00.Wkład własny wynosi 2 712,66 zł.

Koordynator projektu 
Agnieszka Tobjasz

Medale
W dniu 5 lutego br. Wójt 

Gminy Choceń uhonorował 
Państwa Teresę i Eugeni-
usza Jasińskich Medalami 
za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Polskie cywilne 
odznaczenie państwowe 
jest nagrodą dla osób, 
które przeżyły co najmniej 
50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Szanownym 
Jubilatom z okazji Jubi-
leuszu składamy najser-
deczniejsze gratulacje oraz 
życzymy zdrowia, wszelkiej 
pomyślności, szczęścia na 
dalsze lata wspólnego życia.

Pomoc dla Ukrainy
Pod koniec lutego bieżącego roku rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, która jest naszym 

sąsiadem. W naszym kraju w szybkim tempie rozpoczęła się zbiórka pomocy humanitarnej dla 
obywateli sąsiedniego kraju. Gmina Choceń nie pozostała obojętna. W akcję ochoczo włączyli 
się pracownicy samorządowi, mieszkańcy naszej gminy, uczniowie i nauczyciele, przedsiębiorcy 
działający na terenie naszej gminy, 
strażacy oraz koła gospodyń wie-
jskich. Do naszego magazynu, 
który mieścił się w Urzędzie Gminy 
dostarczano różnorodne produkty. 
Po segregacji zostały one spakow-
ane w kartony, które otrzymaliśmy 
od lokalnego przedsiębiorcy i 
przetransportowane do magazynu 
powiatowego w Lubrańcu skąd 
trafiły do magazynu centralnego 
a następnie wyruszyły do Ukrainy. 
Przekazaliśmy 178 kartonów now-
ych produktów. W dniu 28 marca 
dotarł do nas transport z pomocą 
humanitarną z Wielkiej Brytanii od 
Great Baddow Fire Station Essex 
County Fire and Rescue Servic. 
Dzięki pomocy strażaków z OSP 
Choceń udało nam się rozładować ok 800  kartonów i umieścić je w naszym magazynie, który 
mieści się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.

W międzyczasie do Chocenia powrócili wolontariusze, którzy ciężko pracowali w przygranic-
znych miejscowościach niosąc pomoc potrzebującym. Razem z nimi przyjechała do Chocenia 
Pani Ludmiła z pięciorgiem swoich dzieci. Dzięki dobremu sercu Państwa Obrębskich rodzina 
tymczasowo zamieszkała w ich domu. Dzieci uczęszczają do szkoły w Choceniu a najmłodsza z 
pociech do naszego żłobka, Pani Ludmiła od 1 kwietnia rozpoczęła pracę. Po trzech tygodniach 
pobytu na terenie naszej gminy wszyscy się zaaklimatyzowali i czują się dobrze. Społeczność 
naszej gminy przyjęła ich bardzo serdecznie i otoczyła opieką. Łącznie na terenie naszej gminy 
przebywają już 24 osoby z Ukrainy.

Chciałabym serdecznie 
podziękować wszystkim, 
którzy zaangażowali się w 
akcję pomocy dla obywa-
teli Ukrainy. Szczególne 
podziękowania kieruję do 
Wójta Gminy Pana Romana 
Nowakowskiego, dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej 
w Wilkowiczkach  Pani Ewy 
Studzińskiej oraz  moich ko-
legów: Tomka Sikorskiego i 
Szymona Bełkowskiego, bez 
których nie udałoby mi się 
zorganizować pomocy dla 
naszych ukraińskich sąsiadów.

Asia Kozińska

Utylizacja azbestu
Gmina Choceń realizuje zadanie polegające na 

demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest z terenu Gminy Choceń, które do-
towane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Wysokość 
otrzymanej dotacji na rok 2022 wynosi 80.000,00 zł.

Gmina Choceń wyłoniła wykonawcę w/w prac. Zadanie 
wykona firma P.H.U. US-KOM Robert Kołodziejski z Gostyni-
na. Szacujemy, że uda nam się zutylizować około 102 ton 
wyrobów zawierających azbest.

Tomasz Sikorski

Kończymy modernizację 
molo nad jeziorem 
Borzymowskim

Od kwietnia br. roku planujemy rozpocząć 
modernizację pomostu nad jeziorem Borzymowskim. 
Będzie to kolejny, a zarazem ostatni etap wymiany 
uszkodzonych, spróchniałych elementów konstruk-
cji pomostu. Prace wykona Choceńska Socjalna 
Spółdzielnia Budowlana z/s w Choceniu. 

Tomasz Sikorski 

10.05.2022 r. godz. 15:00

Miejsce: sala konferencyjna 
w Urzędzie Gminy

ZAPRASZAMY!



9

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W ŚMIŁOWICACH
Kontynuowane są zaplanowane w roku bieżącym prace budowlane przy budowie sali gimnastycznej przy sz-

kole podstawowej w Śmiłowicach. 
Zakres prac obejmuje:

- wykonanie konstrukcji dachu
- podłoża i posadzki
- ścianki działowe
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej
- wykonanie tynków wewnętrznych
- malowanie pomieszczeń
- wykonanie okładzin stropów i izolacji cieplnych
- docieplenie ścian zewnętrznych
- montaż instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, sanitarnej na zapleczu sali, instalacji odgromowej, elektryc-
znej, wentylacji nawiewnej i wywiewnej
- urządzenie placu zabaw
- wyposażenie sali gimnastycznej

Zadanie inwestycyjne pn; Budowa sali 
gimnastycznej w Śmiłowicach” realizow-
ane jest ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej w ramach programu 
Sportowa Polska Program Rozwoju Loka-
lnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021r.

Gmina Choceń otrzymała na budowę 
sali gimnastycznej również dofinansow-
anie z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Zakończenie budowy zgodnie z har-
monogramem planowane jest na listopad 
2022r.

Mariusz Bilęda

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Choceniu

W związku z realizacją inwestycji pt.: „ Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni 
ścieków dla aglomeracji Gminy Choceń” w pierwszym etapie zostały wykonane prace 
polegające na robotach budowlano-montażowych w budynku mechanicznego oc-
zyszczania ścieków w terminie do 30.06.2021 r. Wartość tych prac wynosiła 226 391,40 
zł. Następnie w II etapie wykonywane zostały prace budowlano - montażowe w bu-
dynku technicznym oraz socjalno-technicznym, pompowni ścieków surowych, studni 
rozprężnej SR, a także przeprowadzono remont reaktorów SBR i  wybudowano nowy 
reaktora SBR do oczyszczania ścieków oraz wykonano wewnętrzne instalacje sani-
tarne w remontowanych i nowych obiektach w terminie do 30.09.2021 r., a ich wartość 
wynosiła 687 581,58 zł. W ramach kolejnego etapu przeprowadzono roboty budowlano-
montażowe zbiorników retencyjnych i studni zasuw, wykonano prace na instalacjach 
sanitarnych sieci, instalacjach elektrycznych i AKPiA. Ponadto zrealizowano prace 
związane z technologią oczyszczania ścieków na stacji mechanicznego podczyszcza-
nia ścieków, wykonano filtr taśmowy, a także działania służące mechanicznemu pod-
czyszczaniu ścieków. Wartość tych prac wynosiła 836 817,50 zł, a zrealizowano je do 
31.12.2021 r.  W chwili obecnej w ramach etapu, który zakończy się do 31 marca 2022 
r. przeprowadzane są roboty budowlano-montażowe stacji odbioru ścieków, zbiorni-
ka ścieków i osadów dowożonych oraz tacy dla samochodu asenizacyjnego. Poniżej 
zdjęcia  prezentujące efekty dotychczas wykonanych prac.

Dawid Dalmann

Aleja topolowa
Trwają prace przy wycince drzew rosnących wzdłuż 

drogi gminnej w miejscowości Wichrowice. Do usunięcia 
było 200 sztuk topoli oraz dwie sztuki robinii akacjowej. 
Drzewa były w złym stanie, łamliwe, kruche przez co 
stwarzały realne zagrożenie dla osób poruszających 
się drogą. Zakres prac zakłada wycinkę drzew metodą 
tradycyjną, gałęzie będą zrąbkowane. Pnie drzew zostaną 
frezowane. Teren po wycince zostanie uporządkowany,  
a w zamian za usunięte drzewa zostaną posadzone nowe 
w takiej samej ilości gatunku lipa. Nowe nasadzenia 
wykonane zostaną na przełomie września i października 
br. Wszystkie powyższe czynności wykonuje firma 
zewnętrzna. 

Tomasz Sikorski

Kolejne nasadzenia 
w Gminie Choceń

Jak co roku Gmina Choceń złożyła wniosek o przyz-
nanie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sad-
zonek drzew, które zostaną posadzone w ulicy Jeziornej 
w miejscowości Choceń (droga do jeziora Borzymowsk-
iego). Zakupionych zostało 60 sztuk drzew gatunku lipa 
drobnolistna. Koszt powyższego zadania opiewa na 
kwotę 15.000,00 zł. Drzewa zostały opalikowane. Pros-
imy o uszanowanie naszych prac i nie łamanie sadzonek, 
gdyż z każdej jednej sadzonki jesteśmy rozliczani.

Tomasz Sikorski
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Klub seniora
W ramach realizacji projektu Gmina Choceń wspiera niesamodzielnych” nr 

RPKP.09.03.02-04-0047/20 seniorzy biorą  udział w warsztatach plastycznych, kompute-
rowych, wokalnych, folklorystycznych i gimnastyce. 6 marca uczestnicy projektu brali 
udział w spektaklu „Babski przekręt” w Browarze B we Włocławku. Wkrótce rozpoczną 
się warsztaty fotograficzne, kosmetyczne, florystyczne i kulinarne. Planowane są także 
kolejne wyjazdy dla uczestników oraz spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia, 
na początek dietetyk. Do klubu zostały zakupione gry planszowe oraz książki do biblio-
teczki seniora. Od marca zostały wznowione zajęcia w Szczutkowie. 

Dyżury Dominiki Szymańskiej we wszystkich sprawach związanych z Klubem Seniora 
odbywają się we wtorki od 17.00- 18.00 oraz w Urzędzie  Gminy pok. nr.6- poniedziałki, 
środy, czwartki – 7.30-15.00

Wartość projektu do realizacji w tym roku to: 364964,40 zł. Projekt dofinansowany 
jest z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dominika Szymańska

Dodatek osłonowy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu informuje, że  nadal trwa nabór 

wniosków o dodatek osłonowy.
Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego można składać w Gminnym Ośrodku Po-

mocy Społecznej w Choceniu do 31 października 2022 roku (pokój do obsługi ,,500+’’) w 
godzinach od 8:00 do 15:00.

Aby uzyskać większą kwotę dodatku osłonowego, należy złożyć deklarację centralnej 
ewidencji emisyjności budynków w Urzędzie Gminy w Choceniu w wydziale budownictwa 
do Pana Mariusza Bilędy.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowany-
mi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie  przekraczają 2100  zł* w  gospodarstwie jednoosobowym 
albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

WAŻNE - dodatek wypłacany jest na poszczególne rodziny lub osoby samotne – 
a więc 4 osobowa rodzina dostanie jeden dodatek, a nie 4 dodatki.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:
1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa 

domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasi-
lane węglem lub paliwami węglopochodnymi,  wpisane do centralnej ewidencji 
emisyjności budynków, wynosi rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Wsparcie to będzie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 

2022 roku. Wypłata dodatku osłonowego będzie odbywać się w jednej racie dla osób, 
które złożyły wnioski po 1.02.2022 r., a w dwóch ratach dla osób, które złożyły wnioski 
do 31.01.2022 r.

Dotychczas złożono 845 wniosków.
Hanna Gołębiewska 

Kierownik GOPS

Ludzie i ich pasje
Wszystkich mieszkańców naszej gminy zapraszamy do zapoznania się z ciekawą publikacją, 

w której znajduje się sylwetka naszego mieszkańca Pana Jana Wójkiewicza rzeźbiarza ze Szc-
zutkowa. Publikacja „Ludzie i ich pasje” wydana została przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 
a obecnie znajduje się w zasobach Choceńskiego Centrum Kultury. Więcej na temat Pana Jana 
zapraszamy do publikacji .

Kamil Klejba

Wydatki na bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Na terenie gm. Choceń działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Cztery jed-

nostki włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.
Jednostki wyposażone są w samochody ratowniczo- gaśnicze i sprzęt.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało listę jednostek OSP przewidzi-

anych do dofinansowania samochodów ratowniczo- gaśniczych w 2022r.
Wśród tej listy jest OSP Wilkowice. Przewidujemy zakup samochodu typu lekkiego.
Wartość pojazdu to ok 400 tys. zł. Możliwe dofinansowanie w przedziale 50- 60 %.
Wśród zadań gminy są sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej zaopatrzenia wodnego 

(w tym do celów gaśniczych) ochrona życia zdrowia, mienia przed pożarem , klęską żywiołową 
lub innym miejscowym zagrożeniem.

Koszty jakie ponosi gmina na wyposażenie, utrzymanie obiektów, szkolenia, zapewnienie 
gotowości bojowej OSP stanowią sporą część budżetu gminy.

Poniżej przedstawiamy wydatki na ochotnicze straże pożarne z budżetu gminy w latach 2020- 
2021

Rodzaj wydatku Wykonanie( zł) 2020 Wykonanie ( zł) 2021
Ekwiwalent pieniężny 31 903,00 41 089,50
ZUS Zakłądu Pracy 2 406,60 2 578,50
Fundusz pracy 73,50 73,50
Umowy zlecenia 29 500,00 27 500,00
Zakupy 46 152,32 31 036,41
Usługi 29 652,18 48 096,16
Opłaty i składki 3 560,63 2 342,50
Rozbudowa istn. budynku OSP w 
Choceniu o pomieszczenie garażowe

120 000,00

Modernizacja dachu OSP Szczutkowo 12 000,00
Modernizacja garażu OSP Wilkowice 15 000,00
Modernizacja garażu OSP Wichrowice 75 000,00
Dotacja OSP Śmiłowice 33 419,21
Dotacja samochodu OSP Wichrowice 60 500,00
Dotacja samochodu OSP 
Nakonowo Stare

369 978,00

Dotacja samochodu OSP Choceń 575 869,00
SUMA 731 117,23 826 613,78

Mariusz Bilęda
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Dzień Kobiet na chłodno
13 marca 2022 r. Morsy Choceń i Lubraniec świętowały po raz 3. Dzień 

Kobiet. Na wydarzenie pod nazwą "Dzień Kobiet na Chłodno" przyjechały 
zaprzyjaźnione kluby Morsy Goplanie Kruszwica i Morsy Chodecz. 
Warunki pogodowe były wspaniałe a towarzystwo tych wyjątkowych 
ludzi sprawiły, że aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu był 
niesamowitą przyjemnością. Panowie z Chocenia i Lubrańca przygotow-
ali dla Pań specjalny układ taneczny w wodzie, każda  otrzymała również 
kwiaty i życzenia.  Kalorie utracone podczas szybkiej rozgrzewki i zim-
nej kąpieli uzupełniliśmy pysznościami przygotowanymi specjalnie na to 
wydarzenie. Ciepłe i zimne dania spowodowały, że integracja, wymiana 
kontaktów i słowa zachwytu nad zimną wodą padały do późnych godzin 
popołudniowych. Serdeczne podziękowania dla wszystkich osób, które 
przyczyniły się do zorganizowania tego wyjątkowego święta.

Rekrutacja do Żłobka  

‘’Pomponik” w Choceniu 

na rok żłobkowy 2022/2023 

Rodzicu jeśli Twoje dziecko jest w wieku  od 20 tygodni do 

ukończenia 3 roku życia zapisz je do Żłobka już dziś !!

Ważne daty:

• od dnia 01.04.2022r. do dnia 31.05.2022r. – składanie przez 

rodziców/opiekunów kart zgłoszeniowych wraz z dokumentami 

• 15.06.2022r.-  ogłoszenie wyników na stronie internetowej 

Urzędu Gminy Choceń (www.chocen.pl) oraz na tablicy 

informacyjnej Żłobka „Pomponik” w Choceniu, ul. Sikorskiego 4,

Regulamin naboru dostępny na stronie Urzędu Gminy w Choceniu- 

www.chocen.pl

Więcej informacji pod nr telefonu : 605 518 625

Rekrutacja w Żłobku na rok 2022/2023
Od 1 kwietnia rusza rekrutacja na nowy rok żłobkowy 2022/2023. Rekrutacja potrwa do końca maja 

2022 roku. Dokumenty wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać w wyznaczonym wyżej ter-
minie bezpośrednio do Żłobka ”Pomponik” w Choceniu, mieszczącego się przy ulicy Sikorskiego 4 
- od poniedziałku do piątku  w godzinach 7.30 -15.30. Regulamin rekrutacji wraz z kartą zgłoszeniową 
dostępne są na stronie internetowej www.chocen.pl lub bezpośrednio w budynku żłobka. Rekrutacja na 
miejsca płatne i miejsca z projektu odbywać się będzie w tym samym czasie. 

Żłobek posiada 5 wolnych miejsc z projektu „Godzimy życie zawodowe i rodzinne” na rok sz-
kolny 2022/2023. Koszty ponoszone przez rodziców w przypadku tych miejsc są równoznaczne z 
comiesięcznym czesnym w wysokości 100 zł oraz wyżywieniem w wysokości 10 zł za każdy dzień po-
bytu. W przypadku miejsc z projektu rodzice nie mogą skorzystać z dofinansowania obniżenia opłaty za 
pobyt dziecka w żłobku z budżetu państwa z powodu wystąpienia podwójnego źródła finansowania, co 
jest niezgodne z założeniami projektu.

Prowadzona jest również  rekrutacja na miejsca płatne. W tym wypadku czesne wynosi 400 zł 
miesięcznie plus opłata za wyżywienie 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka. W grupach płatnych 
występuje obecnie możliwość otrzymania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku 
po złożeniu wniosku w ZUS na:

- dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
- dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
- wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po ukończeniu 36. miesiąca życia ( poza 

wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).
W przypadku otrzymania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, cała kwota 

czesnego jest pokryta z pieniędzy z budżetu państwa, ponieważ wysokość dofinansowania wynosi mak-
symalnie 400 zł miesięcznie na dziecko, co jest równoznaczne z kwotą czesnego w Żłobku „Pomponik”. 
Uzyskawszy powyższe dofinansowanie rodzic ponosić będzie jedynie koszt wyżywienia.

Serdecznie zapraszamy dzieci od 20 tygodnia do 3 lat. 
W razie pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu osobistego w żłobku lub pod numerem telefonu 

605-518-625.
Zastępca dyrektora 

Patrycja Matusiak
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W szkole w Wilkowicach 
dzień wolny od plecaka!

W dniu 24.03.2022 większość dzieci w naszej 
szkole przyniosła podręczniki i przybory sz-
kolne w niecodziennych tornistrach takich jak 
; opona, wózek sklepowy, stół do tenisa, skr-
zynki narzędziowe, walizki, lodówki podróżne, 
wiadra, naczynia kuchenne i wiele wiele innych. 
Pomysłowość i kreatywność dzieci została na-
grodzona przez Samorząd Uczniowski nagro-
dami rzeczowymi oraz słodyczami. 

Gratulujemy pomysłów i zachęcamy do 
udziału do kolejnych akcji.

Samorząd Uczniowski

Wyniki „Ferie z Książką 2022” Uczniów 
w Szkole Podstawowej w Wilkowicach
Oddział „0” - Klasa I Miejsce I Maria Chmielewska, Kornelia Maciejewska SP Wilkowice
Wyróżnienia: Anna Nitecka, Antonina Walczak, Zuzanna Przybysz SP Wilkowice
Antoni Woźniak, Adam Latowski, Lena Michalska, Wiktoria Nowak, 
Kinga Krysztofiak SP Wilkowice
Klasa II – II 
Miejsce I Jessica Czajkowska SP Wilkowice 
Miejsce II Bartłomiej Pawłowski SP Wilkowice 
Miejsce III  Nikola Świątkowska SP Wilkowice, 
Dyplomy za udział: Lena Polenisiak, Natalia Pawlak  SP Wilkowice Amelka Madelska 
Wyróżnienia
Oliwa Czajkowska SP Wilkowice
Dyplomy za udział: Dominik Lewandowski, Szymon Grzywacz, Alicja Czerwińska, 
Lidia Walczak, Amelia Rucińska, Adrian Malinowski, Marta Olczak, Michalina Bania SP 
Wilkowice. 
Grupa V Klasa VII – VIII
Miejsce I Michalina Gawłowska SP Wilkowice, 
Miejsce II Blanka Chojnacka SP Wilkowice, 
Miejsce III Natalia Świątkowska SP Wilkowice 
Wyróżnienia: Przemysław Mostowski, Maja Więcławska SP Wilkowice. 

WSZYSTKIM NASZYM UCZNIOM GRATULUJEMY 
I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!

Małgorzata Rybacka

Kujawskie zapusty w Szkole 
Podstawowej w Wilkowicach!

 Kujawskie zapusty to fenomen kulturowy w skali 
naszego kraju. Jak co roku „Kozy” w tłusty czwartek 
zawitały w naszej szkole. Było kolorowo, wesoło i nie-
zwykle ciekawie, Uczniowie z niecierpliwością czekali 
na ten moment, dlatego warto chwalić się tą wspaniałą, 
żywą tradycją. Niestety z uwagi na pandemię pokaz 
odbył się przed budynkiem szkoły a nie jak w poprzed-
nich latach w holu szkolnym. 

Samorząd Uczniowski 

Spektakle profilaktyczne 
w Szkole w Wilkowicach!

W dniu 22.03.2022 naszą szkołę odwiedził Teatr Kurtyna. 
Dzieci z klas I-III oglądały spektakl pod tytułem „Mapa Skarbów” jest to bajka pro-

filaktyczna, która przedstawia historię małego i niesfornego chłopca o imieniu Oskar. 
Chłopak chciałby spędzać całe popołudnia i wieczory na robieniu psikusów rodzicom 
oraz na graniu w gry komputerowe. Dzieci zostały zapoznane z podstawowymi zasad-
ami bezpieczeństwa, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia, 
dobre i złe strony Internetu.

Natomiast dla dzieci z klas IV- VI przygotowano spektakl pod tytułem „Nowy trend” 
jest to historia przebojowej uczennicy Weroniki i chłopaka o imieniu Kamil. Wartości 
wychowawczo-profilaktyczne: przekazane w tym przedstawieniu to kształtowanie 
postaw społecznych - wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych osób, wrażliwość 
na krzywdę człowieka, radzenie sobie z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami 
agresywnymi.

Karolina Trawińska
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Tydzień Mózgu – Co się kryje w głowie?
Uczniowie klasy 7 na zajęciach z biologii włączyli się do obchodów Światowego Ty-

godnia Mózgu, odpowiadając tym samym na apel Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, 
władz Miasta Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli  
w Bydgoszczy zachęcających do promowania wiedzy w zakresie funkcjonowania ludz-
kiego mózgu.

W poniedziałek 14 marca grupowo wzięliśmy udział w wykładzie online pt.: „Zrozumieć 
NeuroCOVID-19: nowe wyzwania i znane problemy neuropsychologii klinicznej”, który 
poprowadziła pani prof. dr hab. Emilia Łojek. Podczas wykładu uczniowie dowiedzieli 
się m.in.: Jak COVID-19 wpływa na mózg? Czym jest mgła mózgowa? Jakie są neu-
rologiczne objawy po COVID-19? Wykład przybliżył uczniom tajniki anatomii mózgu  
i funkcji poszczególnych jego struktur. Była też możliwość zapoznania się ze sposobami 
badania układu nerwowego prowadzonymi przez neurobiologów.

W środę 16 marca dowiedzieliśmy się, co warto jeść, aby ten ważny organ był dobrze 
odżywiony i stworzyliśmy na ten temat plakaty pt: „Jak dbać o mózg”, „Dieta mózgu” 
oraz „Sposoby na utrzymanie dobrej kondycji mózgu”. Oto wskazówki zamieszczone  
na plakatach:

• Jedz zgodnie z piramidą żywienia, w której warzywa to podstawa.
• Jedz dobre tłuszcze. Mózg nie może prawidłowo pracować bez tłuszczu, dlate-

go diety nadmiernie ograniczające tłuszcz prowadzą do bardzo poważnych kon-
sekwencji.

• Tłuszcz tłuszczowi nierówny. Mózg potrzebuje m.in. nienasyconych kwasów 
tłuszczowych omega-3, w które bogate są np. ryby. Groźne dla naszego mózgu 
jest za to śmieciowe, przetworzone jedzenie, bogate zarówno w nasycone kwasy 
tłuszczowe, jak i w nadmiar węglowodanów. To zaburza przekazywanie sygnałów 
między komórkami nerwowymi w mózgu.

• Konieczny jest wysiłek fizyczny. Pod wpływem ruchu w mózgu tworzą się nowe 
komórki nerwowe.

• Rusz głową! Nie wolno wpadać w lenistwo intelektualne, trzeba ciągle 
gimnastykować mózg, np.: czytając książki, rozwijając hobby i pasje.

• Nie pal, nie bierz narkotyków, ogranicz alkohol. Wszystkie używki mają dewastujący 
wpływ na mózg i prowadzą do jego degeneracji.

• Wysypiaj się! Chroniczne niewyspanie sprzyjać może rozwojowi choroby Alzhei-
mera. Brak snu zwiększa m.in. poziom beta-amyloidu – białka odpowiedzialnego 
za degenerację neuronów - w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Iwona Terpińska

POMAGAMY UKRAINIE!
W Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła się zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy 

, środków czystości, pościeli kocy itp. Celem zbiorki była pomoc uchodźcom z Ukrainy. 
Jest nam bardzo miło, że uczniowie naszej szkoły i ich rodzice tak licznie włączyli się 
do naszej akcji. 

Wszystkim ludziom dobrego serca, uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły, którzy 
przynosili dary oraz pomagali w organizacji zbiórki, bardzo dziękuję!

Dyrektor szkoły – Marek R. Zapiec

30 Finał WOŚP w Choceniu
„Osiemnastka” WOŚP Choceń

30 STYCZNIA 2022 r. odbył się jubileuszowy 30 Finał WOŚP. W Choceniu Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz osiemnasty za sprawą Sztabu utwor-
zonego przy Towarzystwie Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń. Tegoroczne 
hasło brzmiało: PRZEJRZYJ NA OCZY. Celem 30 Finału WOŚP była zbiórka pieniędzy 
dla OKULISTYKI DZIECIĘCEJ, dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki  
i leczenia wzroku u dzieci. Każdy, kto wziął udział w 30 Finale Orkiestry miał swój wkład  
w efekt działań fundacji WOŚP.

W tym roku Choceński Sztab zebrał  kwotę 32.664 zł.
Dziękujemy serdecznie wszystkim za pomoc w przeprowadzeniu 30 Finału WOŚP  

przede wszystkim władzom Gminy Choceń z Panem Wójtem Romanem Nowakowskim 
na czele. Uczestnikom licytacji, sponsorom, osobom wrzucającym do puszek, 
wpłacającym na e-skarbonkę, wolontariuszom, właścicielom u których były puszki 
stacjonarne, szkołom, przedszkolom i żłobkowi, członkom sztabu i wszystkim osobom 
bez których ten finał by się nie odbył. Gramy do końca świata i jeden dzień dużej. 

Choceński Sztab WOŚP 
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Społeczne Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REKRUTACJA 2022/2023 

ATRAKCYJNE KIERUNKI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH DZIENNYCH 
 

Szkoły dla młodzieży są BEZPŁATNE, 
OFERUJEMY NAUKĘ W: 

✓  4-letnim liceum ogólnokształcącym  
✓ 3-letniej szkole branżowej I stopnia (WSZYSTKIE ZAWODY) 

ZAPEWNIAMY: 
✓ Darmowe TABLETY dla uczniów klas pierwszych w ramach pomocy edukacyjnej.  
✓ Ciekawe zajęcia praktyczne z przedstawicielami służb mundurowych i medycznych: 

(Zajęcia z samoobrony, zajęcia z Ratownikiem Medycznym, spotkania 
z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej), zajęcia ze strzelectwa sportowego 
w ramach Szkolnego Koła Strzeleckiego „Snajper” w Choceniu, udział w Szkolnej Lidze 
Strzeleckiej rejonu włocławskiego, obozy sportowo-rekreacyjne, wyjazdy na strzelnicę 
sportową do Radziejowa. 

✓ Zakup mundurów oraz bluz profilowych. 
✓ Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, nocleg, 

dojazdy) – zgodnie z regulaminem szkolnym. 
✓ Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych oraz elektromechanik pojazdów samochodowych.  
✓ Udział w ogólnopolskich i wojewódzkich zawodach sportowych, sportowo-obronnych  

i turniejach strzeleckich. 
✓ Darmowe podręczniki szkolne z przedmiotów wiodących dla uczniów klas pierwszych. 
✓ Organizację wycieczek szkolnych i obozów integracyjnych: obozy militarne, wyjazdy 

na mecze reprezentacji Polski, wyjazdy na sztuczne lodowisko i Aquaparku. 
✓ Możliwość uzyskania stypendium Prezesa Towarzystwa Kultury, Edukacji i Promocji 

Gminy Choceń oraz Dyrektora Szkoły.  
 

SPOŁECZNA BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA im. ADAMA MICKIEWICZA 
• Bezpłatne kursy z teoretycznego kształcenia zawodowego (zakwaterowanie, 

nocleg, dojazdy) – zgodnie ze szkolnym regulaminem refundacji kosztów, 
• Dofinansowanie kursu prawa jazdy - 50% pokrycia kosztów dla zawodu mechanik 

pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych, 
• Możliwość ubiegania się o stypendium z programu Urzędu Marszałkowskiego 

„Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” – indywidualny plan rozwoju edukacyjnego 
ucznia (stypendium dla młodocianych pracowników, którzy osiągnęli najlepsze wyniki 
z przedmiotów teoretycznego kształcenia zawodowego),  

• Stypendia dla najlepszych młodocianych pracowników fundowane przez 
pracodawców lub przez szkołę na koniec roku szkolnego. 

• Pomoc w znalezieniu pracodawcy kształcącego w wybranym zawodzie. 
 

KSZTAŁCIMY WE WSZYSTKICH ZAWODACH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCĄ 
KLASYFIKACJĄ ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PO WCZEŚNIEJSZYM 
PODPISANIU UMOWY Z PRACODAWCĄ (niewymagana jest minimalna liczba chętnych 

w danym zawodzie – klasy wielozawodowe)! 
 

 

SPOŁECZNE ZAOCZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla DOROSŁYCH 
• Nauka w szkole dla dorosłych jest BEZPŁATNA. 
• Profil ogólny, nauka trwa 4 lata – osiem semestrów. 
• Szkoła dla dorosłych po ośmioklasowej szkole podstawowej, gimnazjum (4 lata) oraz 

po szkole zawodowej lub branżowej (3 lata – absolwenci przyjmowani są do klasy II) 
• Wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych organów oraz legitymacje szkolne. 
• Kształcenie prowadzone jest w systemie zaocznym – zajęcia odbywają się, 

co 2 tygodnie w piątki i soboty.  
• Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły: kwestionariusz i świadectwo 

ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej i branżowej.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Adres: ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń, tel.: 54 2846714, 
strona internetowa: slochocen.edupage.org 

https://www.facebook.com/slo.szsz 
 

ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCENIU
21 marca 2022r. - NIEBIESKI PONIEDZIAŁEK – Mózgowy zawrót głowy i dzień bez 

plecaka
Uczniowie, korzystając z pierwszego dnia kalendarzowej wiosny oraz pięknej pogody, 

poczuli wiatr we włosach podczas kolorowania placu koło budynku szkoły. Rysunki 
oraz napisy  ozdobiły  wejście  do  szkoły,  dając  przedsmak      nadchodzących         
cieplejszych 

i radośniejszych dni. Ponadto sama Pani Wiosna odwiedziła uczniów, sprawdzając 
ich wiedzę z zakresu budzącej się do życia pory roku oraz osładzając początek tygod-
nia cukierkami.

Dla odmiany, uczniowie porzucili dziś tradycję dźwigania ze sobą wypchanych po 
brzegi plecaków. Zastąpili je najróżniejszymi wymyślnymi gadżetami, urządzeniami, 
opakowaniami i rzeczami codziennego użytku, które w kontekście transportu 
podręczników i przyborów szkolnych zyskały nowe, niestandardowe dla siebie zasto-
sowanie, na przykład: wózek dziecięcy, pudełko po butach, walizka do narzędzi, kij-
włóczykij, konewka, wiaderko, grill, poszewka do poduszki, reklamówka…

Wygląda na to, że pierwszy dzień kalendarzowej wiosny został uczczony z 
odpowiednią dawką humoru, radości i uśmiechu! 

22 marca 2022r. - BIAŁY WTOREK – Sport to zdrowie
Jak wiadomo, najlepszym odpoczynkiem dla mózgu jest aktywność 

fizyczna. Uczniowie zatańczyli na szkolnym korytarzu ulubioną belgijkę. W 
czasie przerw można było usłyszeć muzykę, która odrywała nas od szkol-
nej rzeczywistości.

Sportem dla mózgu jest natomiast jego wytężenie, główkowanie, 
kombinowanie… 

W świetlicy szkolnej miały  miejsce pierwsze rozgrywki turnieju szach-
owego i warcabowego.

23 marca 2022r.– ŻÓŁTA ŚRODA – Integracja
Dzień wspólnych zabaw i spacerów. Uczniowie Samorządu Uczniowsk-

iego w czasie przerw odwiedzą młodsze dzieci organizując im czas.
Na każdej przerwie w świetlicy szkolnej gry i zabawy.

24 marca 2022r. - CZERWONY CZWARTEK – Kosmiczny odpoczynek
Uczniowie mogą po szkole chodzić w bamboszach z ulubioną podusią lub kocyki-

em.  Na dolnym korytarzu będą ustawione leżaki, materace oraz udostępniona będzie 
dla uczniów duża dawka muzyki relaksacyjnej. Wszystko to tylko po to, abyście poczuli 
się w szkole odjazdowo i w stu procentach zrelaksowani.

25 marca 2022r.  – ZIELONY PIĄTEK – Dieta dla mózgu
Ten dzień poświęcony będzie na rozruszanie szarych komórek. W całości zadedyku-

jemy go Gimnastyce Mózgu. Krzyżówki, rebusy, memory, logiczne zagadki, łamigłówki 
matematyczne będą wypełniały przerwy.

Ogłosimy wyniki konkursu „Niezwykłe 
mózgi nauczycieli”, w którym to trzeba 
było narysować mózg wybranego przez 
siebie nauczyciela naszej szkoły.
Samorząd Uczniowski przy SP Choceń
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Konkurs olimpijski w SP Choceń
W lutym bieżącego roku miało miejsce ważne wydarzenie sportowe – zimowe igr-

zyska olimpijskie. Z tej okazji ogłoszono w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka  
w Choceniu konkurs olimpijski. Zadaniem uczniów młodszych klas było wykonanie 
dowolną techniką plastyczną maskotki igrzysk w Pekinie – pandy Bing DwenDwen. 
Starsi uczniowie śledzili relacje z igrzysk, zdobywali informacje na temat zimowych dys-
cyplin sportowych na lekcjach wychowania fizycznego podczas nauki zdalnej, a kiedy 
wrócili do szkoły zmierzyli się w konkursie wiedzy olimpijskiej. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za udział w konkursie!

WYNIKI:
Konkurs plastyczny:
I miejsce – Magdalena Małkowska (kl. III a)
II miejsce – Wojciech Woźniak (kl. I b)
III miejsce – Jakub Jułkowki (kl.Ib)
wyróżnienie – Piotr Lipiński (kl.VIIIa)
Konkurs wiedzy olimpijskiej:
I miejsce – Maja Warchlewska (kl. VII b)
II miejsce – Jakub Wojtczak (kl.V b)
III miejsce – Aleksandra Jarecka (kl.VIIIa)
Dziękujemy także Pani Magdalenie Domżał za pomoc w zorganizowaniu wystawy.

[M. Podgórska, W. Sikorska]

Pomoce dydaktyczne w ramach 
programu „Laboratoria przyszłości” 
w Szkole Podstawowej w Choceniu.

Uczniowie i nauczyciele otrzymali nowe pomoce dydaktyczne, które mogliśmy 
zakupić dzięki programowi "Laboratoria Przyszłości".

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Min-
istrów. 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.

Celem programu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu 
wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, 
inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Pasowanie na czytelnika biblioteki 
szkolnej w SP Choceń

Dnia 02.03.2022 roku w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka odbyło 
się uroczyste ”Pasowanie na czytelnika” uczniów klas pierwszych, którzy będą mogli 
samodzielnie wypożyczać książki. Na spotkanie zaproszono postacie z bajek, które 
wprowadziły najmłodsze dzieci w magiczny świat baśni, bajek i legend.

Królowa biblioteki Książka wystosowała prośbę do czytelnika, o której wszyscy muszą 
pamiętać. Na koniec odbyło się uroczyste pasowanie, którego dokonała Pani Dyrek-
tor,  wręczanie dyplomów i upominków od zaproszonych gości. Dziękujemy bardzo 
pani sekretarz Agnieszce Świątkowskiej oraz pani Ewie Wysińskiej za podarowanie bib-
liotece szkolnej zestawów książek do ogólnego użytku uczniów.

Magdalena Domżał

Zajęcia udzielania pierwszej pomocy 
w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu

W dniu 11.03.2022 w Przedszkolu Samorządowym w Choceniu odbyły się zajęcia 
udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty   poprowadziła pani Magdalena Glonek, 
pielęgniarka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym a przy okazji   mama jed-
nego z naszych   Misiów. Pani Madzia opowiedziała dzieciom w jaki sposób udziela 
się pierwszej pomocy, jak pomóc poszkodowanym zanim przyjedzie pogotowie ra-
tunkowe. Misie i Krasnale z zainteresowaniem słuchały wskazówek pani pielęgniarki 
dotyczących zachowania się w sytuacji zagrożenia życia np. skaleczenia, oparzenia, 
utraty przytomności, zatrucia, złamania czy krwotoku. Utrwaliły podstawowe numery   
alarmowe. Dowiedziały się jak dbać o zdrowie, jakie czynniki powodują, że są radosne 
i pełne energii. Oczywiście szkolenie nie zrobi z przedszkolaków profesjonalnych ra-
towników, ale nauczy dzieci radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia.

Serdeczne podziękowania dla Pani Magdaleny Glonek
 [Monika Dengusiak, Krystyna Pawlicka, Anita Dolińska]
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Ziemia torfowa-ogrodowa

 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 

na miejsce 

do klienta. 

Ogłoszenia:
Sprzedam maszyny rolnicze do małego gospodarstwa:
-pług dwuskibowy
- brony 4 szt.
- kultywator
- wóz konny kompletny z ciągadłem dostosowany do ciągnika
Cena do uzgodnienia  Kontakt: 606 514 264

Sprzedam działkę budowlaną w Choceniu przy ulicy Sikorskiego wraz z pozwoleniem 
na budowę i wylanymi fundamentami . tel. 606 290 486.

Sprzedam facelię z roku 2021. Wschody bardzo dobre – 500 kg. Cena 15zł/kg Tel 602 295 024

Społeczna Straż Rybacka
Społeczna Straż Rybacka bardzo szybko reagu-

je na zgłoszenia dotyczące połowu ryb na terenie 
jezior w Gminie Choceń – w ubiegłym roku od-
notowano kilkanaście zgłoszeń. Służby kontrolują 
sprawdzając czy połów jest legalny i czy wędkarze 
posiadają zezwolenia oraz zarejestrowany sprzęt. 

Dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, a Straży 
Rybackiej za szybkie interwencje. Dla przypom-
nienia telefon do Społecznej Straży Rybackiej: 
668 385 393.

Kamil Klejba

Sprzedaż działek 
budowlanych w 
Czerniewicach

We wtorek 22 marca 2022 roku odbył się 
w  siedzibie Urzędu Gminy w Choceniu przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż działek budow-
lanych w Czerniewicach. Wszystkie  12 działek 
o powierzchni ok. tysiąca metrów, znalazło now-
ych nabywców. Teren nieruchomości, na którym 
znajdują się działki, objęty jest miejscowym pla-
nem zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i stanowi obszar budownictwa mieszkaniowego 
o niskiej intensywności zabudowy. Zaintereso-
wanie było duże. Większość działek zostało 
sprzedanych za cenę wyższą niż wywoławcza. 
Dzięki temu w Czerniewicach powstanie nowe 
osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kujaw-
skiej oraz ul.  Deszczowej (tak nazywa się ulica 
wewnątrz działek). Nowym nabywcom gratulu-
jemy zakupu.

Sylwia Krajewska

Petycja w sprawie 
przebudowy drogi 269 

Wiele lat czekamy na przebudowę drogi wo-
jewódzkiej 269 Chodecz – Choceń – Kowal 
i doczekać się nie możemy. Były w tym temacie 
różne metody - spotkania, prośby, uchwały, czy 
petycje. Pod ostatnią z petycji zamieszoną w In-
ternecie podpisało się ponad 500 użytkowników 
drogi. Wiele osób bardzo krytycznie odniosło się 
do jej stanu technicznego. Niestety opisy, które 
Państwo zamieścili nie w pełni docierają do osób 
odpowiedzialnych za jej utrzymanie. Na petycję 
odpowiedział Marszałek Województwa Pan Pi-
otr Całbecki. Niestety nie jest to optymistyczna 
prognoza. W piśmie czytamy, że ze względu na 
aktualną sytuację epidemiczną na terenie kraju 
wywołaną wirusem SARS-coV-2, przewidywana 
koniunktura gospodarcza negatywnie wpłynęła na 
dochody budżetu Województwa w roku 2021, tym 
samym ograniczyła możliwości zabezpieczenia 
środków finansowych na nowe inwestycje. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dostrzega 
konieczność przebudowy przedmiotowej drogi. 
Obecnie zakończono przebudowę łącznie 8,5 km 
odcinka drogi nr 269 z prawie 60 km, co stanowi 
jedynie 14 procent! W przygotowaniu do realizacji 
są kolejne odcinki. Trudno jednak doszukać się 
w otrzymanym piśmie odpowiedzi kiedy mogło by 
to nastąpić. Treść pisma znajdziecie Państwo na 
stronie internetowej Urzędu Gminy w Choceniu. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy 


