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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WICHURA
żenia dla zdrowia i mienia.
Wymuszanie na strażakach by
pocięli drzewo na drobniejsze
kawałki, żądania cięcia drzew
w sadach, itp. nie wchodzi w
zakres działania strażaków.
Mógłbym dać tu wiele przykładów. Wyjątkiem było już po
zakończeniu akcji w poniedziałek uprzątnięcie cmentarza w Choceniu. Na moją prośbę wykonali to strażacy z Chocenia i Szczutkowa. Skąd taka
prośba – bo wstyd mi było patrzeć jak staruszka próbuje
ściągnąć gałęzie z pomnika i
nie daje rady. Przypomnę, że
cmentarz nie jest cmentarzem
komunalnym i jest tam gospoChciałbym podziękować stra- darz.
żakom z naszej gminy. Stanęli
na wysokości zadania. Za- Zinwentaryzowaliśmy wszystbezpieczono budynki, udroż- kie straty, obecnie trwa wyceniono drogi. Nie było to łatwe, na szkód przez komisję powobo zgłoszeń było wiele a łaną przez Wójta. Wszystkie
wszystkie prace trzeba wykon- zdarzenia zgłosiliśmy do Woać w naprawdę trudnych wa- jewody. Liczymy , że być może
runkach. Przypomnę tylko, iż Wojewoda uruchomi rezerwę
są to ochotnicy i nie pobierają celową i uda się pozyskać zasiłki – te słynne 6.000 zł. Oczywynagrodzenia.
wiście nie ma żadnej pewności
– ale spróbować warto.
Ważne!!!
Przyszła od zachodu. Na niebie
ciemne chmury i ściana żółtobrązowego piachu. Pierwsze
uderzenie i drzewa przygięły
się do ziemi. Potem było tylko
gorzej. Tak wyglądało popołudnie 21 czerwca. Skutki
około 30 uszkodzonych dachów, mnóstwo powalonych
drzew i słupów energetycznych, zerwane linie energetyczne. Cała gmina bez prądu.
Niektóre rejony bez prądu
pozostawały przez kilka dni.
Burza najbardziej dotknęła
gminę Choceń. Ucierpiały też
gminy Boniewo, Kowal, Baruchowo i Lubień Kujawski.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Akcja strażaków może dotyczyć tylko likwidacji zagro-

SUSZA
Trwa szacowanie strat. Do 15
lipca protokoły muszą trafić do
Urzędu – druki do pobrania w
p. nr 1. Jeśli potrzeba także instruktarz. Wstępnie do Wojewody zgłosiliśmy 6000 ha i
400 gospodarstw rolnych dotkniętych suszą. Prosimy o rzetelną ocenę strat patrząc w
perspektywie do końca okresu
wegetacji – nie będzie możliwości poprawienia protokołów mimo, że np. straty okazały się faktycznie większe niż
Państwo oszacowaliście.

Na pewno zastanawiacie się
Państwo, co z tego będzie? Nie
potrafimy udzielić odpowiedzi
na to pytanie. Mamy nowego
Ministra Rolnictwa p. Ardanowskiego i pewnie wszyscy
mamy nadzieję, że coś się
zmieni na lepsze.
Zapowiadał się piękny rok w
rolnictwie. Teraz wydaje się, że
będzie to wyjątkowo trudny
rok.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

UWAGA !!!
DODATKOWY ODBIÓR ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH Z TERENU
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DZIWNE POŻARY

padów – prawdopodobnie też ze świata.

jest Dubielak.

1. Pierwszy pożar w Chodeczku – duża
sterta słomy, wszak to PGR, Sama się nie
zapaliła. Gaszenie wiele godzin. Także
strażacy z naszej gminy

5. No i najbardziej spektakularny pożar .
Spłonęły dwa radiowozy policyjne przed
posterunkiem policji w Choceniu. W nocy około drugiej zaalarmowano strażaków pojazdy ugaszono bardzo szybko - i
całe szczęście bo gdyby wybuchły zbiorniki z paliwem to spaliło by się więcej niż
tylko radiowozy.

3. Na konwencie Wójtów Województwa
Kujawsko- Pomorskiego Marszałek Województwa Pan Piotr Całbecki obiecał, że
przetarg na przebudowę drogi wojewódzkiej Kowal – Czerniewice – Choceń
– Chodecz odbędzie się w IV kwartale br.

2. Drugi pożar ponownie Chodeczek –
tym razem budynki. Też raczej samo się
nie zapaliło. Ponownie strażacy w akcji z
naszej gminy.
3. Trzeci pożar – tym razem składowisko
odpadów w Zgierzu. Słynne medialne
podpalenia. Strażacy z naszej gminy
znowu w akcji. Długotrwała i kosztowna
akcja.
Te pożary kosztują i to spore pieniądze,
które musimy jako gmina wyłożyć. Nie
chodzi o to, by strażacy nie pomagali,
lecz o to, że system państwowego ratownictwa powinien moim zdaniem pokrywać chociaż koszty paliwa, używanego
sprzętu i materiałów.
Jednostka za wyjazd otrzymuje z kasy
państwowej 100 zł – słownie sto złotych.
Gmina nic nie otrzymuje. Taki wyjazd do
Zgierza to koszt kilku tysięcy zł.
4. Pożar składowiska odpadów w Ługowiskach – właściwie dwa pożary. Jeden
gminnego punktu zbiórki odpadów i
drugi prywatnie zgromadzonych od-

Brawo strażacy z Chocenia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że podpalenia dokonali przyjezdni i raczej policja
ustali sprawców.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
W KILKU SŁOWACH
1. Delegat z gminy Choceń na Walne
Zgromadzenie w Banku Spółdzielczym
w Kowalu Pan Wojciech Kurant został
wybrany Wiceprzewodniczącym Rady
Nadzorczej. Gratulujemy.
Bank w Kowalu obsługuje następujące
Gminy: Kowal, miasto Kowal, Baruchowo, Choceń, Lubień Kujawski, Bytoń
i Fabianki.
2. Nieruchomość przy Policji w Choceniu (a najczęściej zarośnięta chwastami)
ma nowego właściciela. Nabywcą jest
firma DUBIMEX – właścicielem firmy

4. Ustalanie tras dowozu dzieci do szkół
jest już na finiszu. Osoby, które chciałyby zmian proszę o kontakt z własnym
dyrektorem szkoły.
5. Mimo starań prawie wszystkich samorządów w powiecie włocławskim
zmieniono projekt rozporządzenia Rady
Ministrów i obecnie powiat włocławski
przeniesiono z Łódzkiej do Pomorskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
6. Z inicjatywy Starosty, burmistrza gm.
Chodecz i Wójta Gminy Choceń niebawem ruszy nowa trasa autobusowa na
linii Chodecz – Choceń – Czerniewice –
Śmiłowice – Pikutkowo. Linię uruchamia PKS by dowieść ludzi do pracy do
firm w Pikutkowie.
7. Zgłoszono konieczność ograniczenia
prędkości na drodze Czerniewice –
Księża Kępka. Trwają przygotowania do
wprowadzenia nowej organizacji ruchu.
8. W związku z przebudową mostu na

tzw. Diabołku – droga wojewódzka Kruszyn – Kowal zmieniono organizację ruchu w Nakonowie Starym.
Okazało się , że niepokój kilku osób o
duży ruch okazał się bezpodstawny.
Zwiększenie ruchu jest znikome.
9. W Bankowym Funduszu Leasingowym w Łodzi złożono dwie oferty na
kupno byłego MAT w Czerniewicach.
Może tym razem uda się Bankowi sprzedać obiekty. Trzymamy kciuki.
10. Kierownik GOSIR – sala sportowa w
Choceniu – otrzymał dodatkowe
pieniądze na uzupełnienie krzeseł na
stadionie w Choceniu. Koszt około 5
tysięcy.
11. Rehabilitacja w Choceniu ma wreszcie kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia. Będzie można nieodpłatnie
wykonywać zabiegi na tzw. skierowania.
Liczymy na większy kontrakt w przyszłości.
12. Na najbliższej sesji Rady Gminy –
początek lipca – zgłoszę wniosek o obniżenie wynagrodzenie Wójta do poziomu
ustalonego w Rozporządzeniu i będę
prosił radnych o przychylenie się do
tego wniosku.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
KALENDARZ WYDARZEŃ 2018
W tym roku przed nami jeszcze następujące wydarzenia:
- 15 lipca godz. 17.00 transmisję meczu z
finału Mistrzostw Świata obejrzymy w
strefie kibica przy Gminnym Ośrodku
Sportu w Choceniu. Mamy nadzieję, że
ta propozycja przypadnie Państwu do
gustu.
-22 lipca 2018 r., w Czerniewicach w niedzielę będzie czas na biesiadę i sołtysiadę. Dobrą zabawę zapewni zespół
D-bomb oraz Mały z Dużym. Zapraszamy też sołectwa do zabawy.
- 17-18 sierpnia 2018 – upłynie pod
hasłem Zlotu Motocykli nad jeziorem w
Choceniu. Już po raz 12 do Chocenia
przyjadą motocykliści z całej Polski. Do
wspólnej zabawy zapraszamy także
mieszkańców gminy.
- 2 września 2018 r – w niedzielę w Śmiłowicach podziękujemy za tegoroczne
plony. Gwiazdą wieczoru będzie zespół
Dejv.
- w sobotę 15 września 2018 r. – w niedzielę w Szczytnie odbędą się uroczystości związane z obchodami bitwy pod
Szczytnem.
- 11 listopada 2018 r. – odbędą się
powiatowe obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Liczymy na Państwa obecność.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
JUBILEUSZ SPÓŁDZIELNI
W tym roku Spółdzielnia Handlowo –
Rolnicza w Czerniewicach obchodzi jubileusz 70-lecia powstania. Początki
Spółdzielni sięgają 1948 roku, kiedy to z
połączenia się kilku spółdzielni powstała
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” Śmiłowice z siedzibą w Czerniewicach. Od początku swego istnienia
Spółdzielnia zaopatrywała członków w
towary i produkty potrzebne w gospodarstwie rolnym i domowym, prowadziła kontraktację upraw roślin przemysłowych. Obecnie zrzesza wielu
członków, daje zatrudnienie wielu pracownikom, prowadzi sklepy i piekarnię.
Piekarnia mimo dużej konkurencji na
rynku produkuje pieczywo, które cieszy
się dobrą opinią wśród klientów. Z okazji jubileuszu Wójt Gminy – Roman Nowakowski przekazał na ręce Pani Prezes
Krystyny Delewskiej pamiątkową statuetkę wraz z życzeniami dla wszystkich
pracowników oraz zarządu kolejnych lat
pełnych satysfakcji i zadowolenia z wy-
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konywanej pracy oraz samych sukcesów
w życiu osobistym.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
SESJA ABSOLUTORYJNA
Podczas sesji Rady Gminy w Choceniu w
dniu 7 czerwca 2018 r., radni udzielili
Wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy Choceń za rok
2017. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2017 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję
Rewizyjną Rady Gminy w Choceniu oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową. Absolutorium udzielane jest Wójtowi gminy,
ale jest to także ocena pracy całego urzędu. Dziękujemy, że radni pozytywnie
ocenili naszą pracę.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
DZIEŃ DZIECKA W NAKONOWIE STARYM
Z okazji Dnia Dziecka, który odbył się w
Nakonowie Starym w dniu 2 czerwca
2018 r., Wójt Gminy Choceń i sołectwo
Nakonowo Stare przy udziale i pomocy
partnerów o wielkim sercu przygotowali
dla najmłodszych wiele niespodzianek.
Przedsięwzięcie wsparli także: Wójt
Gminy Kowal, Wójt Gminy Włocławek,
P.H.U. Jędrzej oraz inni lokalni przedsiębiorcy. Pomimo ulewy na początku,
było kolorowo i atrakcyjnie. Na boisku
sportowo - rekreacyjnym w Nakonowie
Starym dobrze bawili się nie tylko najmłodsi, ale także i ich rodzice. W programie było m.in. malowanie twarzy, wata cukrowa, zjeżdżalnie, fotobudka, bańki, liczne konkursy i inne atrakcje dla
dzieci. Nakonowo Stare przygotowało
imprezę na super poziomie. Słowa uznania i podziękowania kierujemy do
wszystkich, którzy pracowali przy organizacji wydarzenia.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
WDRAŻANIE REFORMY
OŚWIATY – CIĄG DALSZY
Ten rok jest kolejnym rokiem wdrażania
reformy oświaty związanej z wygaszaniem gimnazjów. Od września w
Choceniu pozostaną już tylko trzy klasy
gimnazjalne. Do budynku po gimnazjum przeprowadzą się kolejne roczniki młodszych klas szkoły podstawowej
– kl. II i III. W budynku urzędu pozostaną najmłodsi uczniowie klasy przedszkolne oraz klasy I – łącznie 4 oddziały.

Wszystkie oddziały będą miały swoje
klasy na I piętrze. Do dyspozycji uczniów
pozostanie także szatnia, świetlica i salka gimnastyczna zlokalizowana przy
UG. Dwie klasy na piętrze zostaną zagospodarowane na salę konferencyjną UG.
Jest to spowodowane dostosowaniem
warunków do zmiany ustawy o samorządzie gminnym. Nie jest to nasz wymysł, ale od przyszłej kadencji obrady
Rady Gminy mają być transmitowane i
nagrywane. Ponadto pomieszczenie będzie wykorzystywane także przez Urząd
Stanu Cywilnego. Chcielibyśmy przygotować salę konferencyjną w miesiącach wakacyjnych. Po wakacjach planowana jest także zmiana siedziby ZHP
Powiatu Włocławskiego. Organizacja
otrzymała pomieszczenia tymczasowo w
siedzibie po byłym Urzędzie Gminy. Była to umowa na rok. W tym momencie
harcerze będą mieli swoje miejsce po
oddziale zerowym w piwnicach UG. Budynek przy ul. Sikorskiego 4, który przez
ponad 25 lat pełnił rolę budynku Urzędu
Gminy planowany jest do sprzedaży,
najlepiej pod działalność gospodarczą.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW
I REWITALIZACJA
Kilka budynków wielorodzinnych, położonych w sołectwach Choceń oraz Borzymie, które wymagają termomodernizacji przewidziane są do realizacji w
ramach Programu Rewitalizacja. Jest to
program, którego wdrażanie jest bardzo
oczekiwane przez gminę i ma na celu odnowienie zaniedbanych, po pegeerowskich obiektów. Pierwsze konkursy ruszają niebawem. Są jednak obiekty, które do Programu Rewitalizacji się nie
wpisały z uwagi na ich położenie. Dlatego też, dla tych obszarów opracowano
gminny program ochrony powietrza,
mający na celu termomodernizację budynków wielorodzinnych czy obiektów
użyteczności publicznej. W ramach tego
programu planowane są zadania związane z termomodernizacją obiektów
m.in. w miejscowości Wilkowiczki i
Czerniewice. Program przewiduje zgromadzenie 20 % nakładów własnych na
realizację zadania. O realizacji zadań w
tym roku z tego zakresu zdecyduje Rada
Gminy przeznaczając środki na ten cel w
budżecie.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

KONTROLE W URZĘDZIE
Można by powiedzieć, że przyzwyczailiśmy się do kontroli, które są przeprowadzane w Urzędzie Gminy. W ostatnim czasie Urząd był kontrolowany
przez trzy instytucje w tym samym czasie. Jedna z kontroli przeprowadzona
przez Urząd Wojewódzki w zakresie zadań zleconych, w tym m.in. akcyzy na
paliwo rolnicze oraz zadań wykonywanych przez GOPS – 500 +, specjalistyczne zasiłki opiekuńcze, fundusz alimentacyjny. Od 3 kwietnia do 19 czerwca br.,
trwała kontrola gospodarki finansowej
gminy obejmujące II półrocze 2016 r.,
oraz 2017 rok. Kontrole zakończyły się z
wynikiem pozytywnym z uchybieniami.
Część z nich została usunięta w trakcie
kontroli, pozostałe zostaną usunięte po
otrzymaniu zaleceń. Trzecia kontrola
została przeprowadzona przez Urząd
Skarbowy w zakresie realizowanych w
latach ubiegłych zadań z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Kontrola miała jeden cel – opodatkowanie dotacji w tym zakresie. Jest
to temat z którym się nie zgadzamy, bo
interpretacje w zakresie opodatkowania
dotacji pojawiły się niedawno, a od nas
wymaga się by dokonać opodatkowania
dotacji otrzymanych od roku 2014.
Niestety obecne interpretacje w zakresie opodatkowania dotacji od przydomówek, czy fotowoltaiki nie są korzystne dla samorządów. Trudno nie odnieść
wrażenia, że nasze państwo potrzebuje
pieniędzy na projekty, które przecież są
bardzo kosztowane, a które ktoś musi
sfinansować.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
PLAC ZABAW W WILKOWICACH
Wiele projektów w zakresie doposażenia placów zabaw i siłowni zostało już
na terenie gminy zrealizowanych. W
Czernie-wicach i Śmiłowicach postawiono nowe urządzenia z projektu realizowanego przez Stowarzyszenie dla
Rozwoju Gminy Choceń. Podobny projekt będzie realizowany niebawem w
Choceniu, Borzymiu i Nakonowie
Starym. Na plac zabaw czekają także
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Elementy placu zostały już
przez rodziców wybrane.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

DOFINANSOWANIE NA DROGI
W Kujawsko-Pomorskim Urzędzie
Wojewódzkim w Bydgoszczy, odbyła się
konferencja prasowa z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza, Poseł na Sejm RP dr
Joanny Borowiak oraz Posła na Sejm RP
Tomasza Latosa. Podczas konferencji
Poseł Joanna Borowiak przedstawiła listę zadań z naszego Regionu zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Programu na Rzecz
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, na które zostało

przeznaczone 30,5 mln zł. To kolejna
transza środków finansowych na - i budowę dróg gminnych i powiatowych w
wysokości 500 mln złotych. W bieżącym
roku Rząd Prawa i Sprawiedliwości
przeznaczył na ten cel łączną kwotę 1,3
mld złotych. Poniżej lista gmin i powiatów - beneficjentów Rządowego
programu wraz z kwotami dofinansowania:
Gminy i powiaty, które zostały zakwalifikowane do programu:

Gmina Grudziądz – 2 483 929,00 zł,

Gmina Kowalewo Pomorskie – 1 212
694,00 zł,

Powiat Włocławski – 415 691,00 zł,
Gmina Choceń – 900 481,00 zł,
Powiat Wąbrzeski – 3 009 688,00 zł,
Miasto Gmina Skępe – 1 643 582,00 zł,
Powiat Brodnicki - 2 445 747,00 zł,
Powiat Rypiński – 590 800,00 zł,
Powiat Toruński – 3 375 000,00 zł,
Gmina Rogowo – 783 137,00 zł.
Miasto i Gmina Chodecz – 662 940,00
zł,
Gmina Łubianka – 563 843,00 zł,

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP
Joanny Borowiak
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POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
Czym jest RODO?
RODO lub z angielskiego GDPR – to
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27
kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych
Osobowych). Zgodnie z treścią RODO
jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do dostosowania swoich
działań do treści tego dokumentu do
dnia 25 maja 2018 r.
Urząd Gminy w Choceniu podjął w tym
zakresie niezbędne prace, by Państwa
dane były odpowiednio zabezpieczone.
Wdrożyliśmy procedury i zabezpieczenia teleinformatyczne, które skutecznie chronią dane osobowe, a nasi
Urzędnicy zostali odpowiedni przeszkoleni w zakresie pracy z danymi osobowymi. Każda osoba fizyczna ma
prawa do swoich danych wymienione
poniżej.
Twoje prawa:
1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Urząd Gminy
(Administrator) przetwarza dane oraz
informacji dotyczących takiego przetwarzania.
2) prawo do sprostowania danych, jeżeli
dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
3) prawo żądania od Administratora
usunięcia danych. Zapis ten nie dotyczy
przechowywania danych osobowych w
Urzędzie Gminy w celu załatwiania
spraw obywatelskich, wymaganych
przepisami prawa.
4) prawo wniesienia skargi do polskiego
organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze
względu na miejsce zwykłego pobytu lub
pracy osoby, której dane dotyczą lub ze
względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO

5) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie dotyczy spraw
obywatelskich, których przechowywanie regulują przepisy prawa.
Więcej informacji na temat ochrony
danych osobowych znajdą Państwo na
stronie internetowej www.chocen.pl
Szymon Belkowski
DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ !!!
Wszystkich zainteresowanych zakupem
działek na terenie Gminy Choceń
informujemy, iż Gmina Choceń posiada
w swoim zasobie kolejne działki budowlane przygotowane na sprzedaż położone w miejscowości Choceń na nowym osiedlu mieszkaniowym przy ulicy
Jodłowej. Działki takie będzie można
kupić w ustnym przetargu nieograniczonym w bardzo atrakcyjnej cenie:
- dz. nr 37/86 o powierzchni 0,1724 ha 36 300,00 zł netto
- dz. nr 37/87 o powierzchni 0,1834 ha 38 500,00 zł netto
Działki budowlane położone w strefie
rozbudowy infrastruktury komunalnej
– wodociągi i kanalizacja.
Osoby zainteresowane zakupem działek
budowlanych mogą się zgłaszać do
tutejszego Urzędu Gminy.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu, pok. nr 12, lub pod numerem
telefonu (54) 284 60 33.
Hanna Gołębiewska
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
NA SPRZEDAŻ!!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie
do sprzedaży nieruchomości stanowiące
grunty rolne położone w miejscowości
Ząbin i Janowo 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 niezabudowana 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 natomiast 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)
oraz działkę oznaczoną numerem
geodezyjnym 214 położoną w obrębie
geodezyjnym Czerniewice 2, przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy przeznaczony
jest pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne (Uchwała Rady Gminy
Choceń z dnia 29 czerwca 2001 r. Nr
XVIII/119/2001)
dz. nr – 214 o pow. 3,1177 ha (w tym: RIV
a – 1,1503 ha, RIV b – 0,7244 ha, RV –
0,8560 ha, RVI – 0,3870 ha),
nieruchomość niezabudowana – położona przy ulicy Kujawskiej
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu 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
KANALIZACJA ŚMIŁOWICE
W dniu 26 marca br. Gmina Choceń
złożyła wniosek o dofinansowanie
inwestycji w ramach konkursu nr
RPKP.04.03.00-IZ.00-04-152/18 dla
Osi priorytetowej 4. Region przyjazny
środowisku w ramach Działania 4.3 –
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej

– Schemat Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko
– Pomorskiego na lata 2014-2020 pn.:
Kompleksowy projekt gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji
Choceń:
Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji Choceń.
Zadanie 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miejscowości Choceń.
W obecnej perspektywie finansowej
możliwości pozyskania środków przez
gminy są raczej skromne i niezmiernie
istotne jest w wymiarze społecznym wykorzystanie ich możliwie szybko i z maksymalnym efektem. Niestety w poprzednich konkursach z Działania 4.3 nie
mieliśmy szans ze względu na rozbieżności w IV AKPOŚK i Master Planie.
Dokonaliśmy obecnie stosownych korekt w naszym wniosku i mamy nadzieję
tym razem skutecznie aplikować o
środki. Bardzo nam zależy by samą inwestycję rozpocząć latem 2018 roku.
Zdecydowani jesteśmy wcześniej rozpisać przetarg, ale z uwagi na pewną nieprzewidywalność ocen projektów dokonywaną przez Urząd Marszałkowski
przetarg jest możliwy po uzyskaniu
chociażby wstępnej wiedzy z oceny projektów. Procedura oceny – i to rozumiemy – musi trwać jakiś czas i dlatego
wstępna informacja jaką byśmy otrzymali od Urzędu Marszałkowskiego jest
determinująca dla powodzenia rozpoczęcia inwestycji jeszcze w 2018 r. Wójt
Gminy Choceń w dniu 26 marca 2018 r.
zwrócił się z prośbą do Marszałka Województwa o dokonanie wstępnego
sprawdzenia (przyspieszenie oceny) naszego wniosku o dofinansowanie
projektu. Niestety do dnia dzisiejszego
nie ma żadnej informacji w sprawie
oceny wniosku oraz nie otrzymaliśmy
żadnej odpowiedzi od Marszałka Województwa na naszą prośbę.

POLSKO-UKRAIŃSKA WYMIANA MŁODZIEŻOWA CORAZ BLIŻEJ…
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze
już w lipcu wyjeżdżamy na Ukrainę. W
dniu 05 lipca, osiemnaścioro dzieci z
Chocenia i Lubrańca wyjeżdża do Tatarowa w obwodzie Iwanofrankiwskim,
spędzimy tam tydzień. Strona ukraińska
przygotowała dla nas wiele ciekawych
atrakcji. Zakwaterowani będziemy w
pensjonacie „Котеджі У Бажанів”. W
czasie pobytu w Tatarowie planujemy
zwiedzić Wodospad Maniawski (20 m),
Ruiny Zamku Pniewskiego, Muzeum
Przemysłu Naftowego Podkarpacia. Zapoznamy się z tradycjami gospodarowania Hucułów. Zwiedzimy 170letni młyn – Huculski warsztat, gdzie
odbywają się warsztaty rzemiosł
huculskich. W dniu 13 lipca wraz z dziećmi z Tatarowa wracamy do Chocenia.
Przygotowaliśmy dla nich również wiele

ciekawych atrakcji, planujemy zwiedzić
Toruń, Biskupin, Włocławek. Zapoznamy ich z tradycjami Kujaw, zwiedzimy Muzeum Etnograficzne w Toruniu oraz Skansen w Kłóbce.
Tegoroczna wymiana jest możliwa
dzięki porozumieniu podpisanym
jesienią ubiegłego roku przez Wójta
Pana Romana Nowakowskiego z władzami Tatarowa. Nie moglibyśmy zrealizować naszych planów gdyby nie
wsparcie władz samorządowych Gminy
Choceń, Miasta Lubraniec oraz Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie.
phm Janusz NAJLEPSZY

Hanna Gołębiewska
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DROGOWNICTWO W POŁOWIE ROKU 2018
1. Roboty nawierzchniowe bitumiczne na terenie Gminy Choceń
Konsorcjum firm: MCC S.A. z/s w
Chodczu - lider i jego partner Molewski
Sp. z o.o. z/s we Włocławku zrealizowało
do chwili obecnej dwa zadania, tj. :
- ułożenie nawierzchni - warstwy ścieralnej gr. 5 cm na drodze w Borzymowicach na odc. o dł. 615 mb .
- ułożenie nawierzchni - warstwy ścieralnej gr. 5 cm na drodze w Janowie na
odc. o dł. 300 mb.
W III dekadzie lipca br. rozpoczną się
prace na pozostałych odcinkach:
- na drodze Krukowo-Krukowo Kolonia
na dł. 1645 mb
- na drodze Czerniewice - ul. Obwodowa
na dł.762 mb
- na drodze Bodzanówek - gr. gm. na dł.
650 mb. Zadanie realizowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
W dniu 04.05.2018 r. zawarta została
umowa pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Choceń na
dofinansowanie inwestycji środkami
pochodzącymi z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej.
- na drodze w Skibicach na odc. o dł. 500
mb .
2. Przebudowa dróg gminnych
nr 190705C,190721C,190762C
Zadanie jest realizowane w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata
2016-2019. Planowa kwota dofinansowana stanowi 50% wartości całego zadania, tj. ok. 1,044 mln zł. Ponadto jak
wcześniej informowaliśmy Powiat
Włocławski wesprze finansowo wymienione zadanie kwotą 114 941,66 zł.
Ulica Reja i Jeziorna otrzymały już nowe
nawierzchnie, na ul. Jerzewskiej w dniu
26.06.2018 r. układana była warstwa
PROGRAM RZĄDOWY „DOBRY START”
Program rządowy „Dobry Start” to 300
zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny.
Rodziny otrzymają świadczenie bez
względu na dochód. Program obejmuje
dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy
zastępczej.
Świadczenie przysługuje raz w roku
rozpoczynającym rok szkolny dzieciom
od 7 roku życia do ukończenia przez nie
20 lat. Dzieci niepełnosprawne uczące
się w szkole otrzymają wsparcie do 24
roku życia.
Aby otrzymać wsparcie należy złożyć
wniosek. Może to zrobić mama lub tata
dziecka, a w przypadku pieczy zastępczej-rodzic zastępczy.
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te instytucje
które obecnie realizują świadczenie
wychowawcze 'Rodzina 500+” właściwe
dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę dla dziecka.

profilowa z masy MMA, wykonywane
jest odwodnienie jezdni-montowane
studnie i wpusty uliczne. Układany jest
tam chodnik, trwają prace przy lewostronnej ścieżce. Wkrótce zamontowane zostanie oświetlenie uliczne na
drodze do jeziora. Prace potrwają do
końca lipca br.
3. Budowa ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gm. Choceń
Dopiero w IV przetargu, po zmianie
naszych potrzeb, wydłużeniu terminu
robót wyłoniony został wykonawca tego
zadania. Wartość oferty wynosi
640.977,94 zł. Wykonawcą robót jest
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Sp. z o.o. z Nowej Wsi
k/Włocławka. Powstanie ścieżka pieszorowerowa na dł. ponad 1,6 km .Jej
początek to ul. Włocławska - od myjni
lewa strona, następnie przejście na
skrzyżowaniu z ulicą Sikorskiego na
prawą stronę, przejście na ulicę Jarantowicką - droga do jeziora i połączenie
się z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową.
Dalszy ciąg ścieżki biegnie lewą stroną
do ulicy Spacerowej, gdzie na skrzyżowaniu dróg powstanie azyl i przejście
dla pieszych. W tym miejscu jezdnia
zostanie poszerzona. Następnie ścieżka
biegnie prawą stroną ulicy Spacerowej i
łączy się z drogą powiatową WłocławekChoceń. Utworzony zostanie bezpieczny
ciąg drogowy dla pieszych i rowerzystów.
4. Place, parkingi, chodniki 2018
Na mocy podpisanej w dniu 06.06.2018
r. umowy pomiędzy Gminą Choceń a
Powiatem Włocławskim kontynuowane
będą prace na chodniku w Kuźnicach
(przy rzece Lubieńce ) oraz w Kuźnicach
- przy przystanku (w centrum Kuźnic).

Wniosek będzie można złożyć drogą
elektroniczną przez stronę Ministerstwa
Rodziny : empatia.mrpips.gov.pl
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć
także drogą tradycyjną/ papierową/.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada
2018 r.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września . W
przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach jednostki będą miały
maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i
wypłatę świadczenia.
W gminie Choceń realizacją programu
„Dobry Start „ zajmować się będzie
Gminny Ośrodek Pomocy w Choceniu .
Wnioski w wersji papierowej można pobierać od dnia 25 lipca 2018 r.
PUNKT KONSULTACYJNY
Punkt Konsultacyjny w Choceniu w lipcu i sierpniu będzie nie czynny. Do dyspozycji jest Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Część materiałów została już przekazana, prace na chodniku zostały rozpoczęte. Nasi partnerzy z powiatu zabezpieczą także prefabrykaty betonowe
(kostka, krawężnik, obrzeża) na
planowany do wykonania chodnik w
Borzymowicach, w ciągu drogi pow.
Szczytno-Kłobia. Roboty rozpoczęte
będą od mostu w kierunku drogi powiatowej Boniewo-Borzymie. Gmina z
środków własnych realizowała będzie
chodnik w Olganowie. Wykorzystując
po części materiały z odzysku.
5. "Przebudowa drogi pow. Śmiłowice-Wilkowiczki w m. Wilkowice"
Ostatni, III etap poszerzenia o dł. 930
mb został zakończony. Prace zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.
6. „Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca konieczne połączenie
z terenem inwestycyjnym w miejscowości Choceń”.
Ogłosiliśmy przetarg na realizację tej
inwestycji, czekamy na oferty. Zadanie
obejmuje przebudowę drogi – ul. Targowej, tj. przebudowę jezdni, ułożenie
chodnika, ustawienie latarń oświetlenia
drogowego, utwardzenie placu przy
posterunku policji (pomiędzy budynkami), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
7. „Podbudowy 2018”
Zgromadzony został materiał na podbudowę w m. Filipki, w trakcie uzgodnień z gminą Włocławek jest sprawa wykonania podbudowy na drodze Nakonowo Stare-Poddębice. Po przygotowaniu dróg pod roboty bitumiczne przystąpimy do realizacji tych zadań.

DROGA JEZIORO

UL. REJA

DROGA POWIATOWA

UL. JERZEWSKA

Krzysztof Wojtalik

DROGA DO JEZIORA

pracujący w Urzędzie Gminy w Choceniu pok. 7 jak również Gminna Komisja
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ośrodek realizuje również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby do świadczenia tej pomocy zatrudniane są na umowę zlecenie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GOPS W 2017R.
Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy
społecznej zostało złożone radzie gminy
coroczne sprawozdanie z działalności
ośrodka.
W 2017r. na realizacją świadczeń wydatkowano kwotę 13 081 793,35 zł., w
tym środki własne wynosiły 3 637 216,70
zł., zlecone 9 444 576,65 zł.
Obsada kadrowa Ośrodka nie zmienia
się i przedstawia się następująco: Kierownik, trzech pracowników socjalnych
wykonujących pracę w terenie, asystent
rodziny, dwóch specjalistów do spraw
obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, referent do spraw wychowawczych, referent do spraw administracyjno-biurowych, sprzątaczka.

W 2017r. świadczeniami wychowawczymi objętych było 601 rodzin, świadczenia rodzinne pobierało 545 rodzin, a
53 rodziny korzystały ze świadczeń
alimentacyjnych.
Natomiast ze świadczeń z pomocy społecznej korzystały 533 rodziny. Z pomocy w postaci posiłku było objętych
319 dzieci i uczniów.
GOPS w Choceniu realizuje zadania i
działania na rzecz osób znajdujących się
w trudnej sytuacji i wymagających pomocy oraz wsparcia. W związku z tym
podejmowane są działania do usamodzielnienia się osób i rodzin.
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POWSTANIE ŚCIEŻKA
Dopiero w czwartym postępowaniu
przetargowym udało się wyłonić wykonawcę inwestycji pn.: Budowa ścieżek
pieszo-rowerowych na terenie Gminy
Choceń. Przedmiotową inwestycję do
końca tego roku wykona Włocławskie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z
Nowej Wsi. Wybudowana ścieżka połączy się z istniejącą ścieżka rowerowa
do jeziora. Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 1,699 km zgodnej ze

standardami wojewódzkimi w zakresie
dróg rowerowych m.in przez szersze
wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie wykorzystania
samochodów osobowych, ograniczenie
emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i
hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak najważniejszym
zadaniem powstałej infrastruktury
będzie zmniejszenie emisji gazów
cieplarnianych, głównie emisji CO2. W
ramach zadania powstanie nowa infrastruktura w postaci ścieżki o nawierz-

chni bitumicznej oznakowanej pionowo
i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, dostosowane zostaną zjazdy i
skrzyżowania z przejściami dla pieszych.
Bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo
będzie miało utworzenie azylu na ul. Jarantowickiej i barier ochronnych przy
utworzonym nasypie po prawej stronie
ul. Północnej. W ramach budowy ścieżki
zaplanowano wszelkie prace pomiarowe
i roboty ziemne w tym zagospodarowanie zieleni. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Osi
priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w
regionie Działanie 3.4. Zrównoważona
mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.

ULICA TARGOWA
Projekt pn.: „Inwestycja w drogi lokalne zapewniająca konieczne połączenie z terenem inwestycyjnym
w miejscowości Choceń” znalazł się
na liście rankingowej i otrzymał dofinansowanie. Podpisaliśmy umowę dotacyjną i ogłosiliśmy przetarg na wyłonienie wykonawcy. Czekamy na dobre
oferty. Projekt realizowany jest w ramach Osi 5. Spójność wewnętrzna i dostępność wewnętrzna regionu, Działanie
5.1. Infrastruktura drogowa Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania
to 85% kosztów kwalifikowalnych. Przebudowana zostanie ulica Targowa w
Choceniu. Zadanie inwestycyjne zakłada przebudowanie drogi stanowiącej
bezpośrednie połączenie z terenem inwestycyjnym. Przebudowana droga odseparuje ruch pieszy od ruchu samochodowego oraz ułatwi komunikację pomiędzy istniejącym terenem inwestycyjnym przez ulicę Sikorskiego w Cho-

ceniu, a drogą wojewódzka nr 269 znajdująca się w odległości ok. 450 m oraz
pośrednio z drogą krajową nr 91 znajdującej się w odległości ok 9,5 km aż do
Autostrady A1. W konsekwencji teren
inwestycyjny będzie powiązany z siecią
dróg na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Przedmiotem zadania
inwestycyjnego jest wykonanie ulicy
dwukierunkowej o długości 0,175 km i
szerokości 6 m wraz z wykonaniem
jednostronnego chodnika, oświetlenia
oraz odwodnienia. Inwestycja będzie

obejmowała przebudowę jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie chodnika po stronie północnej drogi, wykonanie oświetlenia, wykonanie
odwodnienia w postaci wpustów deszczowych włączonych do kanalizacji
deszczowej, wykonanie placu postojowego po południowej stronie drogi oraz
wykonanie oznakowania poziomego i
pionowego ulicy.

NAJLEPSI UCZNIOWIE

Śmiłowicach. Natomiast wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Patrycja Jasińska. Mamy nadzieje, że otrzymane nagrody i wyróżnienia przyczynią
się do uzyskiwania jeszcze lepszych wyników w dalsze drodze ku karierze. Rodzicom składamy serdeczne podziękowania za włożony trud wychowania w
tak wspaniałych młodych ludzi. Serdecznie gratulujemy.
Kamil Klejba

ołów „Warszawa Wschodnia" i „Janusz
Prusinowski Kompania”, ważną rolę w
nagraniu płyty odegrała mieszkanka
Naszej Gminy Pani Danuta Kaczmarek,
wykonując unikalne pieśni weselne,
ballady i przyśpiewki przekazywane jej
bezpośrednio przez rodziców. Na płycie
znalazło się 26 utworów takich jak
„Jabłoneczka”, „Oberek Piotra Figurskiego” czy „Kujawionka, nie masz wionka”. Pani Danuta Kaczmarek to znakomita śpiewaczka ze Śmiłowic, fachu
uczyła się od matki, tradycyjnej śpiewaczki weselnej. Jest ona ambasadorką
kultury tradycyjnej Kujaw i Gminy Choceń w regionie i w całym kraju, od wielu
lat kieruje zespołem „Śmiłowiónki”.
Pani Kaczmarek to laureatka wielu nag-

ród na festiwalach i przeglądach twórczości ludowej. W 2014 roku otrzymała
prestiżową nagrodę na Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu
Dolnym, znamy ją również z programów
TVP „Dzika Muzyka-Kujawska Atlantyda” oraz „Szlakiem Kolberga na Kujawach”, w ubiegłym roku została ona także stypendystką Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za realizację projektu pn.„Upowszechnienie
tradycji lokalnych- interaktywna edukacja kulturalna dzieci ze szkół w Gminie Choceń i okolicach”. Pani Danucie
serdecznie Gratulujemy talentu i życzymy dalszych sukcesów.

Podczas uroczystości zakończenia roku
szkolnego 2017/2018 zostały wręczone
specjalne nagrody Wójta Gminy Choceń
dla najlepszych absolwentów szkół
podstawowych i gimnazjum przy szkole
podstawowej. Uczniowie dzięki swojej
ciężkiej pracy i zaangażowaniu uzyskali
najwyższą średnią ocen oraz wzorowe
zachowanie. Tak jak w latach poprzednich nagrodą były tablety i okolicznościowe dyplomy. Wśród najlepszych z
najlepszych okazali się Maria Piłatowska ze Szkoły Podstawowej w Choceniu,
Marika Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach, Marika Andrzejewska ze Szkoły Podstawowej w

WIELKI TALENT NA KUJAWACH
W grudniu ubiegłego roku ukazała się
płyta „Kujawska Atlantyda” jest ona wyjątkowym projektem muzycznym podsumowującym kilkuletnią pracę zesp-

BLOK W CHOCENIU NA UKOŃCZENIU
W ciągu najbliższych dwóch miesięcy
ukończona zostanie budowa bloku mieszkalnego w Choceniu przy ul. Czerniewickiej. Budowa ruszyła wiosną ubiegłego
roku.
Zgodnie z dokumentacją budowlaną budynek ma trzy kondygnacje i liczy 21
mieszkań. W budynku będą 3 mieszkania
1- pokojowe, 6 mieszkań 2-pokojowych
oraz 12 mieszkań 3–pokojowych. Mieszkania są przestronne z balkonami o powierzchni 31 m2 do 65 m2.
Od strony frontowej powstaną miejsca
parkingowe.
Zainteresowane osoby nabyciem swoich

mieszkań podpisali już umowy.
Dysponujemy jeszcze wolnymi lokalami. Zainteresowanych zapraszamy
do Urzędu Gminy w Choceniu.
Budowa idzie zgodnie z planem.
Termin zakończenia zadania przewidziano na wrzesień br. Jednocześnie
nastąpi oficjalne przekazanie kluczy
właścicielom mieszkań.
Inwestor którym jest Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z
Rypina planuje rozpocząć budowę
drugiego obiektu obok istniejącego w
miarę zainteresowania nabyciem lokali
mieszkalnych.
Mariusz Bilęda

Kamil Klejba

Kamil Klejba

Kamil Klejba
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Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu
Operacja pt.” Rozwój infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu,
Nakonowie Starym oraz w Choceniu”
dotyczy budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
i turystycznej na terenie w/w miejscowości. Operacja realizowana będzie na
przełomie lipca i sierpnia 2018 r. W ramach operacji na działce nr 49/1 obręb
Nakonowo Stare zostaną posadowione
urządzenia siłowni zewnętrznej fitness wyciąg górny i krzesło do wyciskania
oraz biegacz pojedynczy. Również na
działce nr 19/8 obręb Borzymie zostaną
posadowione urządzenia siłowni zewnętrznej fitness: wyciąg górny i krzesło
do wyciskania oraz biegacz pojedynczy.

Ponadto na działce nr 151/4 w Choceniu
za Urzędem Gminy zostaną posadowione elementy placu zabaw takie jak:
zestaw zabawowy w skład którego wchodzą: wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami,
belka balansująca, karuzela stojąca na
platformie aluminiowej z poręczami,
huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa, bujak pojedynczy na sprężynie. W
wyniku realizacji operacji, dzięki zakupieniu w/w elementów siłowni zewnętrznych oraz placu zabaw powstanie
możliwość spędzania aktywnie wolnego
czasu i nastąpi poprawa dostępu do

infrastruktury rekreacyjnej. Ponadto na
działkach nr 601 oraz 37/89 obręb
Choceń (ścieżka w lesie w Choceniu)
zostanie przebudowana ścieżka leśna,
która otrzyma charakter ścieżki edukacyjnej poprzez posadowienie tablic
informacyjno - edukacyjnych o tematyce
związane z funkcjonowanie lasu, występujących zwierząt i roślin oraz różnych
aspektów dotyczących lasu.

KOLEJNE STRATY W PLONACH

rażało poruszającym się na odcinku
drogi Olganowo-Wichrowice podjęte
zostały działania polegające na obcięciu
gałęzi topolowych zwisających nad
wspomnianą drogą. Jednostka OSP
Choceń przy użyciu podnośnika
dokonała cięć pielęgnacyjnych minimalizując w ten sposób realne zagrożenie zwłaszcza podczas wiatrów. Teren został uporządkowany. Gałęzie zostały zutylizowane przez mieszkańców
naszej gminy.

minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,
- nie stosować preparatów toksycznych
dla pszczół w okresie kwitnienia roślin
uprawnych oraz w uprawach, na których
występują kwitnące chwasty,
- wykonać zabiegi po zakończonych
lotach owadów zapylających,
- zachowywać minimalne odległości od
pasiek tj. min. 20 m dla opryskiwaczy
polowych
i sadowniczych,
- przestrzegać okresów prewencji
Jednocześnie przypominamy, że osoby
stosujące środki ochrony roślin muszą
posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie stosowania
środków ochrony roślin. Na właścicielach opryskiwaczy ciąży obowiązek
przeprowadzania okresowych badań
potwierdzających sprawność techniczną. Osoby stosujące środki ochrony
roślin są zobowiązani do prowadzenia i
przechowywania przez okres 3 lat
dokumentacji zawierającej nazwę środka ochrony roślin, czas zastosowania,
zastosowana dawkę, obszar i uprawy na
których zastosowano środek.

Pierwsza połowa roku nie jest sprzyjająca w rolnictwie. Po ujemnych skutkach przezimowania odnotowaliśmy
dwie kolejne. W maju br. przez naszą
gminę przeszła fala deszczu z gradem,
która spowodowała spustoszenie w uprawach polowych. Trwało to 10 min lecz
skala zniszczeń jest ogromna, a straty
duże. Na domiar złego wszyscy, a zwłaszcza rolnicy zaobserwowaliśmy, iż na
terenie naszej gminy bilans wodny jest
znikomy, brak opadów deszczu negatywnie przyczynia się do wzrostu upraw
znajdujących się na polach. Wychodząc
naprzeciw Państwa apelom wystąpiliśmy do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego z wnioskiem o zatwierdzenie
zaproponowanego składu komisji w celu
oszacowania strat w uprawach spowodowanych gradem i suszą. Czekamy na
odpowiedź. Informacje o terminie składania stosownych wniosków będziemy
zamieszczać na stronie internetowej
Urzędu Gminy.
Tomasz Sikorski
CIĘCIA PIELĘGNACYJNE W WICHROWICACH
Z uwagi na niebezpieczeństwo jakie zag-

Tomasz Sikorski
PAMIĘTAJMY O PSZCZOŁACH
Nieprawidłowe wykonanie zabiegów
niesie za sobą niezwykle duże zagrożenie
dla pszczół
i innych owadów pożytecznych. Aby nie
spowodować zatrucia pszczół, wykonując zabiegi chemiczne ochrony roślin
należy w szczególności stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Należy stosować
wyłącznie środki ochrony roślin zgodnie
z warunkami określonymi na etykiecie.
Należy pamiętać aby:
- używać środków taki sposób, aby

Posadowione będą także ławki z kamienia z drewnianym siedziskiem i kosze na
śmieci. Przebudowa ścieżki polegała będzie na stabilizacji i utwardzeniu podłoża kruszywem. Zainstalowania zostanie także lampa solarna z czujnikiem

Tomasz Sikorski

zmierzchu i ruchu w celu oświetlenia
wejścia na teren ścieżki edukacyjnej po
zmroku.
Umowa o dofinansowanie został podpisana w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Dawid Dalmann

UTYLIZACJA AZBESTU W ROKU 2018
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonał
zmian w dotychczasowym dofinansowaniu na demontaż, utylizację i
unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Obecnie Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pokrywa 70% zadania,
pozostałe 30 % stanowi wkład własny
mieszkańca, który zdecyduje się na
usunięcie azbestu. W ramach zadania
wyłoniona została firma P.H.U. USKOM Robert Kołodziejski z Gostynina,
która zdemontuje i zutylizuje azbest
zalegający na posesjach. Zapraszamy
osoby które biorą udział w projekcie by
zgłosiły się do tut. Urzędu Gminy celem
podpisania umów trójstronnych. Każdy
mieszkaniec na podstawie umowy będzie musiał uiścić 30% wkładu bezpośrednio na konto wskazane przez firmę po uprzednim wystawieniu faktury.
Pozostałe 70% pokryje Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Firma pojawi się na naszej gminie na początku
lipca br. wszelkie pytania prosimy kierować do Pana Tomasza Sikorskiego tel.
54 284 66 17.
Tomasz Sikorski

APEL WÓJTA GMINY CHOCEŃ W SPRAWIE
POWSTRZYMANIA SIĘ OD PODLEWANIA
Od maja obserwujemy gwałtowny spadek ciśnienia wody we wszystkich rejonach naszej gminy. Spowodowane jest to brakiem opadów.
Kilka dni temu zwróciłem się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zatwierdzenie składu komisji dokonującej oszacowania strat
w uprawach spowodowanych suszą. Niestety susza występuje już na terenie niemal całego kraju. Gminne urządzenia służące
do zaopatrzenia w wodę pracują na pełnej mocy oraz maksymalnej możliwej wydajności. Pobór wody jest jednak tak duży, że ciśnienie
na terenach położonych wyżej drastycznie spada. Problem ten wynika również z ukształtowania terenu. W związku z powyższym proszę
mieszkańców gminy Choceń o powstrzymanie się od podlewania ogródków, działek, terenów zielonych oraz sadów. Proszę o zrozumienie
zaistniałej sytuacji, zrozumienie osób do których ta woda nie dopływa ponieważ podlewający położeni w niższych partiach gminy
uniemożliwiają jej to. Każdy z nas chce się móc wieczorem napić się herbaty, przygotować posiłek, umyć. Proszę więc jeszcze raz
o zrozumienie i dostosowanie się do zakazu podlewania.
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FERIE Z KSIĄŻKĄ 2018
REMONTY ŚWIETLIC WRAZ Z WYPOSAŻENIEM ZAKOŃCZONE
Dobiegły końca prace remontowe w świetlicach
wiejskich na terenie gm. Choceń. Najkorzystniejszą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
złożyła firma KLEJ-BUD z Chocenia za cenę
126.700,00 zł. W ramach projektu pod tytułem: „
Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetlicach
na terenie gminy Choceń” zostały wyremontowane
nastę-pujące świetlice:
1. Świetlica wiejska w Szczutkowie
Zakres prac obejmuje: remont kuchni, remont
dachu, remont łazienek, malowanie pomieszczeń
2. Świetlica wiejska w Szczytnie
Zakres prac obejmuje: remont zaplecza socjalnego, sanitarnego, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej, remont instalacji wod-kan, malowanie
pomieszczeń, montaż zbiornika bezodpływowego
3. Świetlica wiejska w Wilkowicach
Zakres prac obejmuje: urządzenie sanitariatów,
remont podłóg i posadzek, wymiana stolarki
drzwiowej, wykonanie sufitu podwieszanego,
wymiana instalacji elektrycznej, malowanie
pomiesz-czeń, montaż klimatyzatorów.
Natomiast najkorzystniejszą ofertę na zapytanie
ofertowe na wyposażenie świetlicy wiejskiej w
Nakonowie Starym i Czerniewicach złożyło

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Produkcyjne „
BASIA” z Częstochowy za cenę 35.055,00 zł.
Świetlice wiejskie w Czerniewicach I i Nakonowie
Starym otrzymały następujące wyposażenie:
warnik do wody, garnki, zlewozmywaki dwukomorowe, taboret gazowy, okap gastronomiczny,
stół kuchenny, lodówki, kuchnie ga - zowoelektryczne, szafki, krzesła, klimatyzator, wózek
kelnerski, sztućce, bojler elektryczny, stół roboczy.
Terminy robót budowlanych oraz dos-tawy
wyposażenia zostały zachowane zgodnie z
umowami. roboty budowlane zakończyły się
30.06.2018 r. natomiast zakres dotyczący wyposażenia zrealizowany został do dnia 30.05.2018 r.
Projekt jest współfinansowany przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ra-mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.
Inwestycja ta łącznie kosztowała 161 755,00 zł, z
czego 70 % stanowi dofinansowanie.
Mariusz Bilęda

15 marca 2018 r. w CCK-B w Choceniu nastąpiło
uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Czytelniczego
„Ferie z książką 2018” organizowanego przez
Szkołę Podstawową w Śmiłowicach i Choceńskie
Centrum Kultury-Biblioteka. W konkursie wzięło
udział 134 młodych czytelników. Organizatorzy
nagrodzili wszystkich najmłodszych i wielu starszych uczestników. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni obok pamiątkowych dyplomów otrzymali
nagrody książkowe. W tym roku nagrody wręczali
Pani Agnieszka Świątkowska - Sekretarz Gminy
Choceń oraz członkinie komisji konkursowej Pani
Irena Jarząb -Rutkowska, Pani Danuta Nowicka,
Elżbieta Piwińska, Sabina de Koninck i Pani Ewa
Wysińska.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych w Międzyszkolnym Konkursie Ferie z Książką 2018
Kategorie wiekowe:

Weronika Piastowska SP Choceń.
Klasy II i III Gimnazjum Miejsce I Julia Zasada,
Miejsce II Julia Dalentka, Nicola Herman,
Miejsce III Wiktoria Seklecka.
Ponadto jury postanowiło nagrodzić za udział
wszystkich najmłodszych uczestników konkursu
książkami.
Organizatorzy serdecznie dziękują sponsorom:
Gminie Choceń, CCK I B w Choceniu i Radzie Rodziców SP Śmiłowice. Organizatorzy konkursu
gratulują wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom. Dziękują też opiekunom uczniów
za pomoc w przygotowaniu prac konkursowych.
Serdecznie podziękowania kierują też na ręce jury
w składzie: Pani Irena Jarząb – Rutkowska, Pani
Danuta Nowicka, pani Elżbieta Piwińska, Sabina
de Koninck oraz Pani Ewa Wysińska.
Dyrektor SP Śmiłowice Sławomir Gwardecki
Dyrektor CCK – Biblioteka Ariel Malinowski

4 i 5-latki Miejsce I Zuzanna Kordyl, Miejsce II
Wiktor Pszczółkowski, Karolina Stolarska,
Miejsce III Tomasz Seklecki, Justyna Chmielewska (wszyscy Prywatne Przedszkole Śmiłowice)
Przedszkole Niepubliczne w Choceniu Miejsce I
Zuzanna Zajączkowska, Miejsce II Nicola Ochmańska, Nicola Zwolińska, Miejsce III Aleksandra
Skibińska, Michał Skibiński,
Wyróżnienia: Hanna Irena Urbańska, Alicja
Słupska
OP SP Choceń Miejsce I Maja Kryszkowska,
Miejsce II Lena Ćwiklińska, Miejsce III Gabriela
Jasińska, Aleksandra Olach, Wyróżnienia: Maja
Michalska, Martyna Kamińska
0ddział „0” Miejsce I Bartłomiej Wojciechowski
PP Śmiłowice, Miejsce II Maja Kucharska, Karolina Jędrzejewska Choceń, Miejsce III Gracjan
Waliszewski, Laura Erbetowska - OP „Zeróweczka” SP Choceń

CHOCEŃ W RYTMIE DISCO
W niedzielę 10 czerwca 2018 r., w Choceniu bawiliśmy się podczas energetycznej imprezy w niepowtarzalnym
klimacie muzyki tanecznej. Na boisku
sportowym w Choceniu zaprezentowały
się dzieci i młodzież z Zespołu pieśni i
tańca "Ziemia kujawska", grupa
wokalna CCKB, GRABQ, SHANTEL,
MPOWER, RYTMIX i AFTER PARTY.
Usłyszeć na żywo piosenkę "Nie daj
życiu się" i wiele innych - bezcenne.

Dziękujemy za super zabawę i zapraszamy na kolejne wydarzenia.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Klasa I Miejsce I Aurelia Klass SP Śmiłowice,
Miejsce II Wiktoria Świątkowska SP Choceń,
Miejsce II Julia Ujazdowska SP Śmiłowice, Miejsce III Aleksandra Łukaszewicz SP Choceń, Szymon
Woźniak SP Choceń, Tymon Bińkowski SP
Śmiłowice
Kasa II – III Miejsce I Michalina Bania SP Wilkowice, Miejsce II Przemysław Mostowski SP Wilkowice, Miejsce III Kacper Lipiński SP Choceń
Klasy IV – VI Miejsce I Aleksandra Banasiak, Anna
Dębczyńska SP Wilkowice, Miejsce II Dominik
Gabrysiak SP Choceń, Miejsce III Maria Piłatowska, Natalia Lewandowska SP Choceń, Wyróżnienia: Oliwia Wyrwa, Maja Kruger SP
Wilkowice
Klasa VII Miejsce I Zuzanna Rutkowska SP Choceń, Miejsce II Samira Andrzejewska SP Śmiłowice, Miejsce III Grzegorz Glonek SP Choceń,
Wyróżnienia: Aniela Stasiak SP Śmiłowice,

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI (LGD)
Szukasz wsparcia finansowego na własny
biznes, a może chcesz rozwinąć już prowadzoną działalność gospodarczą przyjdź
do LGD.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Dorzecza Zgłowiączki (LGD), co roku ogłasza
konkursy dla przedsiębiorców. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać zarówno już istniejące firmy jak i osoby, które dopiero będą zakładać
działalność gospodarczą. Pomoc jest udzielana
tylko mieszkańcom powiatu włocławskiego (w tym
mieszkańcom gminy Choceń) lub firmom z tego
obszaru.
Osoby, które dopiero planują otworzyć własną
działalność gospodarczą mogą skorzystać z
premii na podejmowanie dzielności gospodarczej
– to konkurs skierowany do osób, które w okresie 2
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o
przyznanie pomocy do LGD nie wykonywały
działalności gospodarczej. Premia jest przyznawana w stałej wysokości 50 000,00 zł. Z pomocy
tej wy-łączone są jednak osoby ubezpieczone w

KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie
(wyłącznie to nie dotyczy jednak podejmowania
działalności gospodarczej sklasyfikowanej, jako
produkcja artykułów spożywczych lub produkcja
napojów). Działalność gospodarcza otworzona w
ramach tego działania musi być prowadzona, przez
co najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej – to
konkurs skierowany do już istniejących przedsiębiorców, którzy w okresie 3 lat poprzedzających
dzień złożenia wniosku do LGD wykonywali łącznie, co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej, oraz nadal
wykonują tę działalność. Warunkiem otrzymania
pomocy jest m.in. utrzymanie istniejących miejsc
pracy i stworzenie, co najmniej jednego nowego, a
osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce
pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy
o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę. Dodatkowo nowe miejsce pracy musi być powiązane z

zakresem rozwijanej działalności gospodarczej.
Zwiększony stan zatrudnienia trzeba utrzymać
przez okres, co najmniej trzech lat. Pomoc jest
przyznawana w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych, ale nie więcej jak 50 000,00. Dofinansowanie może być przeznaczone m.in. na
zakup nowych maszyn czy urządzeń.
LGD jeszcze w tym roku ogłosi nową metodę
wsparcia tzw. granty dla przedsiębiorców. W
tym przypadku pomoc dotyczy tylko kilku
zakresów m.in. rozbudowy przedsiębiorstwa,
rozszerzenia zakresu działania przedsiębiorstwa,
zmiana sposobu świadczenia usług. Pomoc na
grant jest przyznawana w stałej wysokości i jest to
50000,00zł. co stanowi 85% wszystkich kosztów
kwalifikowalnych. Konkurs na granty LGD ogłosi
w trzecim kwartale tego roku.
Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o zasadach
przyznawania dofinansowania, kryteriach wyboru
operacji, działalność LGD, strategii, zapraszamy

do odwiedzenia strony internetowej LGD
www.kujawiaki.pl jak również zapraszamy do
biura LGD w Choceniu. Pracownicy udzielą
bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą
informacji o konkursach ogłaszanych przez LGD.
Aneta Hoffman
Biuro
Stowarzyszenia LGD
Dorzecza Zgłowiączki
mieści się w Choceniu,
ul. Włocławska16
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FOTOWOLTAIKA WARIANT I
Nasz sztandarowy projekt pn. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych na terenie Gminy Choceń
(mikroinstalacje) będzie realizowany w najbliższym czasie. Ogłosiliśmy przetarg na realizację
przedmiotowej inwestycji. W chwili obecnej czekamy na dobre oferty. Nasz projekt zakłada wybudowanie na terenie całej gminy indywidualnych
instalacji o mocy 3 kW i jednego kolektora słonecznego, w konsekwencji powstanie 76 mikroinstalacji. Termin realizacji zakończenia projektu
– październik br.
Dzięki realizacji ww. przedsięwzięcia zostaną zredukowane koszty eksploatacji energii elektrycznej
i cieplnej, a w konsekwencji wpłynie to na redukcję
CO2 do atmosfery. Dzięki tej inwestycji Gmina
Choceń będzie promowała rozwiązania w zakresie
mikroinstalcji OZE i działań prosumenckich (pro-

dukuje i konsumuje w ramach jednej lokalizacji), a
także na redukcję tzw. niskoemisję co na terenach
wiejskich jest powszechnym zjawiskiem. Potrzeba
realizacji inwestycji w OZE wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Choceń. Realizacja planowanej inwestycji wpłynie także na realizację celu wynikającego z tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego (Strategia Europa 2020),
w ramach którego Polska zadeklarowała udział
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii na poziomie 15% do roku 2020 oraz
zwiększony zostanie udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii w województwie
kujawsko-pomorskim. Nasz projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 20014-2020, w wysokości
45% kosztów kwalifikowanych.

WYPOSAŻENIE CHOCEŃSKIEGO CENTRUM
KULTURY-BIBLIOTEKA
Złożyliśmy kolejny wniosek w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu o dofinansowanie inwestycji pn „Wyposażenie
Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka”. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina ubiega się o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w
wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych. W ramach zadania planuje-

my zakup wyposażenia centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny,
projektor, mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, krzesła, jednostki komputerowe z
monitorami a także zakup wyposażenia
do biblioteki: regały biblioteczne, szafa
dwuelementowa z drzwiami przesuwnymi oraz wieszaki. Przewidywany
termin realizacji zadania to rok 2019.
Hanna Piastowska

Kamil Klejba

PRZETARG NA TARGOWISKO
FOTOWOLTAIKA WARIANT II
W lipcu bieżącego roku Urząd Marszałkowski w
Toruniu planuje ogłosić konkurs, w odpowiedzi na
który Gmina Choceń będzie składać wniosek o dofinansowanie projektu pn. OZE w Gminie Choceń
– mikroinstalacje. Jest to projekt będący kontynuacją zadań związanych z budową instalacji
fotowoltaicznych na terenie gminy. Gmina ma w
planach wybudować ok 21 instalacji o mocy od 3,6
kW do 22,5 kW. Mamy przygotowaną listę osób,
projekty wykonawcze, jak również cześć dokumentacji zgłoszeniowej do innych instytucji. Pla-

nowany termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2019 roku, a realizacja wiosna 2019 r. Projekt
realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z maksymalnie 50%
poziomem dofinansowania.
Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie będziemy potwierdzać Państwa udział w projekcie w
celu uniknięcia problemów jakie napotkaliśmy w
Kamil Klejba
wariancie I.

W ramach działania 19.2 ogłoszonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza
Zgłowiączki firma Artfolk Miłosz Kierzkowski otrzymała premię na otworzenie działalności
gospodarczej: "Utworzenie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji zdjęć, usług
artystycznych podczas imprez i nauki gry na instrumentach klawiszowych.

DOFINANSOWANIE NA SZKOŁY
Gmina Choceń złożyła wniosek o dofinansowanie
projektu „Jakie to proste!” do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu i otrzyma dofinansowanie w
wysokości 901365,83 zł. Projekt ma objąć wsparciem uczniów wszystkich szkół podstawowych z
terenu naszej gminy. Projekt ten przewiduje zorganizowanie dodatkowych zajęć z języka angielskiego, nauk matematyczno-przyrodniczych oraz
języka polskiego dla 400 uczestników w okresie od

września 2018 do końca czerwca 2020 roku. W
projekcie zaplanowane są również doradztwo edukacyjno-zawodowe i pedagogiczne, doposażenie
pracowni informatycznych oraz wycieczki do Zielonej szkoły w Goreniu, planetarium w Toruniu,
ogrodu fauny polskiej w ZOO w Bydgoszczy, Młyna
Wiedzy w Toruniu oraz do Myślęcinka.

IV FESTIWAL PIOSENKI LUDOWEJ
„KUJAWSKIE ŚPIEWANIE”
W miesiącu kwietniu za oknami pierwsze ptaki
zaczynają się rozśpiewywać, a u nas jak co roku
rozśpiewują się artyści w ludowym repertuarze.
Już po raz czwarty w Szkole Podstawowej w
Wilkowicach odbył się Festiwal Piosenki Ludowej
„Kujawskie Śpiewanie”, nad którym patronat objął
Wójt Gminy Choceń Roman Nowakowski.

III miejsce- Adam Lewandowski SP Choceń

19.04.2018r. soliści z 9 szkół prezentowali swoje
możliwości wokalne przed jury, opiekunami,
rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi, wśród
których była pani Sekretarz Gminy Choceń
Agnieszka Świątkowska. Sędziowie nie mieli łatwej pracy, ze względu na bardzo wysoki poziom
występów.
Zwycięzcami zostali:
W kategorii klas I-III
I miejsce – Aurelia Klass SP Śmiłowice
II miejsce – Gabriela Mierzejewska SP Śmiłowice
III miejsce- Alicja Skrzypińska SP nr5 we
Włocławku oraz wyróżniono: Maję Więcławską SP
Wilkowice
W kategorii klas IV-VII
I miejsce- Oliwia Soborska SP Kanibród
II miejsce- Zuzanna Paczyńska SP Kanibród

Dominika Szymańska

oraz wyróżniono: Karolinę Pawłowską SP Śmiłowice, Natalię Michalak SP Kłobia, Paulinę Krajewską SP Wilkowice, Zuzannę Piasecką SP Śmiłowice, Igę Rucińską SP Wilkowice.
Artyści zostali nagrodzeni statuetkami, nagrodami
książkowymi oraz drobnymi upominkami, które
otrzymali z rąk p. Sekretarz Gminy Agnieszki
Świątkowskiej w imieniu Wójta Gminy Choceń
Romana Nowakowskiego, p. Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wilkowicach Marka Zapiec oraz
przewodniczącej jury – p.Danuty Kaczmarek.
Należy pamiętać , że dawniej muzyka towarzyszyła
życiu codziennemu na Kujawach – co chcemy
kultywować. Artyści, opiekunowie, rodzice oraz
wszyscy przybyli goście oprócz słuchania konkursowych piosenek
mogli pobiesiadować przy
wspólnym stole, podziwiać stroje ludowe oraz wysłuchać koncertu Zespołu „Śmiłowiónki”.
Gratulujemy: artystom pięknych występów, organizatorom stworzonej atmosfery, gościom doświadczenia swojskiej zabawy. Zapewniamy, że
jeszcze nie raz usłyszymy pieśń ludową w murach
naszej Szkoły.
Kinga Gawłowska
Miłosz Kierzkowski

Po raz drugi już przeprowadziliśmy postępowanie przetargowe na inwestycję
pn. „Budowa targowiska w Choceniu”.
Niestety do dnia 13.06.2018 r. nie
wpłynęła żadna oferta. Będziemy szukać
innych rozwiązań, tak aby pozyskać
wykonawcę inwestycji. W związku z zaistniałą sytuacją nie jesteśmy w stanie
zrealizować inwestycji w tym roku.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane w
ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 20014-2020, w wyso-

kości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
W ramach inwestycji planujemy budowę zadaszonych stoisk przeznaczonych
pod sprzedaż głównie produktów rolnospożywczych. Na terenie targowiska będą również wybudowane pawilony handlowe. Inwestycja uwzględnia wyposażenie targowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Targowisko będzie
obiektem całorocznym i ogólnodostępnym.
Hanna Piastowska

NOWE ODCINKI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ
W ramach przebudowy drogi powiatowej Śmiłowice Wilkowiczki, który
posiada już nowy dywanik asfaltowy z
utwardzonymi poboczami i wjazdami na
posesję wykonano odcinek oświetlenia
drogowego na odcinku 1,6 km w ilości 14
opraw (od tzw. wesołego miasteczka w
Wilkowicach w kierunku Śmiłowic).
Opracowaną mamy również dokumentację budowlaną i zezwolenia na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Choceń ul. Leśna, Akacjowa,
Wrzosowa i Bukowa (na terenie osiedla
mieszkaniowego pod lasem ) - 16 opraw

oświetleniowych oraz w miejscowości
Szczutkowo - 4 oprawy oświetleniowe.
Prace są w trakcie realizacji. Przewidywany termin zakończenia lipiec br.
Ewentualne usterki w oświetleniu proszę zgłaszać bezpośrednio do ENERGA
OŚWIETLENIE kontakt p. Andrzej
Dzwonkowski tel. 693 216 106 email:
andrzej.dzwonkowski@energa.pl lub
URZĄD GMINY CHOCEŃ- kontakt p.
Mariusz Bilęda tel. 54/2846617
kom. 608 575 811
email:
mariusz.bileda@chocen.home.pl
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II ETAP INWESTYCJI W TOKU
Drugi etap zadania pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni oraz poprawa
infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Choceń” został wznowiony. Prace
trwają. Obejmują one wybudowanie 51 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków,
wymianę hydrantów i zasuw oraz zakup 2 pomp na Stację Uzdatniania Wody w
miejscowości Śmiłowice. Łącznie projekt zakłada wybudowanie aż 123 sztuk
przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawcą prac jest Wielobranżowy Zakład
Usługowy Andrzej Sieradzki z/s we Włocławku. Zakończenie prac przy II etapie
zaplanowano do końca czerwca 2018 r. W miesiącu lipcu Gmina złoży wniosek o
płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.
Tomasz Sikorski

PACZKOMAT W CHOCENIU ZAINSTALOWANY

NOWY KIEROWNIK POSTERUNKU POLICJI W CHOCENIU
Komendant Miejski Policji we Włocławku dokonał
zmian na stanowisku Kierownika Posterunku
Policji w Choceniu. Od poniedziałku 16 kwietnia
br., obowiązki kierownika zostały powierzone asp.
sztab. Waldemarowi Błaszczykowi. Wójt Gminy
Choceń pozytywnie zaopiniował wniosek Komendanta Policji we Włocławku w sprawie powierzenia
obowiązków Kierownika Posterunku Policji w
Choceniu asp. sztab. Waldemarowi Błaszczykowi.
Dotychczasowy Kierownik asp. Grzegorz Safianowski także awansował. Gratulujemy i życzymy
powodzenia.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Mieszkańcy gminy Choceń mają możliwość
korzystania z paczkomatu. Paczkomat został
zlokalizowany przy Policji w Choceniu obok parkingu Twojego Marketu i planowanego do budowy
w najbliższym czasie targowiska. Paczkomat jest
czynny całą dobę i został zainstalowany z myślą o
tych, którzy robią zakupy za pośrednictwem
internetu. Z paczkomatu już można korzystać,
gdyż firma In Post zaktualizowała informację
dotyczącą lokalizacji.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

ZGRUPOWANIE KADRY KUJAWSKO – POMORSKIEJ
W KOSZYKÓWCE M-2005
Dnia 18 maja w Toruniu odbyło się kolejne
zgrupowanie kadry województwa kujawsko –
pomorskiego w piłce koszykowej dla zawodników z
rocznika 2005. W gronie 20 najlepszych
koszykarzy w tej klasie rozgrywkowej ponownie
znalazł się zawodnik GTS Unia Choceń, uczeń
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach – Daniel
Lisiecki. Daniel świetnie zaprezentował się
podczas trwającej 2 godziny konsultacji
szkoleniowej i zakwalifikował się na dwudniowe
zgrupowanie kadry , które odbędzie się w czerwcu
br. Chłopiec otrzymał także zaproszenie od trenera
kadry kujawsko pomorskiej na tygodniowy obóz
koszykarski, który odbędzie się w lipcu w
Kołobrzegu. Daniel ma ogromną szanse wystąpić
w przyszłorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży reprezentując województwo kujawsko
– pomorskie.
Łukasz Jankowski

DANIEL LISIECKI „KRÓLEM STRZELCÓW
„ KUJAWSKO – POMORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI
Uczeń Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
reprezentujący barwy Gminnego Towarzystwa
Sportowego Unia Choceń został sklasyfikowany na
pierwszym miejscu w kategorii najskuteczniejszych koszykarzy w klasie rozgrywkowej młodzika
młodszego U-13 w sezonie 2017/2018. Chłopiec

w trakcie całego sezonu rozegrał 16 spotkań.
Zdobywając w sumie 399 punktów wyprzedził
prawie 140 zawodników występujących w lidze.

Jan Lewandowski, Bartłomiej Rakowski, Bartosz
Przybyszewski, Michał Rybicki, Michał Grzybowski, Igor Michalski, Michał Ampanowicz, Szymon Bratyszewski, Jakub Pomorski.

nałowym spotkaniu minimalnie lepsze okazały się
reprezentantki ze Szkoły Podstawowej w Baruchowie wygrywając 15:14. Tym samym zawodniczki z Wilkowic uzyskały tytuł wicemistrzyń
powiatu włocławskiego.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KOSZYKÓWKI
W KRUSZWICY
Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach i
Chocenia, reprezentujący barwy GTS Unia Choceń
podczas turnieju organizowanego przez klub Basket 2010 Kruszwica. W zawodach wzięły udział
zespoły z Warszawy, Kruszwicy, Włocławka, Kwidzynia, Bydgoszczy i Chocenia. Chłopcy pokonali
zespół Basket Kwidzyń. Po dramatycznym spotkaniu ulegli Astorii Bydgoszcz 65:63 zajmując
ostatecznie 5 miejsce.
UCZNIOWIE Z WILKOWIC MISTRZAMI POWIATU
W KOSZYKÓWCE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
zajęli pierwsze miejsce w finałach powiatu włocławskiego w koszykówce w ramach „Igrzysk dzieci”. To już trzeci tytuł z rzędu dla szkoły w Wilkowicach w tej dyscyplinie sportu. Chłopcy występują w finałach powiatu nieprzerwanie od 5 lat.
W ćwierćfinałach wojewódzkich młodzi koszykarze pokonali Aleksandrów Kujawski. Przegrywając w drugim spotkaniu ze Szkołą Podstawową nr 23 we Włocławku zajęli ostatecznie 2
miejsce .
Uczniowie zagrali w składzie: Tymoteusz Kwiatkowski, Aleksander Kwiatkowski, Daniel Lisiecki,

Uczeń z Wilkowic, Daniel Lisiecki odebrał nagrodę dla "Króla Strzelców" zdobywając łącznie 110
punktów. Jakub Filipiak, uczeń Szkoły Podstawowej w Choceniu wybrany został do pierwszej
piątki turnieju odbierając nagrodę "Five Stars".
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
UCZENNICE Z WILKOWIC WICEMISTRZYNIAMI POWIATU W
KOSZYKÓWCE
Uczennice ze Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
zajęły drugie miejsce w finałach powiatu włocławskiego w koszykówce w ramach Igrzysk Dzieci
w roku szkolnym 2017/2018. Dziewczęta pokonały
swoje rówieśniczki ze Szkoły Podstawowej w Choceniu oraz Szkoły Podstawowej w Chodczu. W fi-

„ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA’’
W Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła się
uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3-go maja. Akademia była utrzymana
w patriotycznym duchu i opowiadała krótko o
okolicznościach uchwalenia konstytucji. Wierszem i pieśnią uczniowie przypomnieli o niezwykle ważnym wydarzeniu. Ta piękna i żywa lekcja historii na pewno na długo pozostanie w naszej
pamięci. Nad sprawnym przebiegiem akademii
czuwali: Monika Komorowska, Miłosz Kierzkowski oraz Monika Gratkowska.
Monika Komorowska
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W STULECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Trudno nam to sobie wyobrazić, że był taki czas,
kiedy Polska nie widniała na mapie Europy.
Państwo polskie zostało w drugiej połowie XVIII
w. pokonane przez europejskie mocarstwa: Rosję,
Austrię i Prusy.
Dziś też nie pamiętamy, że w trakcie 123 lat niewoli
nasi sąsiedzi podejmowali wszelkie starania, by
Polaków wynarodowić, pozbawić kultury i własnej
tożsamości. Lecz mimo tych usilnych prób,
zaborcom nigdy nie udało się złamać ducha naszego narodu. A przodkowie zamieszkujący te
ziemie, pokazali w czasie niewoli, że umiłowali
Polskę ponad własne życie.
W tym roku mija 100 - lecie tego wspaniałego wydarzenia. Tysiące polskich miejscowości w różny
sposób podejmuje przygotowania do uczczenia tej
uroczystej chwili. Odsłonięcie tablicy i nadanie
imienia - Parku Niepodległości - jest najlepszą
formą oddani hołdu, tym wszystkim mieszkańcom
naszej choceńskiej ziemi, którzy w czasie zaborów
poświęcali za ojczyznę swoje majątki a niejednokrotnie zdrowie i życie.
Mieszkańcy naszej gminy od początku zaborów,
czyli od 1793 roku nie pogodzili się z niewolą.
Jesteśmy dumni, że największe historyczne wydarzenie, tamtych czasów miało miejsce na ziemi
choceńskiej. 20 sierpnia 1794 roku na apel naczelnika Tadeusza Kościuszki szlachta kujawska
pod wodzą starosty Prusinowskiego zebrała się w
królewskiej wsi Śmiłowice i jednomyślnie podjęła
decyzje o przystąpieniu do insurekcji kościuszkowskiej. Na czele powstańców stanął poseł
brzesko - kujawski na sejm - Dionizy Mniewski.
Utworzony naprędce oddział zbrojny wyruszył ze
Śmiłowic na stolicę regionu
Brześć Kujawski a następnie Włocławek. Rozpoczęta w Śmiłowicach insurekcja z powodzeniem
rozszerzyła się na całe Kujawy i Wielkopolskę.
Przegrane powstanie kościuszkowskie i w jego

następstwie III rozbiór Polski w roku 1795
doprowadził do powrotu zaborcy pruskiego, a wraz
z nim licznych represji, konfiskat i kontrybucji.
W latach 1806 - 1813 w czasie Księstwa Warszawskiego nasza gmina była świadkiem kilkakrotnych przemarszów wojsk polskich, francuskich, austriackich i na koniec rosyjskich. Zniszczenia i grabież spowodowana przemarszem wojsk
rosyjskich i polskich powtórzyły się w latach 1830 1831.
Ciężary tamtych wydarzeń ponieśli w większości
zamieszkujący te ziemie chłopi. A przegrane powstanie listopadowe ponownie przyniosło właścicielom ziemskim naszego regionu konfiskaty i
wysokie kontrybucje.
Nie możemy zapomnieć o czasach powstań narodowych: listopadowego
i styczniowego. Wśród powstańców niepoślednią
rolę odegrał syn właściciela Śmiłowic Macieja
Wolickiego - Konstanty Wolicki. Pierwszy przedstawiciel Rządu Narodowego w Paryżu i Stambule,
skazany po powrocie z emigracji w 1833 roku na
zesłanie na Syberię za pomoc udzieloną partyzantce Zaliwskiego.
W okresie powstania styczniowego tereny naszej
gminy były miejscem przemarszów i potyczek z
Rosjanami. 22 listopada 1863 roku oddział dowodzony przez hrabiego Puttkamera starł się w okolicach dworu w Lutoborzu z odziałem rosyjskim w
wyniku którego śmierć poniosło 3 a kilku powstańców zostało rannych.
Jesteśmy dumni że z naszej gminy pochodziła
najwybitniejsza postać powstania styczniowego bohaterski Naczelnik Rządu Narodowego na
Powiat Włocławski, właściciel wsi Olganowo - Andrzej Bogusz, rozstrzelany we Włocławku 24
listopada 1863 roku.
Ale powinniśmy być dumni nie tylko z powstańców. Polska mowa, polska tożsamość ocalała

w trudnych latach popowstaniowych również dzięki pracy organicznej licznej rzeszy naszych mieszkańców. W czasie zaborów mieliśmy wyjątkowe
szczęście, że zamieszkali tu światli i oddani Polsce
ziemianie. Nie tylko Polacy, ale też obywatele niemieckiego i żydowskiego pochodzenia. Pozostawili
oni po sobie na naszej choceńskiej ziemi nie tylko
pałace, ale też wiele nowoczesnych jak na tamte
czasy zakładów przemysłowych. Począwszy od
wytwórni serów w Choceniu z 1876 r., Mleczarni
Parowej w Czerniewicach z 1904 r. , Mączkarni Kujawskiej w Borzymiu z 1910 r., Suszarni cykorii w
Czerniewicach i Borzymowicach z 1917 r. I
największej oraz najbardziej znanej inwestycji
przemysłowej założonej w 1912 roku - Rzeźni
Udziałowej Ziemiańskiej Kujawsko - Dobrzyńskiej
w Czerniewicach. Był to pierwszy tego typu zakład
eksportujący polskie wyroby mięsne do Wielkiej
Brytanii.
Powinniśmy pamiętać o wielu zasłużonych dla naszego regionu rodzinach: Blizińskich, Byszewskich, Czaplickich, Findeisenów, Gabrielów, Higersbergerów, Lange. Warto tu przypomnieć o
Lucjanie Czaplickim - wiceprezesie okręgowego
Związku Ziemian we Włocławku, członek wielu organizacji społecznych i gospodarczych, Antonim
Byszewskim - ziemianinie, nauczycielu Gimnazjum Państwowego we Włocławku, Szkoły Rolniczej w Brześciu, wybitnym społeczniku, członku
wielu stowarzyszeń m.in. założyciel i pierwszym
prezesie Kujawskiego Oddziału PTK i inicjatorze
utworzenia Muzeum Kujawskiego we Włocławku,
Gustawie Adolfie Findeisenie – emisariuszu
powstańczym w Paryżu, założycielu pierwszej na
ziemiach polskich Szkoły Kolejowej w Warszawie
oraz dyrektorowi Dróg Żelaznych Kolei Warszawsko - Wiedeńskiej i Warszawsko - Bydgoskiej.
Praca tych światłych obywateli nie poszła na
marne. W czasie kiedy całe Królestwo Polskie w

latach 1905 - 1907 objęło wrzenie rewolucyjne.
Uświadomieni patriotycznie mieszkańcy naszej
gminy strajkami i krwawymi protestami wywalczyli poprawę warunków swojej pracy i
możliwość kształcenia swoich dzieci w języku
polskim. Widocznym przykładem tamtych czasów
jest zbudowany w 1908 roku i stojący do dziś
budynek szkoły podstawowej w Śmiłowicach.
Ostatni etap zaborów na naszych ziemiach to
czasy I wojny. Już na początkach tej Wielkiej
Wojny 13 listopada 1914 r. na wzgórzach
nieopodal Borzymia doszło do krwawych walk
pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi, na
czele których stał generał Paul von Hindenburg.
Polegli w tych walkach żołnierze rosyjscy i
niemieccy do dziś spoczywają razem na cmentarzu wojennym w Borzymiu.
Pod koniec wojny w wielu miejscowościach naszej
gminy zaczęły powstawać pierwsze nowoczesne
organizacje patriotyczne - Straże Ogniowe.
Jedna z nich włączyła się czynnie w wyzwolenie
naszej małej ojczyzny.
11 listopada 1918 r. 22 strażaków ze Śmiłowic pod
dowództwem naczelnika Teofila Rytla rozbroiła
kilkunastoosobowy garnizon rzeźni w Czerniewicach. Rozbrojenie garnizonu niemieckiego to
symboliczne zakończenie czasu zaborów na choceńskiej ziemi.
Ważne, abyśmy żyjąc swoimi bieżącymi sprawami
nie zapomnieli o tych i wielu innych bohaterach
nie tylko w dniach ważnych uroczystości patriotycznych. Bo niepodległości nie zawdzięczamy
Komendantowi Józefowi Piłsudskiemu i jego umiłowanym Legionom. Naszą Niepodległość wywalczyli nasi przodkowie, żyjących w trudnym
czasach zaborów na naszej choceńskiej ziemi.
Sławomir Gwardecki

CYMERMAN I KUCZMAJA POWOŁANI
DO KADRY POLSKI
Zawodnicy Akademii Mieszanych Sztuk Walki z Wilkowic Amelia Cymerman i Jan Kuczmaja
zostali powołani na zgrupowanie Kadry Polski w Kickboxingu które odbędzie się w dniach 911. 06.2018r. w Lubawie. Zgrupowanie to ma na celu przygotowanie kadrowiczów do
Mistrzostw Świata w Kickboxingu, które odbęda się we Włoszech w dn. 15-23.09.2018r. Do
grona kadrowi-czów mogą jeszcze dołączyć Justyna Cy-merman i Oliwia Sikorska które już w
ten weekend startują w Pucharze Polski w Bał-towie i tam muszą potwierdzić swoją formę.
- Jest to po raz kolejny duże wyróżnienie dla moich podopiecznych, cieszy mnie, że nasza
ciężka praca przynosi efekty. Nasi zawodnicy to czołówka Europejska - mówi Daniel Tobjasz

PODZIĘKOWANIE

PODZIĘKOWANIA

Zarząd Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Choceniu serdecznie dziękuję Samorządowi
Gminy Choceń oraz Samorządowi Powiatu Włocławskiego za zakup prezentów
dla członków Koła PZERi I z okazji Dnia
Matki, który odbył się 23 maja 2018 r. w
Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka.

Podziękowanie dla Urzędu Gminy w Choceniu za kostkę i pomoc przy odbudowie
krzyża w Wilkowicach (tzw. kresy)
Wdzięczni Mieszkańcy

PODZIĘKOWANIE

POŻEGNANIE KSIĘDZA ROBERTA
W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w kościele św. Idziego w Choceniu odbyło się pożegnanie przechodzącego do
innej parafii ks. Roberta Maca, który swoją posługę jako wikariusz w Choceńskiej Parafii rozpoczął w 2013
roku . Ksiądz dał się poznać jako człowiek ciepły, serdeczny i otwarty. Całym sercem angażował się w sprawy
parafii, niesienie pomocy jej mieszkańcom , oraz budowanie relacji z młodzieżą. Systematycznie
organizował wyjazdy młodych ludzi z naszej jak i sąsiednich parafii na Wieczory Chwały. Przygotowywał
młodzież do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży oraz Lednicy. W trakcie swojej kadencji udało
mu się zorganizować pielgrzymkę do Zduńskiej Woli oraz dwa wyjazdy na Oazę do Zakopanego i Szklarskiej
Poręby , dzięki swojemu uśmiechowi gromadził przy sobie wiernych w każdym wieku. Drogiemu Księdzu
Wikaremu Robertowi – za 5-letnią posługę duszpasterską w naszej parafii – pragniemy serdecznie
podziękować, za trud i ciężką pracę oraz ciepły uśmiech i serdeczność, życzymy dalszych sukcesów i samych
pięknych chwil w nowej parafii.
Martyna Gorzkowska

Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi Centrum Kultury- Biblioteka Panu Arielowi
Malinowskiemu za udostępnienie sali, na
której mogła odbyć się uroczystość, a Pani
Kierownik biblioteki Ewie Wysińskiej
oraz pozostałym pracownikom za przygotowanie wystroju sali. Dziękujemy Pani
Katarzynie Kurkiewicz-Błaszczyk, która
wraz dziećmi ze Szkoły Podstawowej w
Choceniu i Zespołem Wokalnym działającym przy Choceńskim Centrum Kultury
przygotowała oprawę muzyczną uroczystości.
Przewodnicząca Zarządu PZERi I
Bożena Biegniewska

OGŁOSZENIA
1. Sprzedam 5,15 ha w Niemojewie,
Gmina Choceń
kontakt tel.: 607 944 268
2. Sprzedam dom o powierzchni 71 m2
na działce 720 m2 we wsi Wilkowice.
gm. Choceń.
tel. kontaktowy: 692 112 818
3. Wydzierżawię 6,5 ha, Kuźnice,
gm. Choceń. Tel. 695 305 923
4. Sprzedam działkę w centrum
Chocenia o powierzchni 1940 m2
tel. kontaktowy: 667 293 676
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BEZPIECZNE GOSPODARSTWO

Podczas ostatnich Dni Otwartych Drzwi w
Zarzeczewie, przedstawiciele KRUS-u
podsumowali konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018, w którym trzecie
miejsce uzyskali Państwo Elżbieta i Stanisław Świątkowscy z Janowa gm. Choceń. Państwo Elżbieta i Stanisław Świątkowscy wraz synem Mateuszem prowadzą gospodarstwo o pow. 56 ha. Gospodarstwo jest ukierunkowane na produkcję roślinną. Wyróżnione zostało także
gospodarstwo Pana Ireneusza Makowskiego z Siewierska. Gratulujemy.

ZIELONY KRAJOBRAZ W GMINIE
Gmina Choceń pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup sadzonek drzew i krzewów.
Informowaliśmy Państwa, że w tym roku nie było takiej możliwości aby zakupione
sadzonki były rozdane wśród mieszkańców. Taka decyzję podjął nowy zarząd
Funduszu. Dlatego tez wskazaliśmy te miejsca, których jesteśmy właścicielami. Cały
koszt przedsięwzięcia to kwota 15.175,00 zł z czego 12.000,00 to przyznana dotacja
pozostała kwota 3.175,00 zł pochodzi z budżetu Gminy. Nasadzeń dokonaliśmy przy
Banku Spółdzielczym, na swerku, na terenie leżącym przy budynku Urzędu Gminy
oraz przy Szkole Podstawowej w Choceniu. Kolejne nasadzenia to miejscowość
Wichrowice - aleja topolowa, Czerniewice ul. Lipowa oraz ulica Nowa. W ramach
zadania zakupiliśmy drzewa w ilości 30 sztuk lipy, 10 sztuk brzozy, 4 sztuk głogów, 3
sztuk świerku srebrnego oraz krzewów w ilości 220 berberysów, 50 sztuk hortensji,
5sztuk jałowców. Kolejnym krokiem będzie rozliczenie się z przyznanej dotacji.
Tomasz Sikorski

PARK W CHOCENIU NOSI NAZWĘ NIEPODLEGŁOŚCI
To było niecodzienne wydarzenie. W niedzielę 27
maja 2018 r., w Choceniu podczas pikniku patriotyczno-historycznego uczciliśmy pamięć tych,
którym zawdzięczamy własne państwo, którym
udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I
wojny światowej. Rok 2018 wyznacza rocznicę
szczególną jest to bowiem już 100 rocznica
odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji dokonano uroczystego odsłonięta tablicy upamiętniającej nadanie nazwy Parku w Choceniu PARKU NIEPODLEGŁOŚCI. Odsłonięcia tablicy
dokonał inicjator nadania nazwy Wójt Gminy Roman Nowakowski w towarzystwie Pani Poseł na
Sejm Joanny Borowiak oraz Starosty Włocławskiego - Kazimierza Kacy. Tablicę poświęcił proboszcz parafii p.w. Św. Idziego w Choceniu Mieczysław Łaszczyk. Odbyła się także ceremonia
składania kwiatów pod tablicą oraz wystrzały z armaty. Dla uczczenia pamięci bohaterskich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy walczyli o nie-

podległość Rzeczypospolitej Polskiej uczniowie ze
Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu przygotowali muzyczną ucztę koncert piosenki żołnierskiej i patriotycznej. O osobach
zasłużonych z naszej gminy, które mają swój wkład
w odzyskiwanie niepodległości oraz o trudnym
czasie budowania Niepodległej, krótką prelekcję
przedstawił historyk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Sławomir Gwardecki. W
uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe.
Naszą niecodzienną uroczystość wzbogacili saperzy z II Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia,
Stowarzyszenie Patrol Włocławek oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach. Całe wydarzenie łagodnie
zniósł Park, który nie na darmo nosi nazwę Parku
Niepodległości.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE
Dzień Ziemi obchodzony 22 kwietnia to czas, kiedy ludzie na całym świecie łączą siły, aby uświadomić
wszystkim, że wspaniałe dary przyrody trzeba wykorzystywać mądrze – tak, aby starczyło ich dla
przyszłych pokoleń. Musimy być przyjaciółmi przyrody – ekologami i dbać o środowisko. Budzenie wśród
dzieci i młodzieży współodpowiedzialności za stan środowiska w przyszłości, poczucia troski o stan
czystości najbliższego otoczenia oraz wychowanie w duchu miłości i szacunku do przyrody, to główne cele
obchodów Dnia Ziemi. Z tej okazji dnia 26.04.2018r w Szkole Podstawowej w Wilkowicach został
zorganizowany apel pt. „Jak rozweselić Ziemię” Uczniowie klas 0-VII mieli okazję obejrzeć
przedstawienie w wykonaniu uczniów klasy IV a oraz wysłuchać piosenek wykonaniu dzieci z oddziału
przedszkolnego: Małgosi Nejman i Olivki Czajkowskiej. W swoich wypowiedziach uczniowie poruszali
tematy różnorodności ludzkich postaw wobec środowiska, segregacji odpadów i potrzebie dbania o
czystość naszej planety. Młodzi aktorzy za swój występ zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Maria Zielińska

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
SPOTKANIE TEATRÓW OBRZĘDU LUDOWEGO
W dniu 2 czerwca 2018r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Osięcinach odbyło się Wojewódzkie
Spotkanie Teatrów Obrzędu Ludowego. W korowodzie i na scenie zaprezentowały się z naszej gminy Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki" ze Śmiłowic wraz z Zespołem Pieśni i Tańca "Ziemia Kujawska" z Chocenia. Swój debiut, na scenie poza
gminą, miał także Zespół Teatralny działający przy
Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 7 w Choceniu. Zespół Folklorystyczny "Śmiłowiónki” wraz z Zespołem Pieśni i Tańca
"Ziemia Kujawska" za spektakl: "Kozy na Kujawach" zajęły II miejsce oraz otrzymały nagrodę
pieniężną Starosty Radziejowskiego w wysokości
600 zł. Nagrodę Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy w wysokości 250 zł za reżyserię otrzymała Pani Julia Skowrońska. Wyróżnienie książkowe Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy za kreację aktorską otrzymała Pani Danuta
Kaczmarek. Gratulujemy i czekamy na kolejne
sukcesy. Spektakl „Kozy na Kujawach” w wykonaniu naszych artystów planowany jest do
obejrzenia w CCKB jesienią.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
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SPOTKANIE AUTORSKIE
19 marca 2018 roku Choceńskie Centrum Kultury - Biblioteka gościło w ramach programu Dyskusyjne Kluby
Książki Annę Brzezińską - pisarkę, historyczkę, trzykrotną laureatkę Nagrody
im. J. Zajdla, autorkę powieści i opowiadań. Jej najnowsze dzieło, które było tematem spotkania to „Córki Wawelu” to opowieść o jagiellońskich królewnach. A także o władzy, polityce i gry
o tron w epoce Jagiellonów. Spotkanie
prowadziła dziennikarka Gazety Pomorskiej Marta Siwicka. Także obecny
na spotkaniu był Koordynator Wojewódzkiego Projektu Dyskusyjne Kluby Książki z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu Przemysław Chudzik. Na zakończenie autorka podpisywała książki i
odpowiadała na pytania uczestników
spotkania. Członkini DKK od wszystkich zgromadzonych złożyła podziękowania za tak miłe spotkanie autorskie.
Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy za uczestnictwo w spotkaniu autorskim

PODZIĘKOWANIE
Zespół folklorystyczny „Śmiłowiónki” oraz ZPiT „Ziemia kujawska”
składa serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Choceń Pana Romana
Nowakowskiego, za zakupienie kontrabasu dla zespołów ludowych
działających w naszej Gminie . Był to jedyny instrument muzyczny,
którego brakowało w kapeli, aby utworzyć tradycyjny skład kujawskiej
kapeli ludowej. Dzięki temu zakupowi możemy godnie reprezentować
naszą miejscowość na koncertach i konkursach ogólnopolskich. Gry na
kontrabasie uczą się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach:
Natalia Muszyńska, Amelia Zielińska i Zuzanna Zielińska.
Miłosz Kierzkowski
kierownik muzyczny

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek, które odbyło się pod hasłem
(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA w dniach 8
do 15 maja 2018r., w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka odbyło się wiele
spotkań oraz imprez zorganizowanych
dla dzieci i dorosłych. Jako pierwsza odbyła się kontynuacja akcji „Czytanie na
dywanie” z zaproszonym gościem. Była
nim pszczelarska Pani Barbara Wilczyńska. W kolejnych dniach członkinie
Dyskusyjnego Klubu Książki, który działa
przy CCKB od pięciu lat, Pani Irena Jarząb i Pani Danuta Nowicka czytały uczniom klas I pouczające bajki. Plener malarski, który został zorganizowany w choceńskim parku dla dzieci z Niepublicznego Przedszkola w Choceniu przyniósł wiele emocji. Kolejnym wydarzeniem było pasowanie uczniów klasy II
ze Szkoły Podstawowej imienia Janusza
Korczaka w Choceniu na Czytelnika Biblioteki. Niespodziankom dla nich był

występ kolegów i koleżanek z klasy pierwszej. Miłą niespodziankę sprawili nam
uczniowie klasy pierwszej ze Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach, którzy zapoznali się z regulaminem biblioteki, z
dekalogiem dobrego czytelnika oraz jakie
są zalety czytania książek. Na zakończenie obchodów, CCKB w niedzielne popołudnie sprawiło mieszkańcom „Komediową Ucztę” z Wandą i Eugeniuszem
Rzyskimi występ aktorów z Kabaretu
Trójka z Bydgoszczy. Spektakl jaki nam
pokazali, to tak zwany „Teatr przy stoliku”. Małżeństwo wystawiło dwie jednoaktówki Antoniego Czechowa: „Niedźwiedź” i „Oświadczyny”. Spektakle pozostawiły wiele emocji i wrażeń. Do obejrzenia szerszej galerii z uroczystości obchodów Tygodnia Bibliotek zapraszamy
na stronę www.cck.chocen.pl .
Zastępca dyrektora CCKB
Ewa Wysińska

Ewa Wysińska
Zastępca dyrektora CCKB
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XII EDYCJA MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO
IM. LEONA STANKIEWICZA W ŚMIŁOWICACH
12 czerwca 2018 r. po raz 12 w Szkole w Śmiłowicach uroczyście podsumowano Międzyszkolny
Konkurs Poetycki im. Leona Stankiewicza. Uroczystość uświetniła obecność, m.in: Pani Agnieszki
Świątkowskiej, ks. Krystiana Michalaka, Pani Anny Puścińskiej, Pani Ewy Wysińskiej, Pani Danuty
Kaczmarek wraz z członkiniami zespołu.
Zgodnie z tradycją młodzi poeci zaprezentowali
swoje nagrodzone utwory. Uczestników konkursu
powitał szkolny zespół folklorystyczny pod kierownictwem Pana Miłosza Kierzkowskiego. Komisja w składzie: przewodniczący - Sławomir
Gwardecki, członkowie: Danuta Czerwińska -Murawska, Jarosław Wojciechowski oraz znani w regionie poeci Mirosław Glazik i Teresa Olewczyńska
po zapoznaniu się z 230 wierszami nadesłanymi
przez 130 młodych poetów przyznała 25 nagród i
wyróżnień.
Lista laureatów w kategorii szkół podstawowych:
I m. Antonina Rychlewska SP nr 41 w Warszawie,
II m. Pola Ciunel SP nr 41 w Warszawie, III m.
Agata Chojnicka SP w Skępem, III m. Łucja
Koźmińska MZS SP w Radziejowie, III m. Julia
Waszak MZS SP w Radziejowie.
Wyróżnienia: Justyna Mikołajewska w Kaliskach,
Magdalena Karwat ZS Muzycznych we Włocławku, Zuzanna Reznerowicz SP w Wieńcu, Mateusz
Rutkowski w Nadrożu, Katarzyna Wiśniewska SP
w Nadrożu.
Lista laureatów w kategorii klas gimnazjalnych:
I m. Kinga Rojewska ZS w Brdowie, II m.
Aleksandra Rzadkowolska Gimnazjum Dwujęzyczne w ZSO we Włocławku, III m. Julia Jabłońska Gimnazjum w Bądkowie,
III m. Kornelia Walczak SP nr 22 we Włocławek,
Wyróżnienia: Marta Bronikowska Gimnazjum w
Baruchowie, Zuzanna Wyszomierska SP w Kruszynie, Gabriela Leszcz ZS w Brdowie, Gabriela
Szylar SP w Kruszynie, Bogusława Sobczyńska SP
w Choceniu.
Lista laureatów w kategorii szkół średnich:
I m. Andrzej Jagiełłowicz XLVIII LO w Warszawie,
II m. Henryk Modzelewski Białobrzegi, II m. Michał Ziółkowski III LO we Włocławku, III m. Mateusz Tokarski II LO Włocławek. Wyróżnienia: Paweł Sztąderski ZS Samochodowych we Włocławku, Adrianna Maciejewska III LO we Włocławku,

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
serdecznie podziękowania kieruje na ręce komisji
konkursowej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
mgr Sławomir Gwardecki

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
Kończy się kolejny udany rok szkolny. Nasza
szkoła jak co roku była organizatorem wiele
imprez, zawodów i konkursów przedmiotowych.
Również wielu naszych uczniów z powodzeniem
reprezentowało szkołę w wielu konkursach
gminnych i regionalnych.

W konkursie z okazji „Dnia Ziemi” „SIKORA UBOGA, CZARNOGŁÓWKA, BOGATKA, MODRASZKA, SOSNÓWKA, CZUBATKA zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową w Choceniu w kat. klas I
- I miejsce zajęli Tymon Bińkowski i Vanessa Panfil
a miejsce II Aurelia Klass, w kat. klas III - II
miejsce zajęła Klaudia Walewicz. Na V Festiwalu
Piosenki Ludowej „Kujawskie Śpiewanie” w kategorii klas I-III - I miejsce zajęła Aurelia Klass,
przed Gabrielą Mierzejewską, w kategorii klas IVVII wyróżniono Karolinę Pawłowską i Zuzannę
Piasecką. W Gminnym Konkursie Poezji Patriotycznej w Szkole Podstawowej w Choceniu I
miejsce zajęła Karolina Pawłowska , II miejsce
Aniela Stasiak a wyróżnienie otrzymała Alicja Borowiecka. W Gminnym Konkursie Recytatorskim
„O kobietach na poważnie i żartem” w Szkole Podstawowej w Choceniu - II miejsce zajęła Karolina
Pawłowska, a III miejsce Aniela Stasiak. W Lidze
Języka Angielskiego zorganizowanej przez Szkołę
Podstawową w Wilkowicach I miejsce zajął Kacper
Skrzydliński. Gminny Konkurs Wiedzy Historycznej „Drogi do niepodległości” w Śmiłowicach
wygrał Kacper Skrzydliński przed Karoliną Pawłowską, Natalią Muszyńską i Natalią Ulewicz. Wyróżnienie w powiatowym konkursie poetyckim
„Mój Ci On” w Lubrańcu otrzymały Amelia Ulewicz i Gabriela Piasecka.
Gratulujemy sukcesów i dziękujemy za udane
reprezentowanie naszej szkoły.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
mgr Sławomir Gwardecki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach
składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród: Panu Romanowi Nowakowskiemu Wójtowi Gminy Choceń, Ks. Krystianowi
Michalakowi, Panu Januszowi Borkowskiemu
oraz Panu Jerzemu Donajczykowi. Dyrektor
serdecznie dziękuje Pani Grażynie Troszyńskiej za
wieloletnią współpracę i promocję konkursu w
środowisku nauczycielskim. Dziękuje zaprzyjaźnionym mediom: www.q4.pl, Gazecie Kujawskiej,
www.kujawy.media.pl oraz portalowi Akademia
Wiedzy za przekazywanie rzetelnych informacji o
przebiegu konkursu. Dziękuje Panu Andrzejowi
Karolakowi za przekazanie zdjęć z konkursu. Dziękuję wszystkim uczestnikom i ich opiekunów za
udział w konkursie i serdecznie gratuluje wszystkim nagrodzonym młodym poetom. Na koniec

KIERMASZ WIELKANOCNY W ŚMIŁOWICACH
Już po raz trzeci w Niedzielę Palmową w Szkole
Podstawowej w Śmiłowicach odbył się kiermasz
ozdób i ciast wielkanocnych. Imprezę poprzedziły
tygodnie pracy nad ozdobami i przygotowaniem
klasowych stołów wielkanocnych. Każdy kto pojawił się tego dnia w szkole nie żałował, ponieważ
mógł przebierać pomiędzy świątecznymi kogutami, jajkami i innymi dekoracjami. Nie zabrakło
specjalnie upieczonych na tę okazję przez rodziców ciast wielkanocnych. Przy sprzedaży uczniom pomagali licznie przybyli na tą imprezę
rodzice. Jak zwykle na naszym kiermaszu wyróżniały się bogato ustrojone stoły uczniów klas
młodszych.
Dyrekcja serdecznie gratuluje udanej imprezy i
dziękuje zaangażowanym w organizację imprezy
uczniom, rodzicom i wychowawcom klas. W imieniu organizatorów dziękuje również wszystkim
uczestnikom kiermaszu za tak liczne przybycie. I
już dziś zaprasza na kolejny IV kiermasz za rok.

DENTOBUS ZAINAUGUROWAŁ PROJEKT
MINISTERIALNY W ŚMIŁOWICACH
4 czerwca 2018 r. ministerialny program profilaktyki jamy ustnej tzw. DENTOBUS ruszył w
pierwszą trasę po terenie województwa kujawsko pomorskiego. Pierwszą szkołą , do której zawitał
na swojej drodze była Szkoła Podstawowa w
Śmiłowicach. Do stomatologa zgłosiło się ponad
60 naszych uczniów. Dentobus, to mobilny gabinet stomatologiczny, w którym dentyści mogą
bezpłatnie leczyć zęby dzieci i młodzieży na terenie naszego województwa. Cieszymy się, że dentobus odwiedził naszą szkołę. Skorzystanie ze
świadczeń w dentobusie pozwoliło na ocenę stanu
zdrowia naszych uczniów w zakresie jamy ustnej,
ustalenie planu leczenia, jak również podjęcie
niezbędnego leczenia stomatologicznego.

DZIEŃ Z MISTRZYNIĄ OLIMPIJSKĄ W ŚMIŁOWICACH
Dzień 22 maja 2018 r. przejdzie do historii Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach. Naszą szkołę odwiedził gość, na którego społeczność szkolna oczekiwała ponad rok - Wicemistrzyni olimpijska z Atlanty w judo a obecnie trener judo we włocławskim
klubie Olimpijczyk - Aneta Szczepańska. Wizyta
utytułowanej zawodniczki uświetniła akcję
organizowaną przez nasza szkołę pod nazwą Dzień
z Mistrzem Sportu oraz tradycyjną imprezą biegową „Bieg po Parku”. W poprzednich latach w
szkole gościli: Mistrz Świata w karate tradycyjnym
Krzysztof Neugebauer, Mistrz Polski w karate
tradycyjnym Łukasz Rosiak, Mistrz Polski skoku w
dal Michał Rosiak, znany w regionie piłkarz Billy
Abott oraz zawodnicy i sztab szkoleniowy WTW we
Włocławku. W czasie spotkania ze wszystkimi
uczniami w szkole Pani Aneta opowiedziała jak
przebiegała kariera sportowa mistrza olimpijskiego. Odpowiedziała na wiele trudnych pytań
m.in. Jak wygląda trening judo? Oraz zaprezentowała swoje medale olimpijskie, mistrzostw
Świata i Europy. Pod koniec spotkania delegacja
uczniów wręczyła pani Anecie
statuetkę
PRZYJACIELA SPORTU SZKOLNEGO. Po
spotkaniu odbyły się zawody biegowe Bieg po
Parku. W 7 biegach wzięło udział ponad 100
uczniów szkoły i przedszkola w Śmiłowicach. Organizatorzy przygotowali dla zwycięzców medale i
dyplomy, które osobiście wręczyła mistrzyni.
Zawody oglądała i dopingowała liczna grupa rodziców. Impreza wypadła fantastycznie. A na następny Bieg po Parku z kolejnym mistrzem zapraszamy za rok. Dyrektor szkoły składa serdeczne
podziękowania naszemu wyjątkowemu gościowi
pani Anecie Szczepańskiej, pani Paulinie Trzcińskiej, wszystkim nauczycielom, wychowawcom
oraz jednostce OSP w Śmiłowicach za przygotowanie parku do zawodów.
Wyniki rywalizacji przedszkolaków:
Bieg I „Mój pierwszy bieg” I m. Seklecki Tomasz, II
m. Dynarski Jakub, III m. Kordyl Zuzanna
Bieg II „Bieg 5 – latka” I m. Krupińska Julia, II m.
Chmielewska Justyna, III m. Wilińska Lena
Bieg III „Bieg starszaka” I m. Wojciechowski
Bartłomiej, II m. Stankiewicz Oskar, III m.
Kierzkowska Julia
Wyniki rywalizacji uczniów SP:
Bieg IV klasy I –II I m. Wojciechowska Weronika,
II m. Bagińska Julia, III m. Mierzejewska Gabrysia
I m. Wójcik Kacper, II m. Wójcik Filip, Szymański
Filip, III m. Bińkowski Tymon
Bieg V klasy III
I m. Walewicz Klaudia, II m. Kujawska Karolina,
III m. Mazurek Marcelina

I m. Wojciechowski Marcel, II m. Piętowski
Franciszek, III m. Michalak Łukasz
Bieg VI klasy IV - VII
I m. Woźnica Anna, II m. Piasecka Gabriela, III
Muszyńska Karolina
I m. Sikorski Jakub, II m. Trzciński Wiktor, III m.
Walecki Kacper
Bieg VII klasy VI - VII
I m. Pawłowska Karolina, II m. Szmajda
Weronika, III m. Piasecka Zuzanna
I m. Dankowski Adam, II m. Jarecki Cezary, III m.
Wojciechowski Piotr
Wszystkim uczestnikom zawodów - Gratulujemy!

GMINNY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ
„DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
W Szkole Podstawowej w Śmiłowicach odbył się
pierwszy z dwóch zaplanowanych Gminnych Konkursów Wiedzy Historycznej „Drogi do niepodległości”. W konkursie wiedzy z zakresu historii
Polski od roku 1772 do 1918 wzięło udział 25 uczniów wszystkich choceńskich szkół w 3 kat. wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, klas
gimnazjalnych i licealnych. Konkurs został
zorganizowany z okazji 100 - lecia odzyskania niepodległości. Organizatorami konkursu byli nauczyciele historii pani Sylwia Łącka i dyrektor SP
Śmiłowice pan Sławomir Gwardecki. Po półgodzinnym teście sprawdzającym wiedzę historyczną wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni
przez ks. Krystiana Michalaka do kościoła św.
Bartłomieja. Pod tablicą upamiętniającą wybuch
powstania kościuszkowskiego na Kujawach 20
sierpnia 1794 roku z historią tamtych czasów
zapoznał uczestników konkursu dyrektor Sławomir Gwardecki. W kat. szkół podstawowych zwycięzcą został uczeń klasy VII SP Śmiłowice Kacper
Skrzydliński przed Karoliną Pawłowską, Natalią
Muszyńską, Natalią Ulewicz, Mariką An-drzejewską i Marią Piłatowską. W kategorii gimnazjum I miejsce zajęła Patrycja Jasińska przed
Zuzanną Glonek i Przemysławem Gralakiem. W
kat. szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął
Bartosz Kacperski przed Karoliną Nowodworską
i Martyna Rucińską. Organizatorzy gratulują
wszystkim uczestnikom konkursu i ich opiekunom. Dziękują Wójtowi Gminy Choceń panu Romanowi Nowakowskiemu za ufundowanie nagród
oraz ks.Krystianowi Michalakowi za udział w jury i
pomoc w organizacji konkursu.
Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
UCZNIOWIE SP CHOCEŃ – WICEMISTRZAMI POWIATU
W CZWÓRBOJU L.A.
17 maja 2018 w Baruchowie, w deszczowej aurze,
uczniowie Szkoły Podstawowej w Choceniu zmagali się w czwórbojowej rywalizacji lekkoatletycznej.
Chłopcy, w składzie:
1. Kacper Ciesielski
2. Kacper Michalski
3. Bartosz Podgórski
4. Paweł Sarnowski
5. Maciej Mikołajczyk
6. Adam Pradun
7. Jakub Szatkowski
zdobyli II miejsce w Mistrzostwach Powiatu włocławskiego. Uczniowie, uzyskując bardzo dobre wyniki, poprawili swoje rekordy życiowe. Brawo
chłopcy!
Małgorzata Podgórska
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Bieg na dystansie 60m:
• IIIm Jan Dalentka
• Im Kacper Ciesielski
• IIm Kacper Michalski
• IIIm Damian Żelski
• IIm Samanta Lisiecka
• IIIm Julia Dalentka
• Im Mikołaj Rakowski
• Im Mateusz Paprocki
Skok w dal:
• Im Alicja Goździecka
• IIIm Bartosz Podgórski
• Im Wiktoria Seklecka
• IIm Jakub Feliniak
Rzut piłką lekarską:
• IIm Weronika Klimek
Pchnięcie kulą:
• Im Julia Zasada
• IIm Oliwia Maciejewska
• IIm Adrian Szymański
• IIIm Kacper Jasiński
• Im Jakub Sobierajski
Rzut oszczepem:
• IIIm Mateusz Klonowski
Więcej zdjęć i informacji:
https://spchocen.edupage.org/news/?
Wioletta Sikorska
Radosław Chełminiak
Tomasz Chyliński
Małgorzata Podgórska
DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCENIU
15 maja jest od 13 lat obchodzony przez całą
społeczność szkolną Szkoły Podstawowej im. J.
Korczaka w Choceniu jako Dzień Patrona. W bieżącym roku myślą przewodnią, która nam towarzyszyła w czasie poprzedzającym Dzień Patrona oraz podczas uroczystości końcowej były słowa Janusza Korczaka:
„W każdym człowieku jest jakby cały świat”.

SUKCESY UCZNIÓW SP CHOCEŃ W XIX POWIATOWYM
MITYNGU LEKKOATLETYCZNYM "NADZIEJE OLIMPIJSKIE"

ks. Mieczysława Łaszczyka, dyrektorów sąsiednich
szkół, radnych Gminy Choceń i Powiatu Włocławskiego, przedstawicieli współpracujących instytucji
oraz gościa specjalnego - pana Wojciecha Kuranta,
który z rąk przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego otrzymał tytuł Przyjaciela Króla Maciusia
Pierwszego.
Dzień rozpoczął się od wysłuchania montażu poświęconego patronowi. Następnie przeszliśmy prowadzeni przez Orkiestrę Dętą ze Śmiłowic do kościoła pod wezwaniem św. Idziego, gdzie została odprawiona msza św. w intencji uczniów, rodziców
oraz pracowników szkoły. Po powrocie zaprezentowali się uczniowie kl. I a i II, którzy pod kierunkiem wychowawczyń: p. Jolanty Nowodworskiej i
p. Joanny Woźniak przygotowali wspaniałe
przedstawienie pt. „Calineczka”. Widzowie z zachwytem podziwiali wykonawców, którzy bez tremy
wprowadzali w baśniowy świat, w którym zwycięża
dobro i piękno. Kolejnym punktem była przygotowana prezentacja, w której pani Sylwia Łącka
przypomniała najważniejsze wydarzenia szkolne
bieżącego roku. Wielu uczniów z niecierpliwością
czekało na występy swoich kolegów w finale Kuźni
Talentów. Różnorodność zainteresowań i pasji
uczniów oraz prezentacja ich umiejętności od kilku lat zachwyca i stanowi powód do dumy. Wisienką na torcie w tym roku był przygotowany
przez chór szkolny spektakl słowno -muzyczny
"Mały Książę". Przyjemnością było słuchanie
lirycznych piosenek oraz podziwianie scenografii i
barwnych kostiumów. Na zakończenie goście zostali obdarowani specjalnym numerem "Maciusiowych Wieści" wydawanego raz w roku czasopisma
prezentującego ważne wydarzenia w życiu szkoły.
Dzień Patrona miał wspaniałą oprawę i był wzruszającym wydarzeniem, na które uczniowie czekają cały rok. Ale święto jest już tylko wspomnieniem, a przed uczniami jeszcze wyczerpujący
finisz. Oby był pomyślny.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości, Orkiestrze ze Śmiłowic za oprawę muzyczną, pani Hani Gołębiewskiej za dekorację kościoła, a choceńskiej Policji za zapewnienie bezpiecznego przemarszu ulicami Chocenia.
B. Lewandowska
GMINNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ W SP CHOCEŃ

6 czerwca 2018r. w Cypriance odbył się XIX
Powiatowy Mityng Lekkoatletyczny "Nadzieje
Olimpijskie". W zawodach bardzo dobrze
zaprezentowali się uczniowie SP Choceń
zdobywając liczne miejsca medalowe w różnych
kategoriach wiekowych.

06 kwietnia 2018 r. w ramach obchodów Roku dla
Niepodległej, w Szkole Podstawowej w Choceniu
odbył się Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej.
Do konkursu przystąpiło 13 uczniów reprezentujących szkoły z terenu gminy Choceń. Interpretacje
naszych poetów oceniało jury w składzie:
• p. Danuta Nowicka
• p. Irena Jarząb
• p. Elżbieta Piwińska
• p. Mirosław Glazik
Oto wyniki:
• I miejsce – Karolina Pawłowska – SP Śmiłowice
• II miejsce – Amelia Stasiak – SP Śmiłowice
• III miejsce - Oliwia Szymańska – SP im. Janusza
Korczaka w Choceniu
Wyróżnienia:
• Mikołaj Karkowski – SP im. Janusza Korczaka w
Choceniu
• Alicja Borowiecka – SP Śmiłowice

Do uroczystego podsumowania Dni Patrona uczniowie przygotowywali się już od pewnego czasu.
Niektóre działania stały się tradycją szkolną i są
organizowane corocznie. Do takich należą: konkursy rysunkowe "Janusz Korczak w oczach dzieci", konkurs wiedzy o Januszu Korczaku, konkurs
pięknego czytania fragmentów prozy Janusza Korczaka oraz konkurs literacki i Kuźnia Talentów.
Podsumowanie wyników tych konkursów stanowi
jeden z punktów imprezy szkolnej.
W bieżącym roku szkolnym uroczystości obchodów Dnia Patrona były szczególne, gdyż obchodzone w murach szkoły, do której się przeprowadziliśmy od września 2017. Szkoły, której patronem jest papież Jan Paweł II. W związku z tym
oddaliśmy cześć obydwu wielkim ludziom, którzy
stanowią wzory do naśladowania dla młodzieży
gimnazjum i szkoły podstawowej. Ponadto gościliśmy wielu przyjaciół szkoły. Wśród przybyłych
należy wymienić: Starostę Powiatu Włocławskiego
p. Kazimierza Kacę, Wójta Gminy Choceń p. Romana Nowakowskiego, Sekretarza Gminy p. Agnieszkę Świątkowska, Proboszcza tutejszej parafii

Uczniom gratulujemy, a nauczycielom przygotowującym recytatorów i członkom jury serdecznie
dziękujemy.
Organizatorzy
GMINNY KONKURS RECYTATORSKI "O KOBIETACH
NA POWAŻNIE I ŻARTEM” W SP CHOCEŃ
05 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w
Choceniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski
pn.: ‘’O kobietach na poważnie i żartem”. Do

konkursu przystąpiło 10 uczniów reprezentujących szkoły z terenu Gminy Choceń.
Jury w składzie:
• Pani Danuta Nowicka,
• Pani Irena Jarząb,
• Pani Elżbieta Piwińska,
• Pan Mirosław Glazik,
oceniało recytację wierszy poświęconych kobiecie.
Wszyscy uczestnicy doskonale poradzili sobie z
prezentowaniem swoich utworów.
Jury przyznało następujące miejsca:
• I miejsce: Natalia Rucińska kl. II gimnazjum
SP Choceń
• II miejsce: Karolina Pawłowska kl. VII
SP Śmiłowice
• III miejsce: Aniela Stasiak kl. VII SP Śmiłowice

Uczestnikom gratulujemy, a nauczycielom przygotowującym uczniów, rodzicom sprawującym
opiekę i członkom jury serdecznie dziękujemy.
Organizatorzy
GIMNAZJALIŚCI Z CHOCENIA MISTRZAMI POWIATU
W UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
Dnia 14.06.2018r. drużyna gimnazjalistów ze
Szkoły Podstawowej w Choceniu, brała udział w
III Powiatowych Mistrzostwach w Udzielaniu
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanych przez Społeczne Liceum w Choceniu,
które odbyły się w Śmiłowicach. Na początku
uczestnicy wzięli udział w teście sprawdzającym
ich wiedzę teoretyczną. Następnie zawodnicy
przystąpili do zajęć praktycznych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z kilkoma zadaniami: atak epilepsji, amputacja dłoni, wypadek samochodowy,
oparzenie, zakrztuszenie, RKO, próba samobójcza- wisielec. Konkurencje nie należały do
łatwych, ale naszym zawodnikom nie sprawiły
żadnego problemu. Drużyna z Chocenia wygrała
we wszystkich zadaniach i ostatecznie pokonała
pięć innych drużyn. Aleksander Wojciechowski,
Mateusz Ampanowicz, Weronika Piwińska,
Urszula Proszkiewicz- zostali Mistrzami Powiatu
w Udzielaniu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
Opiekun drużyny - Małgorzata Pietrzak

PIKNIK RODZINNY 2018
Jak co roku, aby uczcić Dzień Dziecka, Dzień
Matki oraz zbliżający się Dzień Ojca, w Szkole
Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu
miało miejsce niecodzienne wydarzenie-Piknik
Rodzinny. Świętowanie rozpoczęliśmy od występu uczniów klasy II i I a, którzy wcielili się w role
bohaterów baśni Andersena pt.: "Calineczka".
Następnie swoje umiejętności prezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku. Przedstawili liczne doświadczenia chemiczne, łącznie z wybuchami. Natomiast uczniowie klas związanych z gastronomią nadzorowali
przebieg Szkolnego Masterchefa , który jak zawsze
wzbudzał wiele emocji i pozwolił uczniom na zaprezentowanie inwencji twórczej. Uczennice z choceńskiej Szkoły Branżowej wykonywały kombinacje fryzjerskie na głowach chętnych pań i
dziewczynek. Stoisko fryzjerskie cieszyło się
ogromną popularnością. Aby na głowie pojawiły
się loki bądź warkoczyki, trzeba było cierpliwie
poczekać w kolejce.
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WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Uczniowie choceńskiego liceum zaprezentowali
rodzicom i uczniom instruktaż udzielania pierwszej pomocy. Udzielali odpowiedzi na liczne pytania związane z ratowaniem życia.
Rodziny zmagały się w potyczkach sportowych i
zręcznościowych, a na zwycięzców czekały nagrody. Wiele radości sprawiło dzieciom malowanie twarzy i kąpiel w deszczu spowodowanym
przez strażaków z choceńskiej OSP.
Aby zapewnić sobie siłę do zabawy uczestnicy posilali się pieczonymi przez rodziców kiełbaskami,
lodami i napojami.
Rodzice zadbali również o sprzedaż ciasta a uczniowie o loterię fantową.
Wszystkim: rodzicom, uczniom, nauczycielom i
dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół oraz strażakom serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
Dziękujemy firmie CK Frost –Śmiłowice, Centrum-Pub w Choceniu, p. Halinie Wojciechowskiej, p. Agnieszce Jakóbowskiej za ufundowanie
nagród dla uczniów.
Organizatorzy

Uczniowie obserwowali otoczenie i doszli do
wniosku, że zatrute powietrze szkodzi nie tylko
człowiekowi, ale zatruwa rośliny i zwierzęta. Wykonali doświadczenia, dzięki którym przekonali
się, jak bardzo może być zanieczyszczone powietrze wokół nas.
Dzieci stworzyły w zespołach prace plastyczne
n/t „Nie pal w piecu byle czym - emitujesz smog i
dym” i rozpropagowały je wśród rówieśników i
rodziców. Uczniowie obu klas posadzili krzewy
na placu obok szkoły i zobowiązali się do
opiekowania nimi. Aby uświadomić innym, jak
ważny jest wpływ powietrza na nasze zdrowie,
uczniowie zdobyte i poszerzone w trakcie realizacji projektu wiadomości, zaprezentowali zaproszonym rodzicom i gościom. Spotkanie uświetniło wystawienie baśni H.CH. Andersena
pod tytułem „Dzikie łabędzie”.
Wychowawczynie klas III
E. Waliszewska, H. Ciesielska
PODSUMOWANIE ROKU SPORTOWEGO
18 czerwca 2018r. w Starostwie Powiatowym we
Włocławku odbyła się uroczystość podsumowania współzawodnictwa sportowego za rok szkolny 2017/2018. W ramach "Igrzysk Młodzieży
Szkol-nej", "Gimnazjady" i "Licealiady". Uczniowie przez cały rok współzawodniczyli ze sobą
w wielu dyscyplinach sportowych, zdobywając
punkty do klasyfikacji końcowej. W podsumowaniu bardzo dobrze wypadli uczniowie Szkoły
Podstawowej i klas gimnazjalnych w Choceniu.
W "Igrzyskach Młodzieży Szkolnej" w kategorii
chłopców zajęliśmy I miejsce, w "Gimnazjadzie":
w kategorii dziewcząt - I miejsce, w kategorii
chłopców - I miejsce. Możemy być dumni z
naszych uczniów.
Nauczyciele wychowania fizycznego

UDZIAŁ UCZNIÓW SP CHOCEŃ W KAMPANII
EDUKACYJNEJ „RODZICE I DZIECI, POWIETRZE
BEZ ŚMIECI”.
Klasy trzecie Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Choceniu wzięły udział w pierwszej
edycji społecznej kampanii edukacyjnej „Rodzice
i dzieci, powietrze bez śmieci”.
Podczas zajęć edukacyjnych zostały przeprowadzone lekcje wg przesłanych do szkoły scenariuszy. Dzięki zdobytej wiedzy, uczniowie
przyswoili wiadomości na temat szkodliwego
wpływu smogu na zdrowie. Dzieci zrozumiały konieczność segregowania odpadów i poznały na
czym polega proces recyklingu. Wiedzą już, że
smog to mgła i brudny dym. Nauczyły się jak walczyć z nim oraz jak dbać o siebie wtedy, kiedy jest
w powietrzu.

WILKOWICE PRIMARY SCHOOL WELCOMES
A NEW STUDENT FROM LONDON!

Serdecznie witamy nową uczennicę, Oliwię Musialik, w naszej szkole. Oliwia urodziła i wychowywała się w Londynie. Niedawno dołączyła
do klasy VI w SP w Wilkowicach. Jej obecność
jest dla naszych uczniów wspaniałą okazją, aby
posłuchać autentycznej, brytyjskiej wymowy
oraz poznać wiele ciekawych faktów dotyczących
codziennego życia w Anglii. Życzymy Oliwii sukcesów w nauce oraz nawiązania wielu nowych
przyjaźni!
Miłosz Połujański
SPOTKANIE Z RODZICAMI I Z PANEM WÓJTEM
27 kwietnia 2018 odbyło się w naszej szkole

PROJEKTY BUDOWLANE
Wykonujemy wszelkie projekty architektonicznobudowlane na terenie powiatu włocławskiego.
Pilotujemy cały proces od wniosku przez projekt
do pozwolenia na budowę.
Tel. 601-798-038 E.D. Matusiak

zebranie z rodzicami oraz panem wójtem Romanem
Nowakowskim. Podczas części ogólnej spotkania pani
Iwona Terpińska przedstawiła referat dotyczący
sposobów spędzania czasu wolnego przez dzieci oraz
jego wpływu na rozwój uczniów. Treści zostały
uzupełnione dzięki ankiecie przeprowadzonej wśród
uczniów, których wyniki przedstawiła psycholog
szkolna – Paulina Kubiak.

Swoje spostrzeżenia oraz wskazówki dla rodziców
przekazał również pan Dyrektor Marek Roman Zapiec.
Dzięki obecności Pana Wójta, rodzice mieli możliwość
podjęcia rozmowy na tematy związane z życiem szkoły
oraz społeczności lokalnej.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
Marek Roman Zapiec
IV EDYCJA PROGRAMU „BEZPIECZEŃSTWO
W OCZACH UCZNIA”
Dnia 12.04.2018r. w Szkole Podstawowej w Wilko-

PODZIĘKOWANIE
Społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Choceniu serdecznie dziękuje za wsparcie i
życzliwość sponsorom nagród dla wyróżniających się sportowców. Podziękowania składamy: Państwu Iwonie i
Pawłowi Podlaskim, właścicielom Biura
Projektowo - Budowlanego PRO - Inwest
z Chocenia, Państwu Joannie i Marcinowi Podlaskim, właścicielom Pracowni
Projektowej, Nadzór i Realizacja Inwestycji "CHATA" z Chocenia oraz Państwu
Anecie i Tomaszowi Hoffmanom, właścicielom firmy BIS ARENA z Łopatek.
wicach odbyło się rozstrzygnięcie IV edycji programu „Bezpieczeństwo w oczach ucznia”. Konkurs
ten jest organizowany przy współpracy z Posterunkiem Policji w Choceniu – patronat objął Kierownik
Posterunku Policji asp. sztab. Grzegorz Safianowski. W konkursie wzięło udział 9 szkół. Tegoroczny
temat konkursu to „Zawsze dbam o swoje bezpieczeństwo w internecie’’. Wyróżnieni uczniowie
przepięknych prac otrzymali wspaniałe nagrody,
dyplomy oraz upominki z rąk Wójta Gminy Choceń
Romana Nowakowskiego oraz Kierownika Posterunku Policji asp. sztab. Grzegorza Safianowskiego.
Składam serdeczne podziękowania za patronat,
współpracę oraz sponsoring wyżej wymienionym
Panom.
Monika Komorowska

