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Wyniki wyborów już Państwo znacie.
Jeśli nie - można je znaleźć na naszej
stronie internetowej. Chciałbym podzię-
kować przede wszystkim za wysoką
frekwencję. To, że Państwo tak licznie
wzięliście udział w wyborach świadczy o
trosce o nasze wspólne sprawy. Dzię-
kuję, za zaufanie i ponowne powierzenie
funkcji Wójta Gminy mojej skromnej
osobie. Uczynię wszystko, aby z tej roli
wywiązać się jak najlepiej. Będzie tym
łatwiej, że z Komitetu, z którego i ja star-

towałem, radnymi zostało 11 osób. Oczy-
wiście nie będę dzielił Rady na naszych i
nie naszych, ani Gminy na lepszą i gor-
szą. Pracy wystarczy dla wszystkich.
Liczę na merytoryczną współpracę z każ-
dym, kto tylko będzie miał ochotę coś dla
gminy uczynić. Czas wyborów minął i
bierzemy się po prostu do pracy.
Dziękuję.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

D Z I Ę K U J Ę SPOTKANIE OPŁATKOWE  - ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
Tradycyjnie przed świętami Bożego Na-
rodzenia samorząd naszej gminy orga-
nizuje wspólne spotkanie przy wigili-
jnym stole. Będzie mi szczególnie miło,
jeśli zechcą Państwo przyjąć zaproszenie
na spotkanie opłatkowe, które odbędzie
się

Tego dnia razem z emerytami,
rencistami, kombatantami, radnymi i
sołtysami, pracownikami samorządo-
wymi, dyrektorami szkół, strażakami i
przyjaciółmi gminy zaśpiewamy kolędy i

w niedzielę, 9 grudnia o godz.
14.00.

podzielimy się opłatkiem składając so-
bie najlepsze życzenia. Wigilia odbę-
dzie się na sali gimnastycznej Gmin-
nego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Cho-
ceniu. W klimat świąt wprowadzą nas
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Ja-
nusza Korczaka w Choceniu. Serdecz-
nie zapraszam wszystkich mieszkań-
ców gminy na to spotkanie. Wstęp wol-
ny.
Roman Nowakowski
Wójt gminy
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PODATKI BEZ ZMIAN

WYBORY SOŁTYSÓW

Wszystkie podatki lokalne, a więc rolny,
od nieruchomości, leśny i opłaty tar
gowa, od posiadania psów pozostają w
roku 2019 bez zmian. Nadal stawki tych
podatków w gminie Choceń będą naj
niższe w powiecie a może i w wojewódz
twie. Oczywiście nie da się utrzymywać
w nieskończoność tak niskich stawek i
muszą one kiedyś wzrosnąć, ale zgodnie
z tym co mówiłem na spotkaniach przed
wyborczych i zgodnie z deklaracjami
składanymi przez kandydatów na rad
nych z mojego komitetu wyborczego po
datki na rok przyszły pozostają bez
zmian.
Inne opłaty
- opłata za wodę i kanalizację apowia
dane podwyżki prądu i podnoszenie naj
niższej płacy skutkować zapewne będą
koniecznością podniesienia cen.
- opłata za śmieci – udało nam się prze
ciągnąć stary system segregacji do
kwietnia 2019 roku. Teraz musimy zro
bić nowy przetarg i z sortowaniem na
więcej frakcji. Żeby było jasne to nie
gmina wymyśla nowe zasady, lecz War
szawa. Może się okazać, że ceny w no
wym przetargu będą inne.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Wybory samorządowe kończą się wy
borami sołtysów – które zarządza Rada
Gminy. Będę wnioskował by wybory od
były się między 15 marca a 15 kwietnia
przyszłego roku. Czyli pierwszą ratę
podatku zbierają jeszcze starzy sołtysi.
Bardzo sobie cenię pracę sołtysów i nie
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wyobrażam sobie samorządu bez współ
pracy - dobrej współpracy z sołtysami.
Roman Nowakowski
Wójt miny

W tym roku powiatowa wystawa stołów
wigilijnych będzie miała miejsce w Kru
szynie na nowej sali sportowej w dniu 16
grudnia od godziny 13.oo. Wstęp wolny i
wiele smakołyków do spróbowania.
Gminę Choceń reprezentować będzie
Koło Gospodyń Wiejskich ze Szczytna.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Jeszcze w miesiącu grudniu mam na
dzieję, że Rada Gminy uchwali budżet na
rok 2019. W miesiącu styczniu planuję
opracowanie i przyjęcie planu działania
na całe 5 lat. Oczywiście plan taki nie
wyczerpuje wszystkich zadań, ciągle bo
wiem pojawiają się nowe okoliczności.
Będzie to plan, który ma zawierać in
westycje, o których mówiliśmy w kam
panii wyborczej.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Hotel „ Młyn” we Włocławku jest zainte
resowany zatrudnieniem pracowników
do kuchni. Nie trzeba mieć jakiś spec
jalnych uprawnień. Kontakt przez Urząd
Gminy – udostępnimy telefon komór
kowy. Zainteresowani proszę o kontakt z
p. Kamilem Klejba, telefon jak do Urzę
du i prosić z P. Kamilem.
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STOŁY WIGILIJNE

CO BĘDZIE W NOWEJ KADENCJI

PRACA

?

Roman Nowakowski
Wójt minyG

Dzięki wsparciu Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego w Bydgoszczy, Gmina
Choceń otrzyma dofinansowanie w ra-
mach Programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na la-
ta 2016-2019. Nasz wniosek znalazł się
na 9 miejscu z inwestycją pn. Przebudo-
wa dróg gminnych nr 190733C,
190751C. Poziom dofinansowania wy-
nosi 50% wartości inwestycji. Zadanie
obejmuje przebudowę dwóch odcinków
dróg o łącznej długości 1992 m w miejs-
cowości Niemojewo. Inwestycja będzie
zrealizowana w przyszłym roku.
Hanna Piastowska

W związku ze wzrastającym zadłuże-
niem mieszkańców gminy Choceń w op-
łacie za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi Urząd Gminy w Choceniu
zmuszony został do podjęcia odpowied-
nich kroków w celu wyegzekwowania za-
ległych należności. Po mimo wielokrot-
nie wysyłanych upomnień wielu miesz-
kańców nie podjęło się próby uregulo-
wania swoich zobowiązań. Dlatego też
ponownie wystawiane są tytuły wyko-
nawcze a co się z tym wiąże prowadzona
jest egzekucja zaległych opłat przez od-
powiednie organy. W 2018 r. wysta-
wiono ich w sumie 49 na łączną kwotę
33.857 zł. Mieszkańców gminy upo-
minamy o systematyczne spłaty zobo-
wiązań w celu zniwelowania narastają-
cych zadłużeń jednocześnie przypomi-

BĘDZIE DROGA W NIEMOJEWIE

ŁATY ŚMIECIOWEJEGZEKUCJA OP

nając, że opłata śmieciowa jest opłatą
obowiązkową a nie dobrowolną.
Ilona Piasecka

W dniu 10 października br., podpisano
umowę pomiędzy Gminą Choceń a Po-
wiatem Włocławskim o udzielenie po-
mocy finansowej. W ramach umowy Po-
wiat Włocławski udziela z budżetu po-
wiatu w roku 2018 pomocy finansowej
w formie dotacji w wysokości 13.000,00
zł dla Gminy Choceń z przeznaczeniem
na zakup niezbędnego sprzętu i wypo-
sażenia do prowadzenia działań ratow-
niczo-gaśniczych przez jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu
powiatu włocławskiego, włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśni-
czego. Środki te przeznaczone są dla
czterech jednostek z naszej gminy tj:
Czerniewice, Nakonowo Stare, Choceń i
Śmiłowice.
W ramach udzielonej dotacji Gmina
Choceń zakupiła następujący sprzęt i
wyposażenie: - hełmy Calisia
- buty strażackie gumowe z wkładką
anty przecięciową
- kominiarki strażackie.

Sprzęt przekazał druhom Wójt Cho-
cenia Roman Nowakowski.

Wyżej wymieniony sprzęt w dużym
stopniu ułatwi prace strażaków -
ratowników w miejscu zdarzenia,
podniesie jakość i skróci czas działania
OSP w czasie akcji ratowniczo-
gaśniczych.
Mariusz Bilęda

DOTACJA DLA STRAŻAKÓW
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Pierwsza sesja Rady Gminy kadencji
2018-2023 już za nami. W dniu 22
Listopada br. po raz pierwszy zebrała się
RG w nowym składzie. Spośród 15
wybranych radnych – 11 po raz kolejny
będzie pracowało na rzecz naszej gminy.

Wybrani radni oraz wójt Gminy Choceń,
którzy wcześniej otrzymali zaświadcze
nie o wyborze od Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej w Choceniu
Anety Hoffman złożyli ślubowanie.
"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypos
politej Polskiej, ślubuję uroczyście obo
wiązki radnego sprawować godnie,
rzetelnie i uczciwie, mając na względzie
dobro mojej gminy i jej mieszkańców."
Kolejno odczytani przez najmłodszego

-

-
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radnego Bartosza Delewskiego radni
wypowiedzieli słowo "Ślubuję" a niek
tórzy dodali zdanie: "Tak mi dopomóż
Bóg".
Ślubowanie złożył także wójt gminy Ro
man Nowakowski "Obejmując urząd
Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że do
chowam wierności prawu, a powierzony
mi urząd sprawować będę tylko dla dob
ra publicznego i pomyślności miesz
kańców gminy."
Przewodniczącym obrad był radny se
nior Józef Pawłowski.
W wyniku tajnego głosowania zgodnie z
ustawą o samorządzie gminnym radni
wybrali nowego Przewodniczącego Rady
Gminy. Funkcję tę objął Józef Dą
browski. Natomiast na Wiceprzewod
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niczącego Rady Gminy został wybrany
Józef Pawłowski.
Na tej sesji radni podjęli także uchwały w
sprawie wysokości podatków na rok
2019. Podatki w naszej gminie zgodnie z
decyzją RG pozostają bez zmian.

Ustalono także wysokość diet dla rad
nych oraz wynagrodzenie Wójta. Diety
są zryczałtowane i wypłacane miesięcz
nie w wysokości: 1.340zł –przewodni
czący RG, 750zł-zastepca przewodniczą
cego RG, 600zł- pozostali radni. Za każ
dą nieobecność na posiedzeniu RG lub
komisji dieta będzie pomniejszana o
100zł.
Wynagrodzenie Wójta ustalono w wy
sokości 10.180zł brutto.
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Skład Rady Gminy Choceń: Roman
Andrzej Biliński, Michał Bagiński, Bo
żena Biegniewska, Józef Dąbrowski,
Bartosz Delewski, Katarzyna Dorsz,
W łodzimierz Kacperski , Zenon
Krzyżak, Karol Piotr Lipowski, Józef
Pawłowski, Joanna Krystyna Podlaska,
Tadeusz Karol Ruciński, Stanisław
Świątkowski, Krzysztof Zawacki, Zdzis
ław Zawacki.

My wyborcy jeszcze raz gratulujemy
wyboru i oczekujemy na wyniki Waszej
pracy na rzecz naszej gminnej społecz
ności i wywiązania się z obietnic jakie
padały w kampanii wyborczej.

Anna Nitecka
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INAUGURACYJNA SESJA RADY GMINY CHOCEŃ KADENCJI 2018-2023

W tym sezonie gmina przyjęła w zimowe
utrzymanie część sieci dróg powiato
wych, przyporządkowane zostały do
rejonów jak poniżej.

Pług dwustronny
Obejmuje sołectwa: Niemojewo, Borzy
mie, Janowo, Bodzanówek, Bodzano
wo, Lutobórz- cały, Szczutkowo-nad la
sem, powrót do Janowa drogą przez Zą
bin (pałac) do drogi Janowo-Choceń. W
tym także droga powiatowa Wilkowicz
ki-Lutobórz-Bodzanówek-Janowo.

Pług dwustronny, pług jednostronny,
pługo-piaskarka
Obejmuje sołectwa: Wilkowice - całe, w
tym droga nad lasem od Jarantowic do
Zakrzewka, miejscowość Filipki, Śmi
łowice - Kuźnice, Pustki Śmiłowskie - od
drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki do
drogi pow. Szatki-Kowal, drogę gminną
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Obszar A
Pan Marcin Piastowski
tel. 662 290 594

Obszar B
Pan Krzysztof Panfil
tel. 603 709 204

od drogi pow. Włocławek - Choceń do
drogi Śmiłowice - Wola Nakonowska,
Nową Wolę-cała w tym droga Wilkowice
- Nowa Wola, Świerkowo (lewa, prawa
strona), Czerniewice I – włącznie z prze
jazdem przez autostradę pod PG 189A i
Czerniewice II, Księża Kępka. Zwalcza
nie gołoledzi – miejscowość Czerniewice
i Choceń.
Drogi powiatowe: Czerniewice-Goła
szewo (do wiaduktu z Woli Nakonows
kiej), Śmiłowice-Wilkowiczki, Wilko
wice-Pustki Choceńskie.

Pługi dwustronne – 2 szt. Obejmuje
sołectwa: Jarantowice (zachodnia część
od drogi powiatowej Choceń – W-ek),
Śmiłowice (również zachodnia część od
drogi pow. Choceń- W-ek w tym Huby),
Olganowo - całe, Szatki-całe, Krukowo,
Siewiersk w tym droga do pałacu, Bo
rzymowice w tym droga na Ługowiska,
Zapust i działki.
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Obszar C
Pan Sławomir Rybacki
tel. 661 317 344,
Pan Tomasz Rybacki
tel. 691 792 755

Obszar D
PHU „Jędrzej”
Tel. 739 073 939

Obszar E – Gmina Choceń
54/2846693, wspomagany
przez Choceńsk Socjaln
Spółdzielni Budowlan

Pługi jednostronne – 2 szt., piaskarko-
solarka – 2 szt.
Kuźnice w tym droga na Poddębice,
Wola Nakonowska w tym droga do A-1,
Stefanowo (lewa, prawa strona autos
trady), Gajówka, Grabówka, Nakonowo
Stare – w tym droga przez wieś, miejs
cowość Łopatki i Lijewo, w tym przejazd
przez autostradę, Skibice-Wichrowice i z
powrotem droga do Szatek (powia
tówki), Wichrowice I i II. Zwalczanie
gołoledzi na tym obszarze. Drogi po
wiatowe: Szatki- Kowal (do gr. gm.),
Czerniewice-Gołaszewo (od wiaduktu w
Woli Nakonowskiej).

pługo-solarka, równiarka, 2 koparko-
ładowarki, pług średni jednostronny,
pługo-solarka LODAG do odśnieżania i
utrzymania chodników, ścieżek. Obej
muje sołectwa: Choceń, Jarantowice

-
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(poza tym z obszaru C) w tym droga do
jeziora Borzymowskiego, Janowo-od
parku w Choceniu, Zakrzewek, Wilko
wiczki, Szczutkowo (bez drogi nad la
sem), Ząbin (Ząbin-Zakrzewek). Koor
dynacja wszystkich prac w okresie zimy.

Możliwe są zmiany powyższych ustaleń ,
obszarów działania dla poszczególnych
Wykonawców wynikających ze zmian
pogodowych, utrudnień, przerw w ru
chu na poszczególnych odcinkach dróg
jak i awarii sprzętu.

(kontakt drogi powiatowe – tel.
54/2846487, drogi wojewódzkie – tel.
54/2312595, 54/2312850 ).

Koordynatorem jest kie
rownik referatu drogowo-budowlanego
– Krzysztof Wojtalik tel. 606 138 904.
Krzysztof Wojtalik

-
-
-

-

akcji zima -

Gmina nie odśnieża następują
cych dróg powiatowych: nr 2909C
Włocławek-Choceń, nr 2923C
Szczytno-K łobia, nr 2925C
Czerniewiczki-Grabkowo, nr
2931C Izbica Kujawska – Bonie
wo-Borzymie i drogi wojewódz
kiej Szczerkowo-Kowal.

-

-
-

AKCJA ZIMA 2018/2019
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tego głosów nieważnych z powodu: -
postawienia znaku „X” obok nazwiska
dwóch lub większej liczby kandydatów
oddano 34, to jest 23,78% ogólnej licz-
by głosów nieważnych, -niepostawienia
znaku „X” obok nazwiska żadnego kan-
dydata oddano 109, to jest 76,22% ogól-
nej liczby głosów nieważnych. Wyniki
wyborów obok.

6. Przebudowa drogi powiatowej
Śmiłowice-Wilkowiczki w m.
Wilkowice
Zakończyliśmy w bieżącym roku 3 - letni
cykl przebudowy drogi powiatowej Śmi
łowice-Wilkowiczki. Ostatni zamyka
jący cały ciąg drogowy odcinek, o dłu
gości 930 mb pozwala w końcu na bez
pieczne korzystanie z drogi. Tym bar
dziej, że realizując roboty drogowe jed
nocześnie wykonywaliśmy prace przy
układaniu kabla elektroenergetycznego,
montażu oświetlenia drogowego. W su
mie na realizację tego zadania gmina
przeznaczyła przeszło 470 tys. zł. W naj
bliższym czasie planujemy wystąpić do
PZD jak władz powiatu o wykonanie na
całym 2,875 km odcinku drogi ozna
kowania poziomego, co zdaniem wielu
mieszkańców przyczyni się niewątpli
wie do poprawy bezpieczeństwa. Po
dyktowane jest to głównie znacznym
wzrostem natężenia ruchu, głównie
pojazdów ciężarowych stwarzających
potencjalnie największe zagrożenie dla
innych uczestników.
Krzysztof Wojtalik

-
-
-
-
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Pierwszy termin wydawania paczek
wyznaczony jest w dniach 04. 12.2018r.
oraz 05.12.2018r. od 8.00 do 14.00.
Rezerwowy termin wyznaczony jest w
dniu 14.12.2018r. Skierowania ważne są
do czerwca 2019r. Nie znamy asorty
mentu paczek, gdyż organizatorami ich
kompletowania są pracownicy Caritas
Diecezji Włocławskiej. Informacje o ko
lejnych terminach wydawania paczek
żywnościowych będą zamieszczane na
stronie internetowej Urzędu Gminy w
Choceniu. Caritas Diecezji Włocławs
kiej będzie organizował szkolenie dla
150 osób. O terminie i miejscu szkole
nia wybrane osoby zostaną powiado
mione przez tutejszy Ośrodek. Tema
tyka szkolenia będzie dotyczyła prze
chowywania żywności .

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej w Choceniu

Ewa Ziółkowska

-

-

-
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PACZKI ŻYWNOŚCIOWE
DLA MIESZKAŃCÓW

GMINY CHOCEŃ

Wszystkim, którzy uzyskali największe poparcie społeczeństwa naszej gminy serdecznie gratuluję.
Pełnomocnik ds.wyborów Anna Nitecka

Liczba osób uprawnionych do głoso-
wania wynosiła 6593. Karty do głoso-
wania wydano 3616 osobom. W wybo-
rach wzięło udział (oddało ważne karty
do głosowania) 3615 osób, to jest
54,83% uprawnionych do głosowania.
Głosów ważnych oddano 3472, to jest
96,04% ogólnej liczby głosów oddanych.
Głosów nieważnych oddano 143, to jest
3,96% ogólnej liczby głosów oddanych, z

wyniesie 459 662,17 zł.

W trakcie realizacji jest chodnik w Bo
rzymowicach, w ciągu drogi pow. Szczyt
no-Kłobia. Roboty rozpoczęte zostały od
mostu w kierunku drogi powiatowej
Boniewo-Borzymie. Materiały na po
wyższe zadanie zabezpiecza Powiatowy
Zarząd Dróg, podobnie jak na planowa
ny do realizacji w 2019 r. chodnik w
Kuźnicach. Z uwagi na warunki tereno
we koniecznym będzie wykonanie w
Kuźnicach odcinka rowu krytego, z czym
związane było dodatkowe opracowanie
dokumentacji technicznej. Stąd m.in.
zwłoka w jego realizacji. Gmina z środ
ków własnych wykonuje utwardzenie
ciągu pieszego w Olganowie. Wyko
rzystując po części materiały z odzysku,
w tym z ul. Spacerowej i Włocławskiej.

Wykonane zostały dolne warstwy pod
budowy na drogach w miejscowościach
:Wilkowice, Filipki, Nakonowo Stare o
łącznej długości 1,560 km.

4. Place, parkingi, chodniki 2018

5. Podbudowy 2018
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Gminny O
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środek Pomocy Społecznej w
Choceniu informuje, ze na przełomie
października i listopada 2018r. wyda
wał skierowania w związku z możliwoś
cią otrzymania paczki żywnościowej w
ramach Europejskiego Funduszu Po
mocy Najbardziej Potrzebującym -Prog
ram Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014- 2020. Liczba skierowań była og
raniczona i wynosiła dla naszej gminy
1000 paczek. Skierowania były wy
dawane osobom i rodzinom, które speł
niały następujące kryteria dochodowe:

- dla osoby samotnie gospodarującej
kryterium wynosiło 1.402,00 zł netto

- dla osoby w rodzinie kryterium wy
nosiło 1.056,00 zł netto

Wytyczne dotyczące kryterium docho
dowego otrzymaliśmy z Caritas Diecezji
Włocławskiej.

Paczki żywnościowe będą wydawane
przez Caritas Diecezji Włocławskiej ul.
Płocka 2.

DROGOWNICTWO W IV KWARTALE 2018 R.

PO WYBORACH...
Bagiński Michał, Biegniewska Bożena,
Biliński Roman Andrzej, Dąbrowski Jó-
zef, Delewski Bartosz, Dorsz Katarzyna,
Kacperski Włodzimierz, Krzyżak Zenon,
Lipowski Karol Piotr, Pawłowski Józef,
Podlaska Joanna Krystyna, Ruciński Ta-
deusz Karol, Świątkowski Stanisław, Za-
wacki Krzysztof, Zawacki Zdzisław.
Dla wyboru Rady utworzono 15 jedno-
mandatowych okręgów wyborczych.

2016-2019. Dofinansowane zostało
kwotą stanowiącą 50% wartości
zadania, tj. 1,044 mln zł. Ulica Jeziorna,
Jarantowicka, Jerzewska i Reja otrzy
mały nowe nawierzchnie jak i chodniki,
peron autobusowy, oświetlenie uliczne,
przejście dla pieszych, znaki aktywne,
oznakowanie poziome oraz odwodnie
nie. Zmodernizowano drogi o łącznej
długości 2,815 km.

Wykonawcą robót jest Włocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp.
z o.o. z Nowej Wsi k/Włocławka, rea
lizuje roboty za kwotę 640.977,94 zł.
Inwestycja obejmuje ul. Włocławską (od
myjni samochodowej), Jarantowicką,
Spacerową. Prace jeszcze trwają. Ścieżka
połączy się z chodnikiem w ciągu drogi
powiatowej Włocławek-Choceń. Utwo
rzony zostanie bezpieczny ciąg drogowy
dla pieszych i rowerzystów. Zakończenie
wszystkich prac przewidziane jest na I
kw. 2019 r. Łączna długość ścieżki to
1,615 km. Wartość dofinansowania

-

-

-

-

3. Budowa ścieżek pieszo-ro
werowych na terenie gm. Choceń

-

budżetu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod
nej w Toruniu. Pozostałe 30% to wkład
własny mieszkańca. Firma odebrała i
zutylizowała azbest z 23 posesji o łącznej
wadze 98,750 Mg. Następny etap to
rozliczenie przyznanej dotacji. Chętne
osoby u których zalega szkodliwy dla
zdrowia azbest, a którzy chcieli by legal
nie się go pozbyć prosimy o zgłaszanie
się do tut. Urzędu Gminy pokój nr 1. Nie
są jeszcze nam znane zasady ani wyso
kość dotacji jakie będą obowiązywały w
przyszłym roku. Być może wysokość
dotacji pozostanie taka sama. Tego
dowiemy się na początku przyszłego
roku.
Tomasz Sikorski

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin
Zielarskich w Poznaniu informuje, że w
roku 2019 planuje zawierać z rolnikami
umowy kontraktacyjne na reproducję
materiału siewnego jednopiennych
konopi włóknistych na łącznym areale
20 ha. Więcej informacji uzyskacie
Państwo dzwoniąc po numer telefonu 61
845 58 00 lub wchodząc na stronę in
ternetową www.iwnirz.pl.
Tomasz Sikorski

-

-

-

-

UPRAWA KONOPI WŁÓKNISTYCH

Jesteśmy po jednych z najtrudniejszych
wyborów, najtrudniejsze bo to nasze lo-
kalne, bo dużo kandydatów, bo aż cztery
karty do głosowania ale poradziliśmy so-
bie w mojej ocenie bardzo dobrze za co
dziękuję wszystkim członkom komisji
oraz pracownikom samorządowym.
Wójtem Gminy Choceń – został wybra-
ny ponownie Pan Roman Nowakowski,
a skład nowej Rady Gminy Choceń to:

1. Roboty nawierzchniowe bitu
miczne na terenie Gminy Choceń

2. Przebudowa dróg gminnych nr
190705C,190721C,190762C

-

Konsorcjum firm: MCC S.A. z/s w Chod
czu - lider i jego partner Molewski Sp. z
o.o. z/s we Włocławku zrealizowało pra
ce związane z ułożeniem nawierzchni
bitumicznych. W ramach zadania posze
rzona została nawierzchnia drogi w Kru
kowie i ul. Obwodowa w Czerniewicach.
Ponad to nowe dywaniki asfaltowe ot
rzymały drogi w Borzymowicach,
Janowie, Skibicach i Bodzanówku. W
wyniku przeprowadzonej kontroli re
alizacji robót przez przedstawicieli
Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu
(protokół bez uwag) gmina otrzyma za
zrealizowanie prac modernizacyjnych
drogi w Bodzanówku dofinansowanie w
wysokości 62 400,00 zł. Ogółem w ra
mach niniejszej inwestycji wykonano
4,502 km nowych nawierzchni.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiato
wej Infrastruktury Drogowej na lata

-

-

-
-

-

-

-

-

EKOPIEC 2018

UTYLIZACJA AZBESTU 2018

Umowa na dotację z Wojewódzkim Fun
duszem Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Toruniu na realizację
zadania pn.: „wymiana źródeł ciepła za
silanych paliwami stałymi na terenie
Gminy Choceń” została podpisana.

W ramach zadania wymieniliśmy 10 pie
cy na paliwa stałe. Dofinansowanie
udzielane jest w formie dotacji w wyso
kości 2.000,00 zł z budżetu Wojewódz
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz
2.000,00 zł z budżetu Gminy Choceń.
Pozostała kwota to koszt mieszkańca.
Podstawą rozliczenia zadania były fak
tury wystawione za zakup pieca wraz z
certyfikatami potwierdzającymi klasę
pieca. Gmina wypłaciła dotację szczęś
liwych dziesięciu beneficjentów, którzy
uczestniczyli w programie.
Tomasz Sikorski

Firma US-KOM Robert Kołodziejski z
Gostynina zutylizowała azbest z terenu
Gminy Choceń. Zadanie pn.: „Demon
taż, utylizacja i unieszkodliwianie
wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Choceń” było dotowane w 70% z

-
-

-

-

-
-

-

-

-
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A tak głosowaliśmy na
poszczególnych kandydatów na
Wójta w obwodach:

Obwód nr 1 Choceń

Obwód nr 2 Choceń

1. Nowakowski Roman 383
2. Olach Tomasz Piotr 442

1. Nowakowski Roman 328
2. Olach Tomasz Piotr 213

Kandydaci do rady gminy:

Okręg wyborczy nr 1

Okręg wyborczy nr 2

Okręg wyborczy nr 3

1. Majewski Karol Tomasz 61
2. Dąbrowski Józef Jakób 155

1. Pawłowska Ewa 101
2. Pawłowski Józef 157

1. Wojtczak Agnieszka Magdalena 120
2. Zawacki Krzysztof 128

A  tyle głosów zdobyli kandydaci do
rady powiatu włocławskiego w
okręgu nr 4:

Lista nr 2 - KOMITET WYBORCZY
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE

1.KOZŁOWSKA Anna Sława,
Boniewo 709
2.CIESIELSKI Adam Marek, Czerniewice
200
3.WOJTCZAK Sylwia Helena,
Choceń 157
4.ŁUCZAK Zbigniew,
Boniewo 144
5.KIESZKOWSKI Mariusz,
Śmiłowice 128

Razem 1 338

Sejmik Województwa Kujawsko-
Pomorskiego-Okręg nr 6

KOMITET WYBORCZY POLSKIE
STRONNICTWO LUDOWE

1.JĘDRZEJEWSKA Aneta
Borek 15 014
2.POLITOWSKI Dariusz
Włocławek 3 465
3.KULIŃSKI Wojciech Jerzy
Kikół 979 4.KWAPIŃSKI Witold
Włocławek 585
5.JANKOWSKA Małgorzata
Stara Wieś 2 279
6.SOSNOWSKI Zygmunt
Piotrków Kujawski 1 508
7.KIERZKOWSKA Ewa Sławomira
Włocławek 1 733
Razem 25 563

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY
PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA
OBYWATELSKA

1.KOPYŚĆ Sławomir Andrzej
Włocławek 13 352
2.STĘPNIEWSKA Bożena Teresa Włocławek 3
902
3.BUZANOWSKA Grażyna Maria Wieniec-
Zalesie 1 470
4.TROJANOWSKI Mariusz Ryszard
Aleksandrów Kujawski 3 667
5.PIETRZAK Grzegorz Marian
Piotrków Kujawski 1 938
6.RADOWSKA Agnieszka Elżbieta
Włocławek 1 466
7.ORBACZEWSKA Teresa
Szpiegowo  1 952
Razem 27 747

Obwód nr 3 Śmiłowice

Obwód nr 4 Czerniewice

Obwód nr 5 Szczutkowo

1. Nowakowski Roman 323
2. Olach Tomasz Piotr 123

1. Nowakowski Roman 348
2. Olach Tomasz Piotr 271

1. Nowakowski Roman 134
2. Olach Tomasz Piotr 80

Okręg wyborczy nr 4

Okręg wyborczy nr 5

Okręg wyborczy nr 6

Okręg wyborczy nr 7

1. Przybylski Andrzej 59
2. Zawacki Zdzisław 162

1. Seklecki Dariusz Adam 83
2. Bagiński Michał 136

1. Lipowski Karol Piotr 137
2. Wojtaszewski Tomasz 60

1. Lewandowska Magdalena 56
2. Ruciński Tadeusz Karol 147

Lista nr 10 - KOMITET WYBORCZY
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.NOWAKOWSKI Andrzej Zdzisław,
Kaniewo 284
2.CICHOWICZ Teresa Ewa, Szczutkowo
66
3.RUTKOWSKI Przemysław,
Choceń 75
4.KWIATKOWSKA Ewa,
Wichrowice 104
5. STĘCZNY Kamil Paweł,
Sułkówek 113

Razem 642

KOALICYJNY KOMITET
WYBORCZY SLD LEWICA RAZEM

1.PAWLAK Stanisław
Lubraniec 12 865
2.CZAJKOWSKA Grażyna Stanisława
Włocławek 1 548
3.WYSOCKI Jerzy Jan
Lenie Wielkie 1 684
4.KOZIŃSKI Marek Tadeusz
Włocławek 1 595
5.SZCZUROWSKA Inez Justyna
Piotrków Kujawski 1 057
6.JAWORSKI Dariusz Włodzimierz
Ciechocinek 1 233
7.TURSKA Anna Zofia
Przywieczerzynek 1 474
Razem 21 456

KOMITET WYBORCZY PARTII RAZEM

1.MATRASZEK Tomasz Piotr
Włocławek 615
2.CZERNIC Katarzyna
Toruń 243
3.BELSKA Dorota
Toruń 337
4.ŚMIGIELSKI Maciej Wojciech
Toruń 408
5.POKORSKA Julia Joanna
Toruń 321
6.MAŁECKI Krzysztof Michał
Chodecz 681
Razem 2 605

KOMITET WYBORCZY RUCH NARODOWY RP

1.SZARWAS Cezary Rafał

WYNIKI WYBORÓW
Obwód nr 6 Szczytno

Obwód nr 7 Wichrowice

Obwód nr 8 Wilkowice

1. Nowakowski Roman 152
2. Olach Tomasz Piotr 69

1. Nowakowski Roman 146
2. Olach Tomasz Piotr 105

1. Nowakowski Roman 177
2. Olach Tomasz Piotr 223

Okręg wyborczy nr 8

Okręg wyborczy nr 9

Okręg wyborczy nr 10

Okręg wyborczy nr 11

1. Frąckiewicz Waldemar Daniel 77
2. Biliński Roman Andrzej 110

1. Sudomir Tomasz 100
2. Kacperski Włodzimierz 110

1. Kordyl Krzysztof 128
2. Świątkowski Stanisław 146

1. Olczak Arkadiusz Leszek 109
2. Delewski Bartosz 152

Lista nr 13 - KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW SAMORZĄDOWE
POROZUMIENIE POWIATU
WŁOCŁAWSKIEGO

1.WYPIJEWSKI Marcin Tadeusz, Lubomin
90
2.GRALAK Mariusz Tomasz,
Skibice 249
3.GRZEŚ Beata Emilia,
Choceń 95
4.JĘDRZEJEWSKA Beata, Jerzmanowo
101

Razem 535

Choceń 757
2.PINIŃSKA Anna
Kujawka 344
3.HOFFMAN Juliusz
Włocławek 379
4.LIMANOWSKI Kazimierz
Słońsk Dolny 140
5.ADAMIAK Elżbieta
Włocławek 307

Razem 1 927

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KUKIZ'15

1.KUSZYŃSKI Marek
Ciechocinek 3 707
2.KOMOROWSKA-DUDEK Aneta Stanisława
Nieszawa 1 303
3.BUDZIŃSKI Mariusz
Kikół 1 619
4.SIKOROWSKI Jerzy
Bytoń 649
5.WILIŃSKA Agnieszka Elżbieta
Piotrków Kujawski 1 280
6.BENDKOWSKI Dominik Władysław
Raciążek 479
7.ŚWIDERSKA Katarzyna
Włocławek 1 030
Razem 10 067

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE

1.ŁUCZAK Piotr Zbigniew
Brzyszewo 1 630
2.ZIÓŁKOWSKA Natalia Marta
Grudziądz 794
3.BOROŃ Kacper

1. Nowakowski Roman 20
2. Olach Tomasz Piotr 9

2. Olach Tomasz Piotr 1535

Obwód nr 9 DPS Wilkowiczki

Razem
1. Nowakowski Roman 2011

Okręg wyborczy nr 12

Okręg wyborczy nr 13

Okręg wyborczy nr 14

Okręg wyborczy nr 15

1. Dorsz Katarzyna 101
2. Jasiński Eugeniusz 88

1. Podlaska Joanna Krystyna 185
2. Pradun Daria 19
3. Niewiadomski Grzegorz 80

1. Grekowicz Elżbieta 91
2. Krzyżak Zenon 121

1. Noga Witold 132
2. Biegniewska Bożena 161

Lista nr 14 - KOMITET WYBORCZY
WYBORCÓW WSPÓLNOTA
SAMORZĄDOWA POWIATU
WŁOCŁAWSKIEGO

1. PŁOSZAJ Elżbieta Krystyna,
Choceń 275
2. LEWANDOWSKA Renata,
Lubomin Rządowy 90
3. DALMANN Dawid Andrzej,
Choceń 810
4. GWARDECKI Sławomir,
Śmiłowice 166
5. KACA Kazimierz,
Księża Kępka 945

Razem 2 286

Toruń 263

4.MENTZEN Agnieszka
Toruń 321
5.MELERSKI Krzysztof Janusz
Toruń180

KOMITET WYBORCZY PRAWO I
SPRAWIEDLIWOŚĆ

1.JARANOWSKI Wojciech
Włocławek 14 129
2.SOBOLEWSKI Rafał Władysław
Włocławek 7 989
3.KRAJEWSKI Mirosław
Brodnica 3 446
4.JASZCZAK Edyta Maria
Rożno-Parcele 2 503
5.ŚLEDZIŃSKA-BĘDKOWSKA Anna
Osięciny 2 326
6.WIŚNIEWSKI Andrzej
Barany 4 586
7.GEMBICKA Anna Urszula
Włocławek 7 898
Razem 42 877

KOMITET WYBORCZY WOLNI I SOLIDARNI
1.KUROPATWIŃSKI Lech Stefan

Strzały 1 384
2.MICHALAK Waldemar
Płowki 745
3.PUSZCZAŁOWSKI Zbigniew Franciszek
Ciechocinek 171
4.KALINOWSKA Małgorzata
Rumunki Podgłodowskie 615
5.ŁYCZAK Maria Wanda
Kruśliwiec 622
Razem 3 537
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W miesiącu październiku oddano do
użytkowania wyremontowane świetlice
wiejskie w Szczutkowie i Czerniewicach.

Inwestycja została wykonana ze środ
ków budżetu gminy Choceń.

W ramach inwestycji na świetlicy wiejs
kiej w Szczutkowie wykonano: sufit pod
wieszany, położono gładzie i pomalo
wano ściany, wycyklinowano podłogę.
Ponadto wykonano nową wewnętrzną
instalację elektryczną wraz z oś
wietleniem oraz centralnego ogrze
wania.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła
37.000,00 zł
Prace remontowe wykonali pracownicy
zatrudnieni w Urzędzie Gminy w ra
mach robót publicznych oraz firmy i
osoby na podstawie umowy zlecenie.

Natomiast w ramach inwestycji na
świetlicy wiejskiej w Czerniewicach wy
mieniono poszycie dachowe z papowego
na blachę trapezową z obróbkami
blacharskimi i orynnowaniem oraz wy
remontowano kominy.

-

-
-
-

-
-

-

-

-

Całkowita wartość inwestycji wyniosła
30 000,00 zł
Prace wykonała osoba z miejscowości
Dębowo gm. Baruchowo na podstawie
umowy .

Ponadto w świetlicy wiejskiej w Wil
kowicach i Wichrowicach prowadzone

-

są prace remontowe. Prace polegają na
wymianie okien, malowaniu pomiesz
czeń kuchni, montażu płytek na ścia
nach i podłodze, wykonaniu instalacji
elektrycznej.

Odnowione świetlice wiejskie służyć
będą rozwojowi kultury, organizowaniu

-
-

imprez i spotkań kulturalnych na te
renie danej miejscowości. W świetli
cach zwiększy się aktywność Kół Gos
podyń Wiejskich, które będą mogły kul
tywować lokalne tradycje, a także jed
noczyć miejscową społeczność.

Mariusz Bilęda

-
-
-
-
-

REMONTY W BUDYNKACH WIETLICŚ

Trwają prace przy realizacji zadania pn.:
Kompleksowy projekt gospodarki wod
no- ściekowej na terenie aglomeracji
Choceń:
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Śmiłowice na terenie
aglomeracji Choceń
2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej
na terenie miejscowości Choceń.
Wykonawcą prac jest Zakład Usługowy

-
Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dariusz
Bartczak z Osięcin.
Wartość inwestycji, która została zap
lanowana na 2 lata wynosi 2.043.436,01
zł.

Wkrótce podpisanie umowy o dofinan
sowanie.
Harmonogram prac zakłada budowę ka
nalizacji sanitarnej wraz z przepom

-

Weryfikacja wniosku w Urzędzie
Marszałkowskim jest pozytywna.

-

-
-

powniami, a także budowę sieci wodo
ciągowej w miejscowościach Śmiłowice i
Choceń. Pierwszy etap trwa.
Wykonawca prac wybudował kolektor
kanalizacji sanitarnej i sieć wodo
ciągową w ulicy Jaśminowej i Różanej.
Obecnie prace trwają w Śmiłowicach.
Zakończenie pierwszego etapu zapla
nowano na 30 listopada br. po tym ter
minie nastąpi odbiór wykonanych prac.

-

-

-
-

W przyszłym roku Wykonawca zap
lanował dalszy zakres prac, który
polegał będzie na dokończeniu głównej
sieci kanalizacji sanitarnej w centrum
Śmiłowic, wybudowaniu przepom
powni i wpięcie posesji do kolektora.
Zakończenie całego zakresu prac to
lipiec 2019 roku. Następny krok to zło
żenie wniosku przez Gminę o zwrot do
finansowania.

-

-

-
-

INWESTYCJA WODNO- KANALIZACYJNA

Gmina Choceń zajmie się przygo-
towaniem wniosku o dofinansowanie i
późniejszą realizacją projektu skiero-
wanego do przedszkoli z terenu gminy.
Chcemy skorzystać ze środków unijnych
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego
na lata 2014-2020 w ramach ogło-
szonego konkursu dotyczącego tworze-
nia nowych miejsc przedszkolnych.

Termin naboru wniosków w dniach 30
listopada do 14 grudnia 2018 r. Roz-
strzygnięcie konkursu i ogłoszenie
wyników planowane jest na maj 2019 r.
Korzystając z dofinansowania możliwe
jest utworzenie oddziałów przedszkol-
nych a w nich zrealizowanie działań
projektowych takich jak:
-przystosowanie przedszkola do potrzeb
dzieci niepełnosprawnych,

-wyposażenie sal multimedialnych,
meble, pomoce dydaktyczne, zabawki,
wyprawki
-budowa, wyposażenie i montaż placu
zabaw,
-wynagrodzenie dla kadry nauczyciels-
kiej,
-zajęcia specjalistyczne, stymulujące
rozwój psychoruchowy, w zakresie kom-
petencji kluczowych,

-podnoszenie kwalifikacji lub kompe-
tencji zatrudnionej kadry.
Zadaniem gminy będzie zachowanie
trwałości utworzonych w ramach pro-
jektu miejsc wychowania przedsz-
kolnego przez okres co najmniej 2 lat od
daty zakończenie realizacji projektu.

Dominika Szymańska

WNIOSEK W PRZYGOTOWANIU
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Czyste Powietrze to kompleksowy program,
którego celem jest zmniejszenie lub unik
niecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy
jednorodzinne. Założeniem programu jest
zwiększenie efektywności zarządzania ener
gią poprzez wymianę istniejącego źródła
ciepła na nowe oraz termomodernizację
budynków jednorodzinnych, a przy tym
zwiększenie domowego budżetu, dzięki
oszczędnościom finansowym. Program
skierowany jest do osób fizycznych będą
cych właścicielami domów jednorodzin
nych lub osób posiadających zgodę na roz
poczęcie budowy budynku jednorodzin
nego.

Zakłada się, że termomodernizacji w skali
kraju zostanie poddanych ponad 3 mln do
mów jednorodzinnych,

W przypadku dochodu poni
żej 600 zł można ubiegać się o najwyższa

-

-

-
-
-
-

-

-

Program realizowany będzie w latach
2018-2029 natomiast podpisywanie
umów zakończy się z dniem 31 grud
nia 2027 r. Na cel ten przewidziana
jest łączna kwota ponad 103 mld zł.

wysokość do
finansowania wahać się będzie od 30
do 90 proc. dotacji kosztów kwalifi
kowanych inwestycji, w zależności od
dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym.

-

-

-

dotację, wraz ze wzrostem dochodu o każde
kolejne 200 zł kwota dofinansowania spada
o 10 %, tzn. że w przypadku dochodu wyż
szego niż 1600 zł można uzyskać dotacje w
formie zwrotu do 30% kosztów kwalifi
kowanych przedsięwzięcia.

Dofinansowaniu
podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie
wcześ niej niż 12 miesięcy przed dniem zło
żenia wniosku o dofinansowywanie jednak
przedsięwzięcie to nie może zostać zakoń
czone przed dniem złożenia wniosku o dofi
nansowanie.

-

-

-

-

-
-

-

Maksymalne
koszty kwalifikowane, od których jest
liczona wysokość dotacji to 53 tys. zł
natomiast minimalna wartość koszt
ów kwalifikowanych przedsięwzięcia
musi wynosić 7 tys. zł.

Podstawowym warunkiem wzięcia
udziału w programie Czyste Powiet
rze jest wymiana starego pieca/kotła
na paliwo stale na nowe źródło ciepła
speł niające wymagania programu tj.
na pa liwa ekologiczne.

Na co można otrzymać dofinansowa
nie i w jakiej kwocie ?
- wymiana starych źródeł ciepła oraz
zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
spełniających wymagania programu
od 5 to 45 tys. złotych w zależności od

- -

-
-

wybranego źródła ciepła na paliwa
ekologiczne - docieplenie przegród
budynku do 150 zł za m²
-wymiana stolarki okiennej i drzwio
wej do 700 zł za m²
-wymiana drzwi zewnętrznych/ bram
garażowych do 2 tys. złotych za m²
-montaż lub modernizację instalacji
centralnego ogrzewania i ciepłej wo
dy użytkowej do 15 tys. złotych
-montaż wentylacji mechanicznej z
odzyskiem ciepła do 10 tys. złotych -
montaż instalacji fotowoltaicznej do
20 tys. złotych (jedynie w formie po
życzki)
- montaż kolektorów słonecznych do
8 tys. złotych (jedynie w formie po
życzki)
- audyt energetyczny budynku przed
realizacja przedsięwzięcia do 1000
złotych - dokumentacja projektowa
modernizacji instalacji wewnęt
rznych oraz wymiany źródła ciepła
oraz dokumentacja projektowa zwią
zana z modernizacją, przebudową
dachu (części konstrukcyjnych da
chu) wraz z dociepleniem do 1000
złotych

ortalu Beneficjenta

-

-

-

-

-

-

-

P
Aby złożyć wniosek należy zarejestrować
konto w na stronie

WFOŚiGW w Toruniu. Wniosek Czyste
Powietrze do pobrania zostanie wyświet
lony po zarejestrowaniu konta. Taki wnio
sek należy złożyć także w formie papiero
wej. Formularz można pobrać w siedzibie
WFOŚiGW w Toruniu lub wydrukować po
rejestracji konta.
W przypadku pytań lub problemu z wypeł
nieniem wniosku należy kontaktować się z
Panem Kamilem Klejbą lub Panią Martyną
Gorzkowską.

Martyna Gorzkowska

-
-
-

-

CZYSTE POWIETRZE – M DRY WYBÓR, LEPSZE JUTRO!Ą
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Zakończyliśmy część inwestycyjną
projektu pn. Wspieranie wytwarzania i
dystrybucji energii pochodzącej ze źró
deł odnawialnych na terenie Gminy
Choceń. W wyniku przeprowadzenia
działania 75 instalacji
f o t o w o l t a i c z n y c h o m o c a c h
znamionowych 3 kWp na indywidu
alnych budynkach mieszkalnych oraz 1
kolektor słoneczn o mocy cieplnej 2,4

-

wybudawano

-

y

Zakończyliśmy prace budowlane na ul.
Targowej. drogę na
odcinku 175 m o nawierzchni z kostki
brukowej bez fazowej. Wybudowany

Przebudowano

W przygotowaniu jest wniosek o dofi-
nansowanie projektu OZE w Gminie
Choceń - mikroinstalacji powyższe
zada-nie dotyczy budowy 30 instalacji

kWt. Wartość całkowita inwestycji
wyniosła prawie 1 mln 240 tys. zł z tego
uzyskane dofinansowanie to 495 tys. zł.
Projekt realizowany był w ramach Reg
ionalnego Programu Operacyjnego WK-
P na lata 2014 -2020. Dzięki tej inwes
tycji Gmina Choceń promuje rozwiąza
nia w zakresie mikroinstalcji OZE i dzia
łań prosumenckich (produkuje i kon
sumuje w ramach jednej lokalizacji), a

-

-
-
-
-

został chodnik, oświetlenie fotowol
taiczne z lampami ledowymi dodatkowo
udało się wyremontować plac postojowy
za Posterunkiem Policji. Projekt zakła

-

-

fotowoltaicznych o mocy od 3 kWp do 10
kWp. W projekcie bierze udział 30
mieszkańców naszej gminy. Planowany
termin rozstrzygnięcia konkursu ogło-

także na redukcję tzw. niskiej emisji co
na naszym terenie jest powszechnym
zjawiskiem. Realizacja przedsięwzięcia
poprawia wizerunek gminy jako gminy
efektywnej energetycznie i ekonomicz
nie. Potrzeba realizacji inwestycji w OZE
wynikała z Panu Gospodarki Niskoemi
syjnej dla Gminy Choceń. Realizacja
inwestycji wpłynęła także na realizację
celu wynikającego z tzw. pakietu klima

-

-

-

dał przebudowę drogi do terenu inwes
tycyjnego oraz odseparowanie ruchu
pieszych od pojazdów z napędem silni
kowym. Wartość całkowita inwestycji to

-

-

szonego przez Urząd Marszałkowski w
Toruniu to maj 2019 r. Po uzyskaniu po-
zytywnej opinii ww. instytucji przepro-
wadzimy postępowanie przetargowe i

tyczno-energetycznego (Strategia Eu
ropa 2020), w ramach którego Polska
z deklarowała udział energii ze źródeł
odnawialnych w całkowitym zużyciu
energii na poziomie 15% do roku 2020
oraz zwiększony został udział energii ze
źródeł odnawialnych w produkcji ener
gii w województwie kujawsko-pomors
kim.
Kamil Klejba

-

a

-
-

ponad 443 tys. zł z czego dofinan
sowanie stanowiło 377 tys. w ramach
RPO WK-P na lata 2014-2020.
Kamil Klejba

-

wyłonimy wykonawcę prac. Zaplano-
waliśmy zakończenie projektu na rok
2020.
Kamil Klejba

FOTOWOLTAIKA I

UL. TARGOWA

JAKIE TO PROSTE

FOTOWOLTAIKA iI

Od września br. realizujemy projekt „Ja

kie to proste!”, w którym bierze udział

470 uczniów. Realizowane są zajęcia

dodatkowe z j.angielskiego, informaty

ki, nauk matematyczno-przyrodni

czych, j.polskiego oraz doradztwa edu

kacyjno - zawodowego. W wyniku reali

zacji projektu nawiązana została

współpraca z włocławskimi przedsię

biorstwami, u których organizowane są

prelekcje przybliżające możliwości

poznania specyfikacji pracy w różnych

-

-

-

-

-

-

branżach i zawodach. Odbywają się za

jęcia z logopedą, psychologiem oraz za

jęcia pozaszkolne i lekcje terenowe w

formie darmowych wycieczek zaplano

wanych na ten rok kalendarzowy. m.in.:

- wycieczki do Zielonej Szkoły w Gore

niu,

- wycieczki do Planetarium w Toruniu,

- wycieczki do ZOO w Bydgoszczy,

- wycieczki do Młyna Wiedzy w Toruniu,

- wycieczki do Ogrodu Botanicznego w

-

-

-

-

Myślęcinku,

- w y c i e c z k i d o W ł o c ł a w s k i c h

Przedsiębiorstw.

W projekcie biorą udział wszystkie

szkoły z naszej gminy.

Na realizację otrzymaliśmy dofinanso

wanie w wysokości 901 365,83 tysięcy

złotych. Projekt będzie trwał dwa lata i

mogą wziąć w nim udział wszyscy ucz

niowie szkół podstawowych.

-

-

Projekt współfinansowany z Europej

skiego Funduszu Społecznego w ramach

Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edu

kacja dla Działania 10.2 Kształcenie

ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2

Kształcenie ogólne Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko - Pomorskie go na lata 2014-

2020.

Karolina Trawińska

-

-

-
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100 lat Niepodległej W dniu 11 listopada
br., z okazji Narodowego Święta Nie
podległości oraz w 100 rocznicę od
zyskania Niepodległości odbyły się w
Choceniu powiatowe uroczystości. Roz
poczęły się one Mszą Św. w intencji Oj
czyzny w kościele św. Idziego w Choce
niu. Następnie dokonano odsłonięcia i
poświęcenia tablicy ofiar II wojny
światowej przy kościele w Choceniu. Da
lej z biało – czerwoną flagą niesioną
przez harcerzy, przemaszerowaliśmy
pod pomnik upamiętniający boha
terskich żołnierzy Wojska Polskiego
przy Urzędzie Gminy w Choceniu. Pod
pomnikiem podniesiono flagę państwo
wą z okazji Narodowego Święta Nie
podległości i odegrano Hymn państ
wowy. Odczytano także Apel Pamięci a
liczne delegacje złożyły wiązanki kwia
tów i zapaliły znicze. W części artystycz
nej na sali gimnastycznej Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Choceniu,
wystąpiły dzieci z Przedszkola Niepu
blicznego w Choceniu. Maluchy w prog
ramie patriotycznym zaprezentowały się
przepięknie. Mogliśmy także pośpiewać
na koncercie Andrzeja i Mai Sikorows
kich z zespołem. A następnie tradycyjne
światełko do nieba zaprezentował mjr
Stanisław Dykowski.

Poczty sztandarowe:
• Sztandar Społecznego Liceum Ogólno
kształcącego im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Choceniu
• Społecznej Branżowej Szkoły I stopnia
im. Adama Mickiewicza w Choceniu
• Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Choceniu, Szkoła Podstawowa
im. Janusza Korczaka w Choceniu
• Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Choceniu
• Gminnego Ko ła Kombatantów
Rzeczypospolitej Polski i Byłych Więź
niów Politycznych w Choceniu,

-
-

-
-
-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

• Związku Harcerstwa Polskiego, Hufca
Powiatu Włocławskiego z siedzibą w
Choceniu
• Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choceniu
• Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nakonowie Starym
• Ochotniczej Straży Pożarnej
w Śmiłowicach
• Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szczutkowie
• Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilkowicach

Delegacje, które złożyły kwiaty i zapalały
znicze pod tablicą upamiętniająca tych,
którzy polegli, oddając życie dla nie
podległej ojczyzny oraz pod pomnikiem
upamiętniającym bohaterskich żołnie
rzy Wojska Polskiego poległych w bitwie
z wojskami niemieckimi pod Szczytnem
we wrześniu 1939:
• Kwiaty od Powiatu Włocławskiego zło
żył Starosta wraz z delegacją,
• W imieniu mieszkańców Gminy Cho
ceń kwiaty złożył Wójt Gminy Choceń
wraz z delegacją,
• W imieniu Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Sławomira
Kopyścia kwiaty złożył Asystent,
• W imieniu Pani Poseł Joanny Boro
wiak kwiaty złożyła Asystent Posła,
• W imieniu Pana Posła Łukasza Zbo
nikowskiego kwiaty złożył Asystent
Posła,
• Kwiaty od Pełnomocnika PIS na Powiat
Włocławski
• Kwiaty od Zarządu Gminnego Plat
formy Obywatelskiej, Koło w Choceniu
złożyła delegacja,
• Kwiaty złożył Wójt gminy
Boniewo wraz z delegacją
• Znicz od delegacji uczniów
Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Choceniu,
• Znicz od Szkoły Podstawowej

-

-

-

-

-

-

-

100 LAT NIEPODLEGŁEJ

w Śmiłowicach złożyła delegacja,
• Kwiaty i znicz złożyła delegacja
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach,
• Kwiaty złożyła i zapaliła znicz delegacja
uczniów Społecznego Liceum Ogólno
kształcącego im. Kardynała Stefana Wy
szyńskiego i Społecznej Branżowej
Szkoły im. Adama Mickiewicza w Cho
ceniu,
• Kwiaty złożyła delegacja Związku Har
cerstwa Polskiego, Hufca Powiatu Włoc
ławskiego z siedzibą w Choceniu,
• Kwiaty od delegacji Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Choceniu,
• Kwiaty od Stowarzyszenia Dla Roz
woju Gminy Choceń złożyła delegacja,
• Kwiaty od Koła Gospodyń Wiejskich
w Wichrowicach,
• Kwiaty od Zarządu Gminnego
Polskiego Stronnictwa Ludowego.
• Kwiaty od Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choceniu,

-
-

-

-
-

-

• Kwiaty od Zarządu Oddzia łu
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej we Włocławku.
Dziękujemy wszystkim za włączenie się
w przygotowanie wydarzenia, a w szcze
gólności: Dyrekcji i pracownikom Szko
ły Podstawowej w Choceniu, Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Choceńs
kiemu Centrum Kultury i Biblioteka,
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej w Śmi
łowicach, Przedszkolu Niepublicznemu
w Choceniu, Społecznemu Liceum
Ogólnokształcącemu w Choceniu, ks.
proboszczowi parafii w Choceniu,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Cho
ceniu, harcerzom z Hufca ZHP Powiatu
Włocławskiego oraz delegacjom, które
składały kwiaty i pocztom sztandaro
wym.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy Choceń

-
-

-

-

-

-
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Gmina Choceń realizuje projekt: Jakie
to proste, ale w sieci!. Zadanie ma na ce-
lu przeprowadzenie kursów kompu-
terów dla mieszkańców gminy w miejscu
ich zamieszkania. Kursy przeprowa-
dzone zostaną w miejscowościach:
Wichrowice, Szczytno, Szczutkowo, Na-
konowo Stare, Wilkowice, Choceń i
Czerniewice.
Podstawowym celem mikrograntu jest
podniesienie poziomu kompetencji cyf-
rowych niezbędnych do skutecznego ko-
rzystania z mediów cyfrowych w celach
zawodowych, edukacyjnych i rekrea-
cyjnych. Wykorzystanie możliwości
technologii informacyjno - komunika-
cyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia.
Projekt Gminy Choceń ma na celu
zwiększenie aktywności w sieci osoby po
wyżej 25 roku życia w tym osób 50+ i se-
niorów. Dzięki przeprowadzonym
szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą
umiejętności, które ułatwią im funk-
cjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w
tym co bardzo ważne umiejętności ko-
rzystania z usług e-administracji. Bene-
ficjentem projektu będą kobiety i męż-
czyźni. W ramach projektu przeszkolo-

nych zostanie 180 osób w tym osoby
niepełnosprawne. Najbardziej prefe-
rowaną grupą będą osoby 50+ oraz se-
niorzy. W ramach poszczególnych mo-
dułów szkoleniowych dobierane będą
osoby z poziomem odzwierciedlający ich
umiejętności. Potrzeby lokalnej spo-
łeczności są indywidualne, każdy z
uczestników w projekcie znajdzie intere-
sujący dla siebie temat. Szczegółową
tematyką szkoleń jest m.in.:
- Mój biznes w sieci
- Moje finanse i transakcje w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych
- Tworzę własną stronę (blog)
- Rolnik w sieci
- Kultura w sieci
- Rodzic w Internecie

Dostęp do szkoleń będzie możliwy także
w wersji e-learning.
Rekrutacja trwa. Wszystkich zaintere-
sowanych zapraszamy do udziału w pro-
jekcie. Formularz dostępny w Urzędzie
Gminy, na stronie internetowej
www.chocen.pl.
Kamil Klejba

JAKIE TO PROSTE, ALE W SIECI!

Dnia 9 listopada, w Choceniu odbył się
Złaz Hufca ZHP Powiatu Włocławs-
kiego. Celem wydarzenia było wspólne
świętowanie setnej rocznicy niepodleg-
łości Polski oraz stulecia Związku Har-
cerstwa Polskiego. Podczas wydarzenia
230 harcerzy, instruktorów i seniorów
wzięło udział w krótkim biegu tema-
tycznym, a wieczorną porę spędzili przy
wspólnym ognisku, śpiewając pieśni
patriotyczne i świętując obchody. W wy-
darzenie włączyli się również strażacy z
OSP Choceń, którzy zadbali o zabezpie-
czenie wydarzenia. Dzięki wsparciu
Gminy Choceń uczestnicy mogli posilić
się ciepłą grochówką a każda drużyna

otrzymała pamiątkową i symboliczną
flagę narodową. Było to pierwsze takie
wydarzenie w naszej miejscowości ale
mamy nadzieję, że tak pięknie roz-
poczętą tradycję świętowania niepod-
ległości uda się kontynuować w kolej-
nych latach już dziś zapraszamy
mieszkańców do przyłączenia się.
Organizatorzy dziękują za wspólnie
spędzony czas oraz za pomoc w orga-
nizacji: Władzom Gminy Choceń - Panu
Romanowi Nowakowskiemu i Pani Ag-
nieszce Świątkowskiej, Strażakom z OSP
Choceń oraz Dyrektor SP Choceń Pani
Annie Pawłowskiej i niezawodnym
Paniom Kucharkom ze stołówki.

OGNISKO PATRIOTYZMU

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE NA SPRZEDAŻ!!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie do
sprzedaży nieruchomości stanowiące grunty
rolne położone w miejscowości Ząbin i Ja-
nowo oznaczone numerem:
- dz. nr 100/2 o pow. 0,1400 ha (R IVa -
0,1200 ha; N - 0,0200 ha}, nieruchomość
niezabudowana - położona w Janowie przy
granicy z Gminą Chodecz
- dz. nr 58/8 o pow. 0,1700 ha (R IVa 0,1000
ha; B 0,0700 ha}, nieruchomość niezabu-
dowana położona w Ząbinie naprzeciwko
pałacu
Nieruchomości te można przekształcić na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy w
działki budowlane. Cena wywoławcza dla
działki w Janowie wynosi 10 000 zł nato-
miast dla działki w Ząbinie 11 000 zł.
Ponadto Gmina Choceń posiada w swoim
zasobie działkę dla której została wydana
decyzja o warunkach zabudowy zgodnie z
którą teren przeznaczony jest pod zabudowę
handlowo-usługową. Cena wywoławcza
wynosi 72 000 zł netto
- dz. nr 590/3 o pow. 0,2236 ha (w tym: R III

b 0,0406 ha; RIV a 0,1834 ha),
nieruchomość niezabudowana położona
przy ulicy Północnej (obok Rehabilitacja).

Osoby zainteresowane zakupem nierucho-
mości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzę-
du Gminy. Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gminy w
Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem
telefonu 54 284 60 33.
Hanna Gołębiewska

W dniu 30 listopada br. Wójt Gminy Choceń
podpisał nową umowę użyczenia z Hufcem
ZHP Powiatu Włocławskiego, której przed-
miotem użyczenia jest lokal użytkowy zlo-
kalizowany w piwnicy budynku administra-
cyjnego przy ul. Sikorskiego 12 w Choceniu o
łącznej powierzchni 44,17 m2. Gmina Cho-
ceń oddaje w bezpłatne użytkowanie
Hufcowi opisaną nieruchomość z przezna-
czeniem na działalność ZHP.

Hanna Gołębiewska

NOWA UMOWA Z ZHP POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
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Zakład Remontowo- Budowlany Jan i

Cezary Błaszczyk z Włocławka w mie

siącu październiku rozpoczął realizacje

inwestycji pn ”Projekt rewitalizacji

przestrzeni i budynków mieszkalnych

po byłym PGR w miejscowości Borzymie

i Choceń oraz budynków mieszkalnych

po byłej cukrowni w miejscowości Cho

ceń”.

Zadanie polega na wykonaniu rewita

lizacji części wspólnych budynków tj:

robót termomodernizacyjnych ścian,

dachów, remont kominów, wymianę
okien na klatkach schodowych w pralni,

kotłowni, suszarni, wymianę drzwi zew

nętrznych, remont wejść do budynków,

wykonanie pochylni dla osób niepełnos

prawnych w następujących budynkach:

-

-

-

-

-

- budynek mieszkalny wielorodzinny w

Choceniu przy ul. Sikorskiego 3
- budynek mieszkalny wielorodzinny w

Choceniu przy ul. Spacerowej 13
- budynek mieszkalny wielorodzinny w

miejscowości Borzymie

Obecnie trwają prace budowlane na bu

dynkach w Choceniu. Na obiekcie przy

ul. Spacerowej wykonano już termomo

dernizację ścian szczytowych i dachu,

natomiast na obiekcie przy ul. Sikors

kiego prowadzony jest remont kominów

i elewacji.

Inwestycja współfinansowana jest ze

środków Regionalnego Programu Ope

racyjnego Województwa Kujawsko-Po

morskiego na lata 2014-2020 Oś prio

rytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany

-

-

-

-

-

- przez społeczność Działanie 7.1 Rozwój

lokalny kierowany przez społeczność.

Zakończenie realizacji inwestycji

przewidziano na maj 2019r.
Mariusz Bilęda

REWITALIZACJA PRZESTRZENI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

OGŁOSZENIA

Drodzy mieszkańcy Gminy Choceń

Dziękując Państwu za okazane zaufanie i poparcie pragniemy
okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzyć:

zdrowia, nadziei, uśmiechu i wiary.
Czasu spędzonego w atmosferze

rodzinnego ciepła.

Niech radość i pokój płynący
z Narodzenia Bożej Dzieciny

towarzyszą wszystkim w nadchodzącym
Nowym Roku 2019.

Radni Rady
Powiatu we Włocławku

Kazimierz Kaca
Dawid Dalmann

z

PODZI KOWANIAĘ

Sławomir Gwardecki pragnie serdecznie
podziękować wszystkim wyborcom gło
sującym na jego kandydaturę do Rady Po
wiatu Włocławskiego. Pragnie podzięko
wać wszystkim konkurentom i pogratu

-
-
-
-

lować zwycięstwa pani Annie Kozłowskiej,
panu Kazimierzowi Kacy, panu Dawidowi
Dalmanowi i życzyć im powodzenia w
pracy na rzecz naszego powiatu.

- Sprzedam mieszkanie w Kuźnicach
( były PGR, 40 m2 – w tym pokój , kuchnia).
BEZCZYNSZOWE Centralne ogrzewanie,
ogródek przydomowy, podwórko, piwnica,
budynek gospodarczy wraz z

.

działką o powierzchni 0,0529 ha.
Tel. Kontaktowy 606 749 751

tel. 669 141 257
- Sprzedam wysłodki melasowane
„toffi”,

Dziękujemy Mieszkańcom Gminy Choceń, którzy pamiętali o nas i wspierali nasze
działania w 2018 roku. Szczególnie za poparcie w wyborach samorządowych.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia,
atmosfery radości i wzajemnej życzliwości rzy wigilijnym stole, a w Nowym Roku

pomyślności oraz wielu sukcesów i chwil
prawdziwego szczęścia!

Radni Rady Gminy Choceń

p
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6 stycznia 2019 roku w Choceniu
odbędzie się Orszak Trzech Króli. Cho
ceńskie Centrum Kultury – Biblioteka,
Parafia Św. Idziego w Choceniu oraz
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kor
czaka zaprasza wszystkich mieszkańców
do aktywnego udziału.

-

-

Orszak w Choceniu od 3 lat jest oficjalnie
zarejestrowany na ogólnopolskiej stro
nie www.orszak.org i razem z ponad 420
innymi miejscowościami mieszkańcy
mogą czynnie wziąć udział w najwięk
szych jasełkach na świecie. Każdy
uczestnik otrzyma orszakową koronę.

-

-

Obchody Święta Trzech Króli rozpocznie
msza święta w kościele w Choceniu,
która odbędzie się o godz. 11.30. Po mszy
uroczysty korowód przemaszeruje uli
cami Chocenia do Centrum Kultury na
tradycyjny koncert kolęd. Już dziś za
chęcamy do przygotowania własnego
stroju, aby w sposób czynny wziąć udział
w korowodzie.
Jest to inicjatywa działania wspólnoty
lokalnej społeczności. Rodziny, szkoły,
nauczyciele, sąsiedzi, lokalni włodarze -
zwykli ludzie tworzą to niezwykłe
przedstawienie.

-

-

Najmłodszych zapraszamy do udziału w
konkursie plastycznym.
Szczegóły konkursów na stronie
www.cck.chocen.pl

W dniu orszaku odbędzie się również
zbiórka publiczna na cele związane
z organizacją przedsięwzięcia.

Dyrektor
Choceńskiego Centrum
Kultury Biblioteka
Ariel Malinowski

-

ORSZAK TRZECH KRÓLI W CHOCENIU

5 października w Choceńskim Centrum Kultury- Biblioteka odbyło się spotkanie autorskie, które
prowadził pisarz Marcin Kozioł. Zaproszeni zostali uczniowie klas IV- VIII ze Szkoły Podstawowej im.
J. Korczaka w Choceniu wraz z opiekunami. Autor opowiadał o książkach, które napisał i swoich
pasjach.
Ewa Wysińska
Z-ca Dyrektora CCKB

18 listopada w Choceńskim Centrum
Kultury- Biblioteka odbył się koncert pt.
„WSPOMNIENIE” upamiętniający
zmarłych wykonawców. Młodzi artyści z
grupy wokalnej „ARTE”, prowadzonej
przez Panią Katarzynę Kurkiewicz-
Błaszczyk wraz z gośćmi zaśpiewali ut
wory: Anny Jantar, KORY, Nataszy Zyl

-
-

skiej, Krzysztofa Klenczona, Jarosława
Kukulskiego, Zbigniewa Wodeckiego,
Marka Grechuty oraz Ryszarda Riedela.
Zaśpiewali:

Antonina Kaniewska
Michalina Błaszczyk
Julia Kwiatkowska
Kacper Krupa

-
-
-
-

Julita Lewandowska
Wiktoria Kujawa
Zuzanna Makowska
Adam Lewandowski
Nicola Szałczyńska
Lena Ćwiklińska
Patrycja Jasińska
Aleksandra Warszawska
Kinga Szałczyńska
Franciszek Błaszczyk
Aleksandra Łukaszewicz
Anna Łukaszewicz
Amelia Karska
Justyna Malinowska
Bartosz Delewski

Wszystkim wykonawcom i muzykom z
całego serca dziękuję za wkład w
przygotowanie tego niesamowitego
przedsięwzięcia. Wiele godzin prób na
żywo do późnych godzin nocnych dały
spektakularny efekt o czym świadczy
pełna sala widowiskowa CCKB – to
najlepsza nagroda za naszą ciężką pracę.

Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KONCERT „WSPOMNIENIE” Nauka gry instrumentach
dętych w Centrum Kultury!

Naukę można rozpocząć bez
przygotowania, czyli każdy, kto

pragnie uczyć się gry
na instrumencie dętym może
przyjść i rozpocząć edukację
muzyczną. Nauka gry odbywa

się pod okiem profesjonalnego
nauczyciela, kapelmistrza

Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ze Śmiłowic Pana Michała

Bagińskiego.

Są to zajęcia indywidualne.
Nauka gry otwiera szeroki

wachlarz możliwości - udział
w koncertach, wyjazdy

na przeglądy i festiwale.

Zapraszamy!

Info: 54 444 72 81
lub 609 167 304

na

Dnia 25 września 2018 roku o godz. 6.00
uczniowie z klas III, VI, VII i VIII z SP Wilkowi-
ce wyruszyli na wycieczkę do Gdańska.
W Gdańsku czekała na nas sympatyczna
pani przewodnik, którą udaliśmy się do
Muzeum II wojny światowej, gdzie zapoz-
naliśmy się z wydarzeniami z tego okresu.
Następnie udaliśmy się odkrywać uroki
Starówki gdańskiej. Poznaliśmy cieka-
wostki zwiąane z ulicami i innymi zabyt-
kami prowadzącymi do fontanny Neptuna.
Po zakupieniu pamiątek na Starówce uda-
liśmy się statkiem pirackim na Westerplat-
te. To była niezwykła lekcja historii. Około
godziny 16 wyruszyliśmy w drogę powrotną
do szkoły. Zmęczeni, ale bogaci w no-we
wrażenia, wiadomości i doświadczenia do-
tarliśmy do szkoły. Jesteśmy przekonani, że
ten wyjazd zostanie w pamięci każdego
uczestnika wycieczki. Może kiedyś znów po-
jedziemy do Gdańska… Dyrektor szkoły, or-
ganizatorzy wyjazdu, rodzice oraz uczniowie
dziękują Panu Wójtowi Romanowi Nowa-
kowskiemu za umożliwienie nam tej niez-
wykłej wyprawy dzięki opłaceniu przejazdu
autokaru.

M. Komorowska, M. Gratkowska,
J. Szydłowska, G. Weber



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE 13

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach ma
dla zaoferowania swoim uczniom piękny
plac zabaw, który umożliwia dzieciom
podejmowanie aktywności fizycznej.
Szkolny plac zabaw jest przygotowany do
prowadzenia z dziećmi różnych atrak-
cyjnych form zajęć ruchowych (np.: po-
konywania przeszkód, wspinania, czwo-
rakowania, przeskoków, przeplotów czy
zwisów). Jest wyposażony w różnorodne
drążki, zjeżdżalnie, równoważnie, moto-
cykl oraz czteroosobową zabawkę na

sprężynie. Plac zabaw urządzony przez
szkołę jest przyjemny dzieciom a przede
wszystkim bezpieczny.

Dyrektor Szkoły Marek Roman oraz ucz-
niowie dziękują serdecznie Panu Roma-
nowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy
Choceń za sfinansowanie placu zabaw
oraz Panu Tomaszowi Wojtaszewskiemu
za projekt i montaż.

SKORZYSTAJ Z PLACU ZABAW

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Dzień Edukacji Narodowej to szczególny
dzień , w którym podkreślamy wiodąca
rolę nauczycieli w zapewnianiu najwyż
szej jakości edukacji. Tradycyjnie w na
szej szkole odbył się uroczysty apel z tej
okazji. W uroczystości uczestniczyli na
uczyciele, pracownicy administracji i
obsługi oraz uczniowie. Spotkanie roz

-
-

-

-

poczęły życzenia złożone przez pana dy
rektora Marka Zapiec, który podzięko
wał wszystkim zaangażowanym w pracę
na rzeczy oświaty.
Po zakończeniu oficjalnej części uro
czystości w hali sportowej zorgani
zowany został turniej koszykówki. W za
wodach udział wzięły drużyny złożone z

-
-

-
-
-

rodziców, nauczycieli, pracowników ad
ministracji, obsługi oraz uczniów. Na
pierwszym stopniu podium bo niez
wykle zaciętej rywalizacji stanęli nau
czyciele. Uczniowie uplasowali się na
drugiej pozycji. Kolejne miejsce zajęli
odpowiednio rodzice oraz drużyna
uczennic.

-

-
-

Nagrody indywidualne dla najlepszych
zawodników i zawodniczek otrzymały
pani Jolanta Szydłowska, pani Kinga
Gawłowska oraz pan Tomasz Wojta
szewski i ksiądz Tomasz Król.

-



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE14

12 i 13października 2018 r. Szkoła Pods
tawowa w Śmiłowicach obchodziła 160 -
lecie. Z tej okazji w remizie OSP odbyły
się uroczystości jubileuszowe. Na ju
bileusz przybyło wielu znamienitych
gości m.in.: Poseł na Sejm RP Joanna
Borowiak, członek Zarządu Wojewódz
twa Kujawsko - Pomorskiego Sławomir
Kopyść, Kujawsko - Pomorski Wiceku
rator Oświaty Maria Mazurkiewicz i
wielu innych.

Uroczystości poprzedziło złożenie kwia
tów pod pamiątkową tablicą pozosta
wioną przez budowniczych 110 - letnie
go budynku. Następnie cała społeczność
szkolna wzięła udział w uroczystej mszy
świętej, której przewodził dyrektor Wy
działu Katechetycznego Kurii Diecezjal
nej ks. dr Marcin Idzikowski. Program
artystyczny w remizie OSP rozpoczął
krótki występ Młodzieżowej Orkiestry
Dętej OSP w Śmiłowicach. Losy polskiej
szkoły na przestrzeni dziejów zapre
zentowali uczniowie przygotowani przez
panią Annę Kamińską i pana Miłosza
Kierzkowskiego. Za przepięknie przeds

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

9 listopada 2018 r. podobnie jak w wielu polskich miejs-
cowościach Szkoła w Śmiłowicach świętowała 100 – lecia
Odzyskania Niepodległości. Uroczystości zapoczątkowała
msza św. pod przewodnictwem ks. dr Krzysztofa
Kamińskiego. Po mszy mieszkańcy Śmiłowic i zaproszeni
goście wysłuchali program artystyczny przygotowany
przez uczniów oraz Młodzieżową Orkiestrę Dętą OSP w
Śmiłowicach. Na uroczystości przybyli asystent Posła RP
pani Joanny Borowiak – pani Magdalena Chojnacka, Sta-
rosta Włocławski pan Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Cho-
ceń pan Roman Nowakowski, Kierownik Delegatury Ku-
ratorium Oświaty w Bydgoszczy pani Małgorzata Ko-
walczyk – Przybytek, naczelnik Wydziału Edukacji i
Spraw Społecznych Starostwa we Włocławku pani Mo-
nika Leśniewska oraz liczni członkowie rodzin Gajkie-
wiczów i Wajcowiczów.

tawiony program otrzymali od gości
niekończące się brawa.
Po programie na scenie pojawili się
goście z życzeniami i pozdrowieniami.
List od pani Minister Anny Zalewskiej
odczytała pani Poseł Joanna Borowiak.
Życzenia w imieniu Kujawsko - Pomors
kiego Kuratora Oświaty przekazała Wi
cekurator Maria Mazurkiewicz. Adres
pamiątkowy od Marszałka Wojewódz
twa Piotra Całbeckiego przekazał pan
Sławomir Kopyść. Życzenia na ręce dy
rektora przekazali Starosta Włocławski
Kazimierz Kaca, Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski oraz zaprzyjaźnie
ni ze szkołą dyrektorzy i przedstawiciele
instytucji publicznych. Jubileusz szkoły
był też okazją do przekazania podzięko
wań nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym. Nauczyciele czynni i
emeryci otrzymali pamiątkowe tarcze
szkolne. Pierwsza tarcza została przeka
zana Tadeuszowi i Andrzejowi Toma
szowi Wajcowiczom - wnukom pierw
szego kierownika przedwojennej Szkoły
Powszechnej - Tadeusza Wajcowicza.
Organizatorzy przekazali podziękowa

-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

Po uroczystej mszy świętej i akademii w budynku szkoły
została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa poś-
więcona legioniście, żołnierzowi I Kompanii Kadrowej,
pierwszemu kierownikowi Szkoły Powszechnej w Śmi-
łowicach - Tadeuszowi Wajcowiczowi, urodzonym w
szkole żołnierzom Batalionu „Zośka” Annie Wajcowicz ps.
„Hanka Kołczanka”, Andrzejowi Janowi Wajcowiczowi
ps.”Baca” i harcerzowi „Szarych Szeregów” Tadeuszowi
Janowi Wajcowiczowi ps. „Aba” oraz wszystkim absol-
wentom szkoły walczącym o wolność i niepodległość.
Tablica została ufundowana przez rodzinę Wajcowiczów.
Odsłonięcia dokonała seniorka rodu Wajcowiczów -
Maria Wajcowicz (żona Tadeusza Jana Wajcowicza) i
dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir
Gwardecki. Po odsłonięciu tablicy wszyscy zebrani zostali
zaproszeni na okolicznościową wystawę poświęconą bo-
haterom walk o wolność i niepodległość pochodzącym z
ówczesnej gminy Śmiłowice pod nazwą: „Oni tworzyli
nasza historię”. Przypomniano postacie Starosty Pru-
simskiego – organizatora powstania 1794 r. na Kujawach,
Andrzeja Bogusza – Naczelnika Rządu Narodowego 1863
r. na Powiat Włocławski, Gustawa Adolfa Findeisena oraz

nia również wielu instytucjom i organi
zacjom wspierającym szkołę przez ostat
nie lata. Dyrektor Sławomir Gwardecki,
podkreślając zasługi szkoły dla lokalnej
społeczności, powiedział: „Jubileusz,
jaki obchodzi nasza szkoła jest wydarze
niem niezwykłym… Pragnę wyrazić ser
deczną wdzięczność wszystkim, którzy
pracowali i pracują w naszej szkole.
Tym, którzy ją wspierali i wspierają. To
dla mnie radość i przywilej pracować w
tym miejscu. Mieć takich poprzedników
i mieć takich współpracowników. Mieć
takich uczniów. I mieć takich rodziców.
Wieczorem organizatorzy przygotowali
„Wieczór wspomnień”, na który zapro
szono nauczycieli, emerytów oraz absol
wentów szkoły. Nazajutrz delegacja
nauczycieli złożyła kwiaty na grobach
pochowanych na miejscowym cmen
tarzu nauczycieli i kierowników szkoły.
Przez cały dzień liczni absolwenci zwie
dzali szkołę, oglądali wystawę starych
zdjęć, mebli i dokumentów. Jubileusz
zakończył wieczorny „I Bal absolwen
tów”. Mury 160 - letniej jubilatki kolejny
raz były świadkiem, setek wspomnień i

-
-

-
-

-
-

-

-

-

jego 4 wnuków – uczestników powstania warszawskiego,
Wojciecha Gajkiewicza – Naczelnika POW w gminie Śmi-
łowice, Józefa Modrzejewskiego – Komendanta AK Okręg
Jasło – Krosno i WIN Kraków, nauczycielek prowadzą-
cych tajne nauczanie na terenie Śmiłowic - Jadwigi Wiś-
niewskiej i Janiny Wiśniewskiej, oraz uwiecznionych na
tablicy Tadeusza Wajcowicza oraz urodzonym w budynku
szkoły Anny Wajcowicz, Andrzeja Jana Wajcowicza i
Tadeusza Wajcowicza.

Dyrektor szkoły składa serdecznie podziękowania ks.
Krzysztofowi Kamińskiemu, Michałowi Bagińskiemu i
członkom orkiestry panu Miłoszowi Kierzkowskiemu,
nauczycielom, występującym na scenie uczniom, rodzi-
com z rady rodziców. Dziękuje wszystkim przybyłym na
uroczystości gościom. Serdecznie dziękuje licznie przy-
byłym przedstawicielom rodziny Wajcowiczów i Gajkie-
wiczów sponsorom tej uroczystości. Dziękuje również fir-
mie kamieniarskiej pani Wandy Delewskiej z Czerniewic
za staranne wykonanie tablicy pamiątkowej.

wzruszających spotkań.
Dyrektor szkoły serdecznie dziękuje pa
ni Annie Kamińskiej i panu Miłoszowi
Kierzkowskiemu za przygotowanie
wspaniałego programu artystycznego.
Pani Jadwidze Bińkowskie j za
poprowadzenie tej imprezy. Wszystkim
występującym na scenie uczniom gra
tuluję świetnego występu. W imieniu
całej społeczności szkolnej serdecznie
dziękuje zaangażowanym nauczyciel
om, rodzicom oraz sponsorom i dar
czyńcom. Dziękuje również księżom i
wszystkim uczestniczącym w jubileuszu
gościom. Dziękuję darczyńcom i spon
sorom: panu Romanowi Nowakows
kiemu, pani Halinie Radziejewskiej,
państwu Tadeuszowi, Bożenie i And
rzejowi Tomaszowi Wajcowiczom, panu
Piotrowi Jędrzejewskiemu i pani Marle
nie Szeroczyńskiej, panu Markowi Zie
lińskiemu, panu Maciejowi Ciesielskie
mu i panu Michałowi Bińkowskiem .

Sławomir Gwardecki

-

-

-
-

-
-

-

-
-
-
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Sejm przyjął ustawę o kołach gospodyń wiejskich. KGW
zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić dzia
łalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz
zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Koła gospodyń
wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami
mieszkańców wsi, niezależnymi m.in. od kółek rolniczych
oraz od administracji rządowej i jednostek samorządu
terytorialnego.

Zgodnie z tą ustawą KGW powinno działać na rzecz poprawy
sytuacji społeczno-zawodowej kobiet mieszkających na wsi
oraz ich rodzin. Zadaniem KGW będzie również dbanie o roz
wój terenów wiejskich. Koło gospodyń wiejskich (KGW)
powinny w szczególności prowadzić następującą działalność:
• prowadzić działalność społeczno-wychowawczą i oświa
towo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
• prowadzić działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju
obszarów wiejskich;
• wspierać rozwój przedsiębiorczości kobiet;
• inicjować i prowadzić działania na rzecz poprawy warunków
życia i pracy kobiet na wsi;
• upowszechniać i rozwijać formy współdziałania, gospo
darowania i racjonalne metody prowadzenia gospodarstw
domowych;
• reprezentować interesy środowiska kobiet wiejskich wobec
organów administracji publicznej;
• rozwijać kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę
lokalną i regionalną.

Ustawa przewiduje możliwość gromadzenia majątku i
prowadzenia działalności gospodarczej przez koła gospodyń
wiejskich. Po wejściu w życie ustawy, koła gospodyń wiejskich
będą mogły przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz
korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł
powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z
własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z
dochodów z majątku koła. Co ważne, dochód z działalności
KGW może być przeznaczony jedynie na realizację celów
statutowych koła, za to nie może być przeznaczony do
podziału między członkinie koła. W nowym prawie
przewidziano możliwość prowadzenia przez koło
uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Jednak, żeby z
tej formy rozliczania z fiskusem skorzystać KGW musi spełnić
łącznie 3 warunki:

• KGW osiągnęło przychody wyłącznie: z działalności sta
tutowej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów,
dotacji,
• ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rze
miosła ludowego i artystycznego, lub żywności regionalnej,
• ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników mająt
kowych,
• z odsetek od środków pieniężnych na rachunkach ban
kowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczęd
nościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wyko
nywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat termi
nowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub
inwestowania tworzonych na tych rachunkach;

• w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęły przychody
wyłącznie z tytułów, które wcześniej wymieniono, w
wysokości do 100 000 zł.

• koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Terenie jednej wsi można będzie utworzyć tylko jedno koło
gospodyń wiejskich, które korzystać będzie w pełni z nowej
ustawy o KGW. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy
zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów
przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje
będą musiały działać na zasadzie np. stowarzyszeń.

Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie
nowej ustawy musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

Jaką działalność będą mogły prowadzić KGW?

KGW będzie mogło zarabiać i otrzymywać dotacje

Warunek pierwszy:

Warunek drugi:

arunek trzeci:

Kto pierwszy ten lepszy – kto i kiedy może zarejes
trować KGW w ARiMR?

W

-

Gospodyń Wiejskich, który będzie prowadzić Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz
ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje
osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru.
Obecnie działające koła mają pierwszeństwo przez pół roku.

Co ważne, obecnie działające koła gospodyń wiejskich w ciągu
6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy będą miały
prawo pierwszeństwa przy wpisaniu do Krajowego Rejestru
Kół Gospodyń Wiejskich w ARiMR, przed kołami, które
dopiero co miałyby zostać utworzone. Dotyczy to głównie kół,
które do tej pory działały na podstawie ustawy z 1982 r. o
społeczno-zawodowych organizacjach rolników (czyli o
kółkach rolniczych) lub na podstawie ustawy z 1989 r. –
Prawo o stowarzyszeniach. Jeśli w ciągu 6 miesięcy koło nie
wystąpi o wpis do Krajowego Rejestru KGW, wówczas będzie
ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych
przepisów, czyli Prawa o stowarzyszeniach lub ustawy o

kółkach rolniczych.

Koło gospodyń wiejskich (KGW) może założyć co najmniej 10
osób, które ukończyły 18 lat i stale zamieszkują na obszarze
wsi będącej terenem działalności koła. Założycielki koła będą
miały obowiązek uchwalić statut koła oraz wybierać komitet
założycielski, który będzie odpowiedzialny za rejestrację koła.
Co istotne, terenem działalności koła gospodyń wiejskich
może być jedna wieś, ale może to być również kilka wsi. Na
dodatek, swoje zadanie, o ile jest to konieczne, KGW może
wykonywać także poza terenem swojej działalności, w tym na
terytorium całej Polski i za granicą. W działalność koła mogą
angażować się także osoby, które ukończyły 13 lat i uzyskają
na to zgodę rodziców lub innych opiekunów. Osoby te mogą
również tworzyć młodzieżowe i dziecięce struktury wspiera
jące KGW.
www.tygodnik-rolniczy.pl
Kamil Klejba

Kto i w jaki sposób może założyć koło gospodyń
wiejskich?

-

USTAWA O KGW SZANS NA DOTACJEĄ
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Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję wszystkim miesz-

kańcom Gminy Choceń za udział w wy-

borach samorządowych. Państwa obec-

ność w lokalach wyborczych jest naj-

lepszym dowodem na to, że losy Naszej

Gminy są dla Was bardzo ważne.

Szczególnie bardzo dziękuję mieszkań-

com Chocenia, którzy wspierali mnie i

oddali głos na moją kandydaturę w wy-

borach samorządowych. Dzięki Państwa

zaufaniu otrzymałam mandat Radnej

Gminy. Jest to dla mnie duże wyróż-

nienie i zaszczyt. Dołożę wszelkich sta-

rań by godnie reprezentować naszą
Gminę i nie zawieść Państwa zaufania.

Obowiązki Radnej Gminy wykonywać
będę sumiennie w poczuciu odpowie-

dzialności dla dobra wszystkich

mieszkańców naszej Gminy, a także re-

alizować swój program wyborczy.

Dziękuję.

Z poważaniem
Biegniewska Bożena

My mieszkańcy Czerniewic II składamy

szczere podziękowanie Panu Eugeniu-

szowi Jasińskiemu za długoletnią
współ-pracę z nami. Dziękujemy za

dobrą radę, wsparcie, pomoc w

załatwieniu wielu spraw. Za to, że

dzielnie znosił Pan nie-raz nasze

pretensje, niezadowolenia chociaż
więcej było radosnych chwil. Zawsze

powtarzał Pan nam „Spokojnie będzie

dobrze- zgoda buduje” i tak było. Dziś
jesteśmy wdzięczni za to co wy-walczył
Pan dla naszych Czerniewic dla-tego

dziękujemy wszyscy razem i każdy z

osobna.

Wdzięczni mieszkańcy Czerniewic II

Sk

-

-

-

-

-

-

Składam serdeczne podziękowanie Pa-

nu Wójtowi Romanowi Nowakowskie-

mu za szybkie podjęcie działań związa-

nych z rozebraniem rozpadającego się
budynku stwarzającego zagrożenie dla

bezpieczeństwa ludzi przebywających w

jego otoczeniu. Dziękuje również Panu

Dawidowi Dalmannowi za nadzór, aby

wszystko przebiegło sprawnie.

Z wyrazami szacunku
Krystyna Szymańska

ładam wyrazy podziękowania moim
Wyborcom, że byliście ze mną na dobre i
złe przez 12 lat. Za to że dzięki Wam
mogłem służyć i pracować na rzecz roz
woju Czerniewic i Gminy Choceń.

Dziękuje Koleżankom i Kolegom Samo
rządowcom z Rady Gminy w Choceniu i
Rady Powiatu we Włocławku za wielo
letnią współpracę. Wyrazy podziękowa
nie kieruje na ręce Pana Romana No
wakowskiego Wójta Gminy Choceń i je
go współpracowników.

Z wyrazami szacunku

Adam Ciesielski

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIE

Spółdzielnia na swoją działalność otrzymała
dofinansowanie w wysokości 120.000 zł na
zakupy środków trwałych tj. sprzętu i wypo
sażenia oraz dofinansowanie pomostowe
przez okres 6 miesięcy w wysokości 10 tys. zł
miesięcznie na koszty funkcjonowania m.in.
koszty najmu, czy ZUS. Spółdzielnia ma
osobowość prawną. Przedmiotem dzia
łalności Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni
Budowlanej jest przede wszystkim prowa
dzenie wspólnego przedsiębiorstwa w opar
ciu o osobistą pracę członków w celach spo
łecznej i zawodowej reintegracji jej człon
ków. Spółdzielnia zatrudnia obecnie pięciu
pracowników na umowę o pracę.
W najbliższej przyszłości planowane jest ut
worzenie kolejnych miejsc pracy. Choceńska
Socjalna Spółdzielnia Budowlana prowadzi
działalność gospodarczą, ale zysk osiągany z
tej działalności nie jest celem samym w sobie,
a środkiem do realizacji celów statutowych.
Spółdzielnia prowadzi działalność społeczną
na rzecz swoich członków oraz ich śro
dowiska lokalnego, a także działalność spo
łecznie użyteczną w sferze zadań publicz
nych. Prawie rok od założenia Choceńskiej
Socjalnej Spółdzielni Budowlanej udało zre
alizować wiele zadań m.in.:

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

- budowa chodnika w Kuźnicach i Borzy
mowicach,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej w
Szczytnie i Borzymiu
- letnie utrzymanie dróg - ścinanie chwastów
na poboczach dróg gminnych (3 zlecenia)
- budowa 5 przydomowych oczyszczalni ście
ków - remonty cząstkowe „masą na zimno”
dróg w Borzymowicach, Ługowiskach,
Szczutkowie, Czerniewicach, Śmiłowicach-
Pustkach, Niemojewie - wymieniono i
uzupełniono oznakowania (ok 50 szt.)
- naprawiono chodniki na ul. Nowej i
Wiejskiej w Czerniewach, ul. Polnej w Cho
ceniu
- transport i montaż - demontaż sceny w
Nakonowie Starym, Śmiłowicach - budowa
oświetlenie przydrożnego – dr. powiatowa
Śmiłowice- Wilkowiczki
- przebudowa drogi Wilkowice, Filipki,
Borzymowice, Janowo,
- transport i roboty przy oświetleniu dro
gowym w Szczutkowie, Choceniu ul. Brzo
zowa, ul. Bukowa, Leśna, Wrzosowa, Aka
cjowa,
- naprawa placu zabaw w Skibicach,
- wykonanie podbudowy drogi w gminie
Włocławek (Nakonowo Stare- Poddębice),

-

-

-

-
-
-

- remont dróg do działek w Ługowiskach,
Zapuście, poszerzenie ul. Św. Antoniego
w Czerniewicach,
- przygotowanie terenu pod ciąg pieszy
w Czerniewicach - ul. Kolejowa,
- wiele usług transportowych,
- czyszczenie i odmulanie rowów meliora
cyjnych ,
- wykonanie podjazdu dla osoby niepełno
sprawnej w Choceniu.

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana
oferuje w zakresie:
- koszenie, porządkowanie terenów zielo
nych (drogi, rowy, place, działki)
- przygotowanie terenu pod inwestycje
(niwelacja terenu),
- oczyszczanie dróg i ulic – szczotka mecha
niczna,
- wykonywanie nawierzchni chodników,
placów z materiałów powierzonych i włas
nych,
- wykonanie przyłączy wody, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej,
- odśnieżanie dróg i placów,
- remonty cząstkowe emulsją i grysami
(pacher),
- usługi transportowe,

-

-

-

-

-

- wykonywanie pokryć dachowych
- roboty związane ze wznoszenie budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych
- i inne.

Wszystkich zainteresowanych usługami
Choceńskiej Socjalnej Spółdzielni Budow
lanej zapraszamy do kontaktu:
cssb@chocen.pl Tel. 606 138 904

Kamil Klejba

-

CHOCE SKA SOCJALNA SPÓ DZIELNIA BUDOWLANAŃ Ł


