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OPÓŹNIENIE MARSZAŁKOWSKIEGO
Środki unijne teoretycznie miały
być dostępne już w 2014 roku
najpóźniej w roku 2015. Niestety
Urząd Marszałkowski w Toruniu
dopiero w tym roku uruchamia i
to bardzo powoli procedury i po
jawiają się dopiero pierwsze moż
liwości uzyskania dofinansowa
nia na gminne inwestycje. Trzeba
zaznaczyć, że zadania z tegorocz
nych konkursów mogą być reali
zowane tak naprawdę począwszy
od przyszłego roku. Wiąże się to z
długą procedurą oceny wnios
ków.
Wiele planów, które mieliśmy
musiało więc być przełożonych
na rok przyszły i następne.

Po pierwsze: Kanalizacja Śmi
łowice. Nabór wniosków przewi
dywany jest na czwarty kwartał
br. Procedura oceny projektów i
przetarg na wykonawstwo - w
praktyce prace ruszyłyby w 2017
roku. Do września musimy przy
gotować mapę geodezyjną Śmiło
wic i opracować projekt technicz
ny. W najbliższym czasie na tere
nie Śmiłowic pojawi się więc geo
deta i projektant. Będą uzgadniali
z mieszkańcami lokalizację kana
lizacji. Projektowana trasa to
wzdłuż drogi od Chocenia, nas
tępnie przy parku i dalej aż do po
sesji p. Kierzkowskiego. Przewi
dujemy tez włączenie Panów Ko
landy i Wilińskiego. Pieniądze
możemy pozyskać tylko na teren
o gęstej zabudowie (120 miesz
kańców na 1 km sieci) dlatego
niemożliwe w tym projekcie jest
objęcie kanalizacja terenów za
rzeką. Każda posesja wyposażona
będzie we własną studzienkę i
pompkę do podrzucenia ścieków
do głównej linii. Przewidujemy
udział własny mieszkańców w
kwocie ok. 2000 zł od posesji.
Więcej informacji na zebraniu
wiejskim.

Po drugie:
Przydomowe oczyszczalnie ście
ków. W obecnej kadencji tylko raz
uda się złożyć wniosek o dofi
nansowanie ze środków unijnych
przydomowych oczyszczalni.
Konkurs ruszyć ma w roku bieżą
cym więc tradycyjnie już realiza
cja w latach 2017 – 2018. Przewi
dujemy około 100 oczyszczalni.
Wkład własny około 2000 do
2.500 zł od posesji, w zależności

-
-
-

-
-

-

-
-

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

-

-

-
-
-

od wielkości pozyskanego dofi
nansowania. Podział na lata i
szczegóły na spotkaniu. Zapro
simy każdą osobę, która się
zgłosiła.
Po trzecie:
Instalacje fotowoltaiczne. Zmu
szeni jesteśmy poczekać na
wytyczne Urzędu Marszałkows
kiego. Ciągle nie znamy szczegó
łów jakie instalacje mogą otrzy
mać dofinansowanie, czy będą
dodatkowe uwarunkowania i
jakie. Nasz pomyśl jest następu
jący: na indywidualnym domu
budujemy instalacje fotowol
taiczne o mocy 2 – 3 kWp. Prąd
produkują w dzień i wtłaczają do
sieci energetycznej. Nocą pobie
ramy prąd z sieci na zasadzie
kompensaty. Sama instalacja
kosztuje około 20 000 zł. Wkład
mieszkańca 3000 zł. Resztę pok
rywa gmina. Przykładowa insta
lacja została zamontowana na
dachu Centrum Kultury w Choce
niu. Na ścianie znajduje się ekran
pokazujący faktyczną produkcję
prądu. Całość na bieżąco można
oglądać na naszej stronie inter
netowej. Więcej informacji na
zebraniach gdy Marszałek ustali
zasady dofinansowania.
Po czwarte:
Termomodernizacja budynków
mieszkaniowych wielorodzin
nych. Jedyna możliwość sfinan
sowania znajduje się w strategii
LGD. Realny termin podpisania z
Marszałkiem umowy na realiza
cję strategii to czerwiec br. Wtedy
dopiero będziemy mogli ubiegać
się o dofinansowanie. Jeśli weź
niemy pod uwagę procedury to
faktycznie pieniądze pojawia się
na początku przyszłego roku.
Prośba do mieszkańców tych blo
ków, które zgłosiły się do termo
modernizacji by nie przestawali
zbierać pieniędzy na wkład włas
ny gdyż realizowane będą w
pierwszej kolejności gotowe do
my i tam gdzie zgromadzono
wkład własny.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Nowa ustawa sejmowa likwiduje
najpóźniej z dniem 31 grudnia
2016 roku Zespoły Ekonomiczno
Administracyjne Szkół. Kil
kanaście lat temu zakładano je na
siłę wbrew woli samorządów
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LIKWIDACJA ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ

obecnie na siłę są likwidowane.
Zadania Zespołu i większość
kadry zostanie włączona w struk
tury Urzędu.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

W trakcie nowych pomiarów geo
dezyjnych i w trakcie budowy au
tostrady droga od Lijewa w kie
runku Poddębic została włączona
do gminy Włocławek. Obecnie na
wniosek naszych mieszkańców,
którzy przy tej drodze mieszkają
składamy wniosek o włączenie jej
ponownie do gminy Choceń.
Umożliwi to w przyszłości ut
wardzenie drogi i uzyskanie na jej
budowę dofinansowania. Taki
wniosek muszą złożyć wspólnie
gmina Choceń i gmina Włocła
wek. Wniosek musi być poprze
dzony konsultacjami społecz
nymi. Obydwie gminy działamy
tutaj wspólnie i zgodnie stosowny
wniosek składają do końca mar
ca. Następnie jeśli wyrazi na takie
zmiany zgodę Prezes Rady Minis
trów z dniem 1 stycznia 2017 roku
droga wróci do Chocenia. Umoż
liwi to starania o pieniądze na
budowę drogi asfaltowej.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Wspólnie ze Starostą p. Kaz
imierzem Kacą doszliśmy do po
rozumienia i postanowiliśmy
wspólnymi siłami poszerzyć dro
gę Śmiłowice – Czerniewice.
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Do 30 marca można zgłaszać pro-
pozycje dotyczące prowadzenia
działalności na plaży nad Jezio-
rem Choceńskim. Jest możliwość
wydzierżawienia plaży nawet na
10 lat. Wygra ta oferta, która
zawierać będzie największe plany
inwestycyjne i największą war-
tość czynszu dzierżawnego. Do
obowiązków dzierżawcy należeć
będzie prowadzenie na swój koszt
kąpieliska z ratownikami i cało-
roczny dozór terenu. Więcej
szczegółów na naszej stronie in-
ternetowej.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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DROGA W LIJEWIE WRACA DO GMINY
CHOCEŃ

PLAŻA DO WZIĘCIA

DROGA ŚMIŁOWICE – CZERNIEWICE
BĘDZIE POSZERZONA

Gmina wykona prace ziemne po
szerzając drogę z obydwu stron o
ok. 0,5 mb, nawiezie kamień i
zagęści go. Starostwo położy no
wy dywanik. Drogę podzielono
na trzy odcinki i będą one wy
konywane sukcesywnie w latach
2016 – 2018 . Pierwszy odcinek
ok. 1 km wykonamy w roku bie
żącym zaczynamy od strony
Czerniewic. Koszt pierwszego od
cinka szacowany jest na kwotę
około 450 tys. zł.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

1. Gmina w ramach robót pub
licznych zatrudnia opiekunki w
autobusach szkolnych. Pozwala
to na oszczędności w kwocie
około 70 tysięcy. Są to pieniądze
których nie zapłacimy PKS – owi
a roboty publiczne finansowane
są z budżetu Państwa. Ale chcia
łem przy tej okazji przekazać
jeszcze jedna informację. Umowy
na roboty publiczne muszą być
zawierane na cały etat a opie
kunki pracują mniej więcej od 6
do 9 i potem od 13 do 15. Budzi to
wiele zawiści ze strony innych
osób bo nie pracują ośmiu go
dzin. Zwłaszcza jedna z opie
kunek pracuje dużo mniej bo ma
tylko jeden kurs. Paniom zostaną
przydzielone dodatkowe zadania
w szkołach. Nowy nabór na opie
kunki prawdopodobnie od stycz
nia przyszłego roku. Konieczne
jest posiadanie odpowiedniego
przeszkolenia.
2. Zwracam szczególną uwagę na
propozycje nowej ustawy o ob
rocie gruntami rolnymi. Projekt
zawiera wiele kontrowersyjnych
uregulowań i jeśli sejm przyjąłby
ustawę w tym brzmieniu bardzo
skomplikuje to obrót ziemią
rolniczą. Nie będę opisywał
ustawy w obecnej postaci. Zro
bimy to po jej uchwaleniu. Za
chęcam do jej lektury i ewen
tualnego lobbowania za zmia
nami.
3. W roku 2015 do lutego 2016
wydaliśmy zgody na budowę
studni głębinowych dla prywat
nych potrzeb na około 50 sztuk.
Kolejne wnioski nadal napływa
ją. W ciągu roku wydaliśmy wię
cej zezwoleń niż w ciągu wszyst
kich poprzednich lat
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razem wzię-

JEDNYM ZDANIEM
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tych. Zasoby wód głębinowych
też są ograniczone. Martwi mnie
zwłaszcza fakt, że będziemy
czerpać wodę z tych samych za
sobów co do wodociągów pub
licznych.
4. Przygotowujemy się do włą
czenia Nakonowa Starego do sie
ci wodociągowej w naszej gminie.
W roku ubiegłym Nakonowo zao
patrywała gmina Włocławek, ale
praktycznie nie zaopatrywała.
Całe lato wody w kranach nie by
ło.
5. W kwietniu przystąpimy do
budowy chodnika na ulicy Nowej
w Czerniewicach. Zaczynamy od
ulicy Kwiatowej. Przewidujemy
spotkania z właścicielami posesji
wzdłuż ulicy Lipowej.
6. Od kwietnia przewidujemy
zatrudnienie kolejnych osób w
ramach robót publicznych. Nie
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oficjalnie Ministerstwo ma po
dobno zwiększyć limity finan
sowe. 7. Sklep firmowy MAT w
Czerniewicach można wynająć.
Zainteresowanych skierujemy do
właściciela. Proszę w tej sprawie o
kontakt z moja osobą lub p.
Sekretarz.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Mieszkanie po p. Wojciechows
kim na dworcu PKP (zmarł) zos
tało przydzielone osobie z dziec
kiem, której Sąd przyznał tzw. lo
kal socjalny i wyrok ten gmina
musiała wykonać.
Wolne jest obecnie mieszkanie po
repatriantach na dworcu PKP.
Państwo Buczyńscy wyprowadzili
się do rodziny w województwie
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MIESZKANIA W CZERNIEWICACH

Lubuskim. Podania o wynajem
lokalu należy składać do Urzędu
Gminy. Przydział lokalu wiąże się
z wykupem od gminy umeblowa
nia. Stanowi ono własność gminy
a byłoby nieekonomiczne wyrzu
cać zabudowane ścianki, lodów
kę, kuchnię itp. po kilkumie
sięcznym użytkowaniu.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

TBS to w uproszeniu blok miesz
kalny w Choceniu. Pojawiły się
obecnie pieniądze z budżetu
Państwa na budowę mieszkań na
wynajem. Pozwala to radykalnie
zmniejszyć udziały finansowe
przyszłych lokatorów w budowa
nym bloku. Obecnie za 1 m2 trze
ba by wnieść kaucje w kwocie ok.
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TBS PO NOWEMU

400 – 500 zł. Czyli mieszkanie 50
m2 kosztuje 20 – 25 tys. zł.
Mniejsze lub większe proporcjo
nalnie. Pieniądze te w przypadku
wyprowadzania się podlegają
zwrotowi w całości. Różnica po
lega na tym, iż obecnie mieszka
nia byłyby wynajmowane i nie
przechodzą na własność lokato
ra. Lokator może mieszkać tak
długo jak zechce i będzie płacił
czynsz. Czynsz obejmuje wszyst
kie media oprócz prądu (woda,
ciepło, śmieci itp.) i szacowany
jest na około 10 – 12 zł za 1 m2
miesięcznie.
Chętnych zapraszam do Urzędu
po więcej szczegółów. Budowa
rozpocznie się najpóźniej wiosną
przyszłego roku.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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Jak co roku o tej porze Urząd
Gminy w Choceniu wspólnie z
Powiatowym Urzędem Pracy we
Włocławku organizuje roboty
publiczne oraz prace społecznie –
użyteczne. I tak w ramach prac
społecznie – użytecznych (jeden
dzień w tygodniu) planujemy zat-
rudnić 60 osób w ciągu całego ro-
ku, tj. 3 tury po 20 osób każda na
okres 3 m-cy. Pierwsza tura pra-
cuje już od marca br. Za prze-

Z dniem 01.04.2016r. będą przyj-
mowane wnioski dotyczące prog-
ramu rządowego „Rodzina 500
plus” w Gminnym Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Choceniu.
Wnioski dostępne będą na miejs-
cu od 01.04.2016 r.
Program „Rodzina 500 plus” zak-
łada, iż świadczenie wychowaw-
cze w wysokości 500,00 zł na

W lutym wszystkie osoby, które
posiadają grunty rolne na terenie
naszej gminy mogły złożyć wnio-
sek o zwrot podatku akcyzowego.
Zgodnie z nowym rozporządze-
niem Rady Ministrów w sprawie
stawki zwrotu podatku akcyzo-
wego stawka zwrotu wynosi 1 zł
na 1 litr oleju wykorzystywanego

pracowaną jedną godzinę bezro-
botny otrzyma podobnie jak w
zeszłym roku 8,10 zł brutto. Jest
to kwota ustalona odgórnie w
skali całego kraju. Prace, które
przewidziano dla w/w zatrud-
nionych to przede wszystkim pra-
ce porządkowe takie jak sprz-
ątanie ulic, oczyszczanie wodo-
ścieków, przystanków autobuso-
wych, parkingów, miejsc postojo-
wych i użyteczności publicznej

drugie i kolejne dziecko otrzyma
każda rodzina bez względu na
dochody. Świadczenie to obej-
muje rodziny, gdzie pierwsze
dziecko nie ukończyło 18 roku
życia.
W rodzinach posiadających jedno
dziecko lub dwoje, w którym jed-
no ukończyło 18 lat, będzie brane
kryterium dochodowe. Dochód

do produkcji rolnej. Jest to wzrost
o 5 gr w stosunku do staw-ki
obowiązującej w latach pop-
rzednich. Natomiast limit zwrotu
na 1 ha użytków rolnych pozostał
bez zmian i wynosi 86 litrów, co
oznacza, że zwrot podatku akcy-
zowego wynosi 86 zł do hektara
użytków rolnych. Do Urzędu

oraz prace drogowe, np. remont
dróg skruszonym gruzem i ka-
mieniem wapiennym oraz prace
drogowe przy przebudowie dróg.
Natomiast na zatrudnienie w
ramach robót publicznych otrzy-
maliśmy na dzień dzisiejszy 22
miejsca na 4 m-ce. Chętnych do
pracy w tej formie jest jednak kil-
ka razy więcej. Pracownicy reali-
zować będą roboty przy remon-
cie, budowie dróg i chodników

na jednego członka rodziny nie
może przekroczyć 800,00 zł, na-
tomiast w rodzinach z dzieckiem
niepełnosprawnym 1200,00zł.
Jeżeli wniosek będzie złożony w
ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. w
miesiącach kwiecień, maj, czer-
wiec, rodziny otrzymają wyrów-
nanie wstecz od 1 kwietnia. Póź-
niej świadczenie będzie wyp-

Gminy wpłynęło 396 wniosków.
Aby otrzymać zwrot podatku na-
leżało złożyć: odpowiedni wnio-
sek, imienne faktury VAT lub ko-
pie stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego oraz umowy
dzierżawy, w przypadku, gdy o
zwrot ubiega się dzierżawca. Pie-
niądze będą wypłacane na numer

oraz sprawować opiekę nad
dziećmi w autobusach szkolnych.
Zdajemy sobie sprawę, że dla
dużej grupy mieszkańców gminy
zatrudnienie w ramach robót
publicznych jest jedyną możli-
wością legalnego zatrudnienia,
chociaż przez kilka miesięcy w
roku. Dlatego też czynimy sta-
rania o zwiększenie przyznanego
limitu.

E. Paszyńska

łacane od miesiąca, w którym
nastąpi złożenie wniosku.
Szczegółowych informacji na
miejscu udziela Anna Bilęda oraz
Katarzyna Dorsz lub pod nume-
rem telefonu : 608 – 576 – 279 .

Anna Bilęda

konta podany we wniosku albo
gotówką w kasie urzędu gminy do
30 kwietnia 2016 r. Drugi termin
składania wniosków od 1 sierpnia
2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. z
fakturami VAT (lub kopiami) z
okresu od 1 lutego 2016 r. do 31
lipca 2016 r.

M. Więcławska

ROBOTY PUBLICZNE 2016

500 PLUS

AKCYZA ZA PALIWO

WYDAJE ADRES REDAKCJI: URZĄD GMINY, UL. SIKORSKIEGO 4, TEL. 54 284 66 17, FAX. 54 284 67 40SAMORZĄD GMINY CHOCEŃ, 54 284 66 93,
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Pierwszoplanowym zadaniem
realizowanym w bieżącym roku
jest „Przebudowa dróg w układzie
przestrzennym w wybranych ob
szarach gmin Choceń, Lubień
Kujawski uwzględniająca popra
wę warunków technicznych i po
ziomu bezpieczeństwa oraz
zwiększenie dostępności trans
portowej”. Roboty drogowe pro
wadzone będą w Szczutkowie i
Lutoborzu, połączymy się z gm.
Kowal (Kępka Szlachecka), Lu
bień Kujawski (Wiktorowo i Rze
żewo). W sumie zmodernizowa
nych zostanie 5,5194 km dróg. In
westycja dofinansowana zostanie
w wysokości 50% wartości po
przetargowej przedsięwzięcia, w
ramach nowego rozdania rządo
wego programu pn. „Program
rozwoju gminnej i powiatowej in
frastruktury drogowej na lata
2016-2019. Z kolei w ramach
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Przeprowadzony został przetarg
na Przebudowę dróg w układzie
przestrzennym w wybranych ob
szarach gmin Choceń, Lubień
Kujawski uwzględniającą popra
wę warunków technicznych i po
ziomu bezpieczeństwa oraz
zwiększenia dostępności trans
portowej. Inwestycja objęta jest
dofinansowaniem w ramach
programu wieloletniego pod naz
wą „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury dro
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Po raz kolejny Gmina Choceń, ot-
rzyma dofinansowanie projektu
ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013. Dotyczy to in-

PROW na lata 2014-2020 działa
nie „Podstawowe usługi i odnowa
wsi na obszarach wiejskich” oraz
zgodnie ze Strategią wojewódz
twa kujawsko-pomorskiego do
roku 2020- Plan modernizacji
2020+, infrastruktura drogowa
stwarzająca lepsze warunki dla
rozwoju społecznego przygoto
waliśmy do realizacji inwestycję
pn. „Przebudowa dróg w rejonie
komunikacyjnym Śmiłowice -
Pustki Śmiłowskie”. Prace roz
poczną się jesienią bieżącego ro
ku. Obejmą swoim zasięgiem 3
drogi , tj. Śmiłowice-Pustki Śmi
łowskie (droga w kierunku p.
Chmielewskiego) o dł. 1,649 km,
drogę o dł. 0,466 km Śmiłowice-
Nakonowo Stare (od drogi po
wiatowej do sadu p. Seroczyńs
kiego) oraz drogę przy byłym pla
cu buraczanym do rzeki Lubieńki
o dł. 0,300 km. Gmina będzie

-

-

-

-
-

-

-
-
-

gowej na lata 2016-2019”
Otwarcie ofert odbyło się 3 marca
2016 r. Zostało złożonych sześć
ofert. Rozstrzygnięcie przetargu
pozwoli wyłonić wykonawcę
inwestycji. Zamówienie obej
muje przebudowę odcinków dróg
gminnych zlokalizowanych na te
renie gminy Choceń i Lubień Ku
jawski. W ramach przetargu zos
tanie wykonane wzmocnienie ist
niejącej konstrukcji drogi z wyko
rzystaniem istniejących elemen
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westycji, która jest już zreali-
zowana. Została podpisana umo-
wa o dofinansowanie projektu pn
Budowa drogi gminnej Borzymie
– Janowo Nr 190732C, Gmina
Choceń. Ponieważ był to już os-
tatni konkurs i środki finansowe
były ograniczone, Zarząd Wo-

miała możliwość uzyskania dofi
nansowania w wysokości 63,63 %
wartości wszystkich robót.
Ponadto planujemy w bieżącym
roku wykonać nakładkę asfal
tową na drodze Siewiersk-Świąt
niki, na odc. o dł. 0,897 km (od
byłego sklepu do granicy gminy),
gdyż naprawy cząstkowe masą
na zimno doraźnie tylko popra
wiają sytuację. Projekt realizo
wany będzie z udziałem środków
budżetu Województwa Kujaws
ko-Pomorskiego (z FOGR) w wy
sokości prawie 144 tys. zł. Po
dobnie wąski, 3 metrowy dywa
nik asfaltowy w Woli Nakonows
kiej, w kierunku Śmiłowic wy

aga naprawy ale przede wszyst
kim poszerzenia jezdni. W tym
roku wykonamy tam obustronne
poszerzenie na dł. 1,092 km. Po
jednym metrze z każdej strony
ułożona zostanie nowa podbu

-

-
-

-
-

-
-
-
-
-
-

m -

-

tów podbudowy. Planowany do
przebudowy ciąg dróg obejmuje
odcinki o długości 5519,35 mb.
Zakres objęty przebudową:
- droga gminna Szczutkowo
1380 mb
- droga gminna Szczutkowo
750 mb
- droga gminna gr. gm. Kępka
Szlachecka –Lutobórz 813 mb
- droga gminna gr. gm. Kępka
Szlachecka –Lutobórz 250 mb
- droga gminna Wiktorowo -

jewództwa Kujawsko-Pomors-
kiego, przyznał dofinansowanie
wszystkim złożonym projektom
w obniżonej wysokości 17,27 %.
Jednak w przypadku pojawienia
się dostępnych limitów środków,
Zarząd Województwa podejmie
decyzje co do możliwości dal-

dowa z kruszywa wapienno-
żwirowego. Natomiast na 453 mb
na drodze w Stefanowie po
uprzednim wyprofilowaniu i
wykonaniu górnej w-wy podbu
dowy ułożony zostanie nowy
dywanik asfaltowy. Podobna sy
tuacja będzie na drogach- uli
cach: Obwodowa w Czernie
wicach (233 mb) oraz na ul.
Parkowej w Choceniu (230 mb).
Kontynuować będziemy prace na
503 m drogi w Skibicach (wyko
nanie górnej w-wy podbudowy).
Ogółem prace inwestycyjne obej
mą 10,445 km dróg, ich wartość
kosztorysowa to ponad 3,7 mln
zł. W tym jest także chodnik o dł.
410 mb na ul. Lipowej i Nowej w
Czerniewicach.

Krzysztof Wojtalik

-

-
-
-

-

-

gr. gm. 223,85 mb
- droga gminna Szczutkowo - oś
rodek wypoczynkowy 143,50 mb
- droga gminna Lutobórz-gr. gm.
Wiktorowo 1147 mb
- droga gminna Lutobórz-gr. gm.
Chwalibogowo 812 mb
Planowany termin zakończenia
zadania to październik 2016 r.

Hanna Piastowska

-

szego uzupełnienia dofinan-
sowania do pierwotnie wniosko-
wanej wysokości 50 %. Łączna
wartość projektu wynosi ła
799.042,51 zł.

Hanna Piastowska

ZADANIA INWESTYCYJNE NA DROGACH W 2016 R.

NOWA „SCHETYNÓWKA” PO PRZETARGU

DOFINANSOWANIE NA DROGĘ
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Od 1 stycznia 2016 roku weszło w
życie nowe świadczenie tj. świad
czenie rodzicielskie. Przysługuje
ono osobom, które urodziły
dziecko, a które nie otrzymują za
siłku macierzyńskiego lub upo
sażenia macierzyńskiego. Upra
wnionymi do pobierania w/w
świadczenia są m. in. bezrobotni,
studenci, rolnicy, a także wyko
nujący prace na podstawie umów
cywilnoprawnych. Świadczenie
rodzicielskie przysługuje w przy
padku urodzenia jednego dziecka
przez okres 52 tygodni od dnia
porodu w wysokości 1000,00zł
miesięcznie. O świadczenie ro
dzicielskie mogą również ubiegać
się rodzice dzieci urodzonych
przed 1 stycznia 2016 roku, którzy
nie są uprawnieni do pobierania
zasiłku macierzyńskiego z ZUS- u
lub z KRUS - u - w takim przy
padku świadczenie będzie przys

-

-
-
-

-

-

-

-
-

W dniu 3 marca 2016r zawarto
umowę z Energa Oświetlenie o
podniesienie standardu oświet
lenia drogowego na terenie gmi
ny poprzez rozbudowę istnie
jących ciągów oświetleniowych i
zwiększenie ilości punktów
świetlnych w następujących lo
kalizacjach:
1. Bodzanówek – droga do Pani
Przybysz – 4 punkty świetlne
2. Nakonowo Stare ( Lijewo ) – 1
punkt świetlny
Termin realizacji: poz. 1. do koń
ca kwietnia br., poz. 2 do końca
roku 2016
Ponadto jesteśmy na etapie opra
cowania dokumentacji budowla
nej wraz z wymaganymi pozwole
niami na realizację odcinka oś
wietlenia drogowego w ciągu dro
gi powiatowej Wilkowice –Wil
kowiczki na odcinku 1,5 km w
ilości 12 punktów świetlnych tj.

-
-
-

-

-

-
-
-
-
-
-

Od 1 stycznia 2016 roku rodziny,
którym przekracza kryterium
dochodowe obowiązujące przy
ustalaniu prawa do zasiłku ro
dzinnego mają prawo do ubie
gania się o zasiłek rodzinny wraz z
dodatkami w ramach zasady
,,złotówka za złotówkę" tj. w przy
padku gdy dochód rodziny na

-
-

-

W dniu 29 lutego został zlikwi-
dowany punkt kasowy miesz-
czący się w budynku byłego Zak-
ładu Usług Komunalnych. Budy-
nek jest wynajmowany od osoby
fizycznej. W najbliższym czasie
zostanie rozwiązana umowa naj-
mu. Planowana jest budowa no-
wego budynku z przeznaczeniem
na biuro i część socjalną dla
pracowników. Budynek będzie
postawiony na gruncie będącym
własnością gminy Choceń przy-
ległym do oczyszczalni ścieków.
Od 1 marca wpłaty za wodę i ście-
ki przyjmowane są w kasie urzę-

W dniu 29 lutego mieszkanka są-
siedniej gminy cofając samocho-
dem osobowym w miejscowości
Czerniewice na ul. Grabkowskiej
uszkodziła hydrant przeciwpoża-
rowy. O zdarzeniu przez numer
112 zawiadomiono straż pożarną

ługiwało od 1 stycznia 2016 roku
do 52 tygodnia życia dziecka. W
przypadku urodzenia, przys
posobienia lub objęcia opieką
dziecka w 2015 roku wniosek na
leży złożyć do 31 marca 2016 roku
- w tym przypadku świadczenie
przyznane zostanie od 1 stycznia
2016 roku. Wnioski złożone po 31
marca br. - wówczas świadczenie
zostanie przyznane od miesiąca
złożenia wniosku. W przypadku
urodzenia, przysposobienia lub
objęcia opieką dziecka po 31
grudnia 2015 roku wniosek na
leży złożyć w ciągu trzech miesię
cy od dnia porodu wówczas
świadczenie zostanie przyznane
od dnia urodzenia dziecka. Jeżeli
wniosek zostanie złożony po tym
terminie, świadczenie zostanie
przyznane od miesiąca złożenia
wniosku.

-

-

-
-

Agnieszka Mikołajczewska

od trzech krzyży w Wilkowicach w
kierunku Czerniewic Termin
realizacji – maj-czerwiec br
Prace montażowe wykonamy we
własnym zakresie.

Ewentualne usterki w oświet
leniu proszę zgłaszać bezpoś
rednio do
ENERGA OŚWIETLENIE
kontakt p. Andrzej Dzwonkowski
tel. 693 216 106
email:

lub URZĄD GMINY CHOCEŃ
kontakt p. Mariusz Bilęda
tel. 54/2846617 kom. 608 575 811
email:
mariusz.bileda@chocen.home.pl
.

Mariusz Bilęda

-
-

andrzej.dzwonkowski@energa.pl

osobę przekracza próg docho
dowy o 1zł (przy obowiązującym
kryterium dochodowym 674,00
zł, a w przypadku rodzin z niepeł
n o s p r a w n y m d z i e c k i e m -
764,00zł), łączna kwota świad
czeń przysługująca rodzinie bę
dzie pomniejszana o 1 zł.

Agnieszka Mikołajczewska

-

-

-
-

du gminy. Kasa czynna jest w
godzinach pracy urzędu Ponie-
działek , środa, czwartek i piątek
od 7.30 do 15.00 ,a we wtorek od
8.00. do 16.00.
Należności można nadal regulo-
wać bezpośrednio u inkasentów.
Sprawdzenie należności lub po-
danie stanu licznika do wpłat
przelewowych należy zgłaszać na
numer 54 284 66 17.Zagłaszanie
awarii sieci wodociągowej i kana-
lizacyjnej tel. 54 284 66 17 lub 510
097 618.

Piotr Lewandowicz

w Czerniewicach i gminę. Awaria
została szybko usunięta. Kosz-
tami wymiany hydrantu obciążo-
no kierowcę auta.

Piotr Lewandowicz

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH NOWE PUNKTY ŚWIETLNE
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ

ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ

LIKWIDACJA PUNKTU KASOWEGO

USZKODZONY HYDRANT

GRUNTY ROLNE
W JANOWIE SPRZEDANE

DAWNE BOISKO
SZKOLNE SPRZEDANE!!!

W miesiącu lutym br. odbył się
przetarg w formie rokowań na
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Choceń.
Przedmiotem sprzedaży były
dwie nieruchomości sprzeda-
wane razem położone w Choce-
niu, Gmina Choceń stanowiące:
- dz. Nr 203/2 o pow. 1,8400 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne
- dz. Nr 203/3 o pow. 2,7500 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne

Cena minimalna wynosiła 330
000,00 zł. Nieruchomość sprze-
dano za kwotę 336 100,00 zł.

Hanna Gołębiewska

W miesiącu grudniu 2015 r. odbył
się przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy
Choceń.

Przedmiotem sprzedaży była
nieruchomość położona w Cho-
ceniu przy ulicy Czerniewickiej,
Gmina Choceń stanowiąca:

- dz. Nr 839 o pow. 1,0009 ha nie-
zabudowana, stanowiąca grunty
rolne

Cena wywoławcza wynosiła 92
000,00 zł. Nieruchomość sprze-
dano za kwotę 92 920,00 zł.

Hanna Gołębiewska

W miesiącu lutym br. odbył się
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Choceń.
Przedmiotem sprzedaży była
nieruchomość położona w Cho-
ceniu przy ulicy Włocławskiej,
Gmina Choceń stanowiąca:
- dz. Nr 590/1 o powierzchni
0,1834 ha

Dla nieruchomości stanowiącej
przedmiot przetargu została
wydana decyzja o warunkach
zabudowy zgodnie z którą teren
przeznaczony jest pod zabudowę
handlowo-usługową.

Cena wywoławcza wynosiła 44
000,00 zł. Nieruchomość sprze-
dano za kwotę brutto 54 661,20 zł

Hanna Gołębiewska

KOLEJNE GRUNTY
POD INWESTYCJE SPRZEDANE !
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W CHOCEŃSKIM CENTRUM KULTURY –
B I B L I O T E K A J E S T M O Ż L I W O Ś Ć
SKORZYSTANIA Z POMOCY PRAWNIKA
I PSYCHOLOGA

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY W CHOCEŃSKIM
CENTRUM KULTURY - BIBLIOTECE

ZMIANA NAZW MIEJSCOWOŚCI

W każdy 1 i 3 poniedziałek
miesiąca w godzinach 8:30 –
12:30 pełni dyżur Radca prawny,
a w II i IV środę miesiąca
psycholog w godzinach 12:00-
16:00. Udzielana jest pomoc
osobom pokrzywdzonym przes
tępstwem. Pomoc ta jest dla
mieszkańców bezpłatna. Finan
sowana jest z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Zmiany spowodowane są przygo
towaniem pomieszczeń w GOPS
do wdrożenia ustawy 500 plus.
Za ewentualne utrudnienia prze
praszamy.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Nakonowo Stare i Śmiłowice –
Pustki Mieszkańcy miejscowości
Nakonowo Stare i Śmiłowice –
Pustki mieli kłopoty, gdy pró
bowali załatwić sprawę w urzę
dach we Włocławku. Spowo
dowane było to faktem, że urzęd
nicy opierali się na urzędowym
wykazie nazw miejscowości,
który zawierał nazwy Stare Nako
nowo i Pustki Śmiłowskie. Na
terenie naszej gminy takie nazwy
nie były w ogóle używane, ani
przez mieszkańców, ani przez

-

-

-

-

-
-
-
-

-

urząd. Zmiana wykazu była moż
liwa, choć procedura długa. Rada
Gminy wystąpiła z wnioskiem do
MSWiA w sprawie zmiany urzę
dowych nazw miejscowości na
Nakonowo Stare oraz Śmiłowice
Pustki. Zgodę na zmianę nazwy
na Nakonowo Stare wyrażono bez
uwag. Natomiast w zapisie pro
ponowanej nazwy miejscowości
Śmiłowice Pustki - Komisja
Nazw, Miejscowości i Obiektów
Fizjograficznych, która kierowała
się zasadami ortograficznymi
języka polskiego, stwierdziła, że
musi występować łącznik, czyli
nazwa brzmiałaby Śmiłowice –
Pustki. W związku z tym, iż w no
wych dowodach osobistych nie
ma adresu zamieszkania, nie ma
konieczności ich wymiany z tego
powodu. Teraz konieczne jest
wydanie Rozporządzenia Minis
tra w sprawie zatwierdzenia
zmian, które mogą nastąpić naj
wcześniej z dniem 1 stycznia 2017
r.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

Na prośbę mieszkańców sołectwa
Czerniewice - Rada Gminy w
Choceniu dokonała zmian w sta
tucie sołectwa Czerniewice I.
Zmiany polegają na powołaniu
Rady Sołeckiej jako organu opi
niodawczo – doradczego wspo
magającego sołtysa w jego dzia
łalności. Wybory pięciu osób do
Rady Sołeckiej odbędą się w dniu
16 kwietnia 2016 r., o godz. 17.00
w remizie OSP Czerniewice. Zap
raszamy.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

WYBORY RADY SOŁECKIEJ
W CZERNIEWICACH I

PLOMBOWANIE WODOMIERZY
Od 1 marca inkasenci pobierający
opłaty za wodę i ścieki będą zak
ładać plomby na wodomierze.
Każdy licznik powinien mieć 2
plomby. Jedna to plomba legali
zacyjna, najczęściej aluminiowa
zakładana przez producenta i
druga plastikowa z numerem i
napisem GMINA CHOCEŃ zak
ładana na śrubunku wodomierza.
Stare plomby żyłkowe zostaną
zastąpione plastikowymi. Od
chwili założenia nowej plomby za
usunięcie jej, zerwanie lub usz
kodzenia odpowiada użytkownik.
Za naruszenie lub zerwanie plom
by naliczane będą surowe kary. W
przypadku modernizacji przyłą
cza lub innych prac, gdy będzie
konieczność zdjęcia plomby
należy bezwzględnie przed rozpo
częciem prac uzyskać zgodę
urzędu gminy w Choceniu. Zda
rzają się przypadki gdzie nie da
się założyć plomby. Wodomierze
po różnych remontach w miesz
kaniach są tak obłożone płytkami,
że widać tylko samo liczydło.
Wszystkie takie przypadki będą
odnotowane i zabezpieczone in
dywidualnie w inny sposób. W
przypadku nowych przyłączy
warto zostawić trochę więcej
miejsca za wodomierzem aby w

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

przyszłości nie było takich prob
lemów.

Piotr Lewandowicz

Wielu mieszkańców naszej gmi
ny od dłuższego czasu nie regu
luje należności za wodę. Nie zaw
sze przyczyną jest brak pieniędzy.
Na bieżąco trzeba zapłacić np.
30,00 zł ale już zaległość za rok to
blisko 400,00 zł. Przez pięć lat ta
kwota urośnie do ponad 2000,00
zł i jest duży kłopot z płatnością.
To przykładowe wyliczenie poka
zuje jak szybko rośnie dług. Re
kordzista w naszej gminie ma za
ległości za wodę i ścieki 8000,00
zł. Nie jest to zakład produkcyjny
ani nic co zużywa bardzo dużo
wody. Nieregularne wpłaty lub
całkowity ich brak może spowo
dować skierowanie długu do eg
zekucji komorniczej. U osób, któ
re w żaden sposób nie zadekla
rują formy rozliczenia będzie
odłączona woda. Ponowne włą
czenie do sieci będzie możliwe po
uregulowaniu należności i do
pełnieniu formalności jak przy
budowie nowego przyłącza. W
przypadku odłączenia wody,
będą wskazane punkty poboru
wody na terenie gminy Choceń.

Piotr Lewandowicz

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-

-

OPŁATY ZA WODĘ

W ramach wolnych mocy przero-
bowych po zabezpieczeniu włas-
nych potrzeb, mieszkańcy naszej
gminy mogą wynająć dostępny
sprzęt. Kopanie fundamentów,
przewóz ziemi, gruzu, załadunek
,rozładunek, równanie terenu, ko-
szenie trawy itp. to niektóre usługi
jakie możemy świadczyć dla na-
szych mieszkańców. Wykonujemy
również przyłącza wodociągowe i
kanalizacyjne. Poniżej zestawienie
sprzętu z cenami za wynajem. Do
podanych cen należy doliczyć
podatek VAT w wysokości 23 %
1.Równiarka -90,00 zł
2.Star 1142 -75,00 zł
3.Koparko-ładowarka -105,00 zł
(możliwość rozładunku lub
załadunku palet)
4.Mikrokoparka -75,00 zł
5.Czyszczenie oczyszczalni
przydomowych - 113,82 zł
(w cenie „bakterie”)
6.Wywóz szamba -60,00 zł
7.Ubijak stopowy -25,00 zł/h
+ pracownik + paliwo
8.Zagęszczarka 25,00 zł/h

+ pracownik + paliwo
9.Kosa spalinowa- 4,00 zł/h
+ pracownik + paliwo
10.Kosiarka spalinowa 4,00 zł/h
+ pracownik + paliwo
11.Agregat prądotwórczy
7,5 kW-25,00 zł/h
+ pracownik + paliwo
12.Przecinarka spalinowa-25,00
zł/h +pracownik + paliwo
13.Pilarka ręczna -8,00 zł/h
+pracownik + paliwo
14.Roboczo-godzina
pracownika 18,45 zł.
15.Agregat prądotwórczy 63 kW
150,00 zł/h
16.Kosiarka rotacyjna -75,00 zł/h
17.Zabudowa wysokociśnieniowa
do czyszczenia rur 80,00 zł/h
18.Renault Trafic-60,00 zł/h
Za wykonaną usługę wystawiona
zostanie faktury VAT w terminie
7 dni od momentu wykonania
usługi. Zapłata przelewem lub
w kasie urzędu gminy Choceń.
Zapraszamy.

Piotr Lewandowicz

WYNAJEM SPRZĘTU

Zgodnie z tradycją naszego regionu
i powiatu włocławskiego zorganizowano

XVIII Powiatową Wystawę "Stoły
Wielkanocne na Kujawach".

W tym roku organizatorami było
Starostwo Powiatowe we Włocławku
przy współpracy z Urzędem Miasta

i Gminy w Izbicy Kujawskiej.

Wielkanocny stół Gminy Choceń
reprezentowany był przez Panie

z Sołectwa Czerniewice I: Karolinę
Lewandowską, Danutę Żelską, Krystynę

Witucką oraz Natalię Michalską.

PANIE Z SOŁECTWA CZERNIEWICE I REPREZENTOWAŁY NASZĄ GMINĘ

Stó gminy Choce by zastawiony
po królewsku, a  potrawy

przygotowane przez so ectwo
Czerniewice I przepyszne

ł ń ł

ł
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AZBEST DO UTYLIZACJI
Gmina Choceń wzięła udział po
raz szósty w konkursie ogłoszo
nym przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospo
darki Wodnej w Toruniu na de
montaż, transport i unieszkodli
wienie azbest z terenu naszej
gminy. Celem programu jest
utylizacja szkodliwego dla zdro
wia azbestu. Jest to doskonała
okazja do zrobienia porządków w
gospodarstwach, bo wciąż na
wielu podwórzach zalegają
groźne dla zdrowia płyty eter
nitowe. Kwota, o jaką gmina
wnioskuje w Wojewódzkim Fun
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Toruniu to
77.839,20zł. W tym roku do
demontażu i utylizacji azbestu z
dachów posesji zgłosiło się 4
właścicieli posesji. Natomiast do
samej utylizacji tj. do odbioru
zgłosiło się 18 właścicieli posesji.
Łącznie dzięki przyznaniu dotacji
przez WFOŚiGW w Toruniu uda
nam się zutylizować 86,5 tony
azbestu. Osoby ujęte we wniosku
zostaną powiadomione telefo
nicznie o terminie rozpoczęcia
prac przez firmę. Jednocześnie
informujemy, że złożony przez
Gminę wniosek został rozpat
rzony pozytywnie. Kolejnym kro
kiem będzie wyłonienie wyko
nawcy robót w ramach przetargu.

Tomasz Sikorski

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

SZKODY W UPRAWACH
Ujemne skutki przezimowania
dotknęły gospodarstwa w naszej
Gminie. Szkody wystąpiły w
uprawach polowych - zbożach
ozimych. Po apelach miesz-
kańców tut. Urząd Gminy wys-
tosował pismo do Wojewody Ku-
jawsko- Pomorskiego o zatwier-
dzenie składu gminnej komisji ds.
szacowania strat w uprawach.
Skład komisji: Tomasz Sikorski-
pracownik UG- przewodniczący,
Kamil Klejba- pracownik UG
Choceń Krzysztof Czarniak- Ku-
jawsko-Pomorska Izba Rolnicza
w Przysieku oraz Pan Wojciech
Celmer- Kujawsko- Pomorski Oś-
rodek Doradztwa Rolniczego w
Minikowie. Wojewoda Kujaws-
ko- Pomorski zatwierdził zapro-
ponowany skład komisji ds. sza-
cowania szkód. Pierwszym etap
polegał będzie na złożeniu wnios-
ków, które należy złożyć w tut.
Urzędzie Gminy. Na podstawie
takiego wniosku wypełniony zos-
tanie protokół. W protokole wypi-
sujemy wszystkie uprawy które są
w gospodarstwie. Najlepiej i
najpewniej bazować na wniosku
obszarowym. Wtedy powierzch-
nia gruntów w gospodarstwie bę-
dzie podana rzetelnie. Wnioski
będzie można pobrać za pośred-
nictwem naszej strony interne-
towej www.chocen.pl lub w
pokoju nr. 1

Tomasz Sikorski.

AUTOSTRADOWY PAS ZIELENI

ZAPISY NA "PRZYDOMÓWKI"

Rodzice ze Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach wyszli z inicjatywą
by pas gruntu przy autostradzie
obsadzić drzewami. Co więcej za
deklarowali osobisty udział w sa
dzeniu drzewek. O potrzebie
takich nasadzeń nie trzeba
nikogo przekonywać. Odbyło się
spot kanie z Generalną Dyrekcją
Dróg i Autostrad. Rodziców rep
rezentował Pan Piotr Piątkowski
z Szatek i Pani Ewelina Grocho
wina z Szatek. Pani Agnieszka
Tokarz- Janczarska z-Ca dyr. Ds.
inwestycji bardzo pozytywnie od
niosła się do inicjatywy rodziców.
Przychylnie też ustosunkował się
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu deklarując pomoc w
pozyskaniu sadzonek. Przewidu
jemy nasadzenie 30- 40 tysięcy
drzewek wzdłuż obydwu pasów
autostrady. Również samorząd
będzie wspierał tę inicjatywę.
Potrzebna będzie także pomoc in
nych ludzi i organizacji. Życzymy
powodzenia.

Tomasz Sikorski

Wciąż trwają zapisy właścicieli
posesji którzy wyrażają chęć by
na ich działkach wybudowane
zostały przydomowe oczyszczal
nie ścieków. Gmina Choceń przy

-
-

-
-

-

-

-

-

-
-

gotowuje kolejne zadanie doty
czące budowy kilkudziesięciu
przydomówek. Informujemy, że
faktyczne wykonanie zadania
zaplanowane zostało na trzy
etapy tj. na rok 2016, 2017 i 2018
z uwagi na dużą ilość oczysz
czalni. Dlatego też jest to ostania
szansa na udział w projekcie
gdyż, kolejne zapisy będą dopiero
po roku 2018r. Chętnych zap
raszamy do tut. Urzędu Gminy
Choceń- tel. 54 284 66 17, pokój
nr 1.

Tomasz Sikorski

Firma GeoVolt Geofizyka Inży
nierska oferuje usługę której
głównym celem jest lokalizacja i
rozpoznanie stref wodonośnych
w płytkich i głębokich warstwach
geologicznych. Firma wskazuje
najbardziej odpowiednie miejsca
do wiercenia studni pod wzglę
dem ekonomicznym, co pozwala
zaoszczędzić na samym odwier
cie. Firma zapewnia 100 pro
centową skuteczność badań
potwierdzonych pozytywnymi
odwiertami. Poniżej podajemy
dane firmy celem ewentualnego
kontaktu - GeoVolt Geofizyka
Inżynierska tel. 792 234 149 lub
e-mail biuro@geovolt.pl.

Tomasz Sikorski

-

-

-

-

-

-
-

OFERTA NA SZUKANIE WODY

Gminny Ośrodek Pomocy Spo
łecznej w Choceniu wraz z Urzę
dem Gminy w Choceniu oraz
osobami poszkodowanymi w po
żarze składają serdeczne po
dziękowania wszystkim ludziom
dobrej woli za okazaną pomoc. W
szczególności wyrazy podzię
kowania należą się członkiniom
Koła Gospodyń Wiejskich „
Niezapominajki” w Szczutkowie,
które w osobie przewodniczącej
Pani Teresy Cichowicz jako
pierwsze odpowiedziały na apel.

-
-

-
-

-

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
Zespołu Szkół Chemicznych we
Włocławku serdecznie dziękują
Panu Kazimierzowi Kacy – Sta-
roście Powiatu Włocławskiego
oraz Panu Romanowi Nowa-
kowskiemu – Wójtowi Gminy
Choceń za bezinteresowną po-
moc i ufundowanie nagrody na
konkurs: „Zdrowe Żywienie w
Szkołach” skierowanego do ucz-
niów gimnazjum z Powiatu Włoc-
ławskiego i Miasta Włocławka.

Proboszczowi parafii p. w. Św.
Antoniego w Czerniewicach
ks. Kazimierzowi Świątnickiemu,
Specjaliście medycyny rodzinnej,
interniście Andrzejowi Drabikowi,
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Czerniewicach,rodzinie bliższej
i dalszej sąsiadom, przyjaciołom,
znajomym,
Elżbiecie i Jerzemu Donajczykom,
Iwonie i Pawłowi Glonkom
Barbarze i Waldemarowi Stalińskim,
Małgorzacie i Stanisławowi Wałęsom,
Kindze i Danielowi Gawłowskim,
Wandzie i Józefowi Delewskim
Karolinie Lewandowskiej
Jakubowi Janowskiemu

Tadeuszowi Matuszewskiemu oraz
Wszystkim,
którzy dzielili z nami smutek i żal,
okazywali w tych trudnych chwilach
życzliwość, wyrozumiałość i pomoc,
uczestniczyli licznie we Mszy Świętej
oraz w ceremonii pogrzebowej
wygłaszając m. in płynące z serca
mowy pożegnalne na tej ostatniej
ziemskiej drodze
Ś.P.
Zygmunta Przeździęka
składa pogrążona w bólu i smutku
żona Elżbieta i Rodzina

PODZIĘKOWANIA

„Babciu, Dziadku – kochamy Was” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej w
Choceniu  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z klasy „0”
oraz uczniowie klas trzecich przygotowali program artystyczny dla zaproszonych

gości. Były wierszyki, piosenki i inscenizacje. Dziadkowie i Babcie gromkimi
brawami podziękowali swoim wnukom za występy. Na uroczystości gościliśmy
Wójta Gminy Choceń Pana Romana Nowakowskiego i Przewodniczącego Rady

Gminy Pana Józefa Pawłowskiego, którzy przyłączyli się do życzeń wnuków i nie
szczędzili ciepłych słów pod adresem tych, którzy dla wnuków mają zawsze czas i

serce. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W CHOCEŃSKIEJ PODSTAWÓWCE
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PUNKT KONSULTACYJNY
W dniu 2 marca br. został powołany
Punkt Konsultacyjny w Choceniu dla
osób z problemami alkoholowymi,
narkotykowymi oraz dotkniętymi prze-
mocą w rodzinie. Celem, jaki przyświeca
istnieniu punktu, jest pomoc osobom
zmagającym się z problemem uzależ-
nienia oraz osobom im najbliższym.
Podstawowym zadaniem jest zdiagno-
zowanie problemów klienta w zakresie
uzależnień i przemowy, zaplanowanie
pomocy i udzielenia wsparcia poprzez
warsztaty. Punkt ma siedzibę w Remizie
OSP w Choceniu i jest dostępny w
pierwszą i trzecią środę każdego mie-
siąca w godzinach 15 - 19. Porady
udzielane są nieodpłatnie.

Maria Dobiecka

NIEBEZPIECZNE ZNALEZISKO
W dniu 8 marca br. w trakcie prac przy
stawku i pałacu w Skibicach znaleziony
został niewybuch z czasów II wojny
światowej. Zaalarmowana policja
błyskawicznie zabezpieczyła teren. Przy-
były na miejsce policyjny pirotechnik
ustalił, ze jest to kompletny, aktywny
pocisk artyleryjski. Wezwano patrol
rozminowania. Do chwili przybycia sa-
perów nadzór nad znaleziskiem spra-
wowali policjanci. Wojskowi zabezpie-
czyli znalezisko i zneutralizowali je na
poligonie. Dokonali także rozpoznania
terenu pod względem możliwości
występowania większej ilości tych
materiałów.
Zalecenia w przypadku znalezienia
przedmiotów niebezpiecznych

1. Całkowity zakaz dotykania, roz-
brajania, rzucania oraz przenoszenia
2. Oznakowanie miejsca znalezienia
przedmiotu, w miarę możliwości zabez-
pieczenie miejsca do czasu przybycia
policji
3. Natychmiastowe powiadomienie o
znalezieniu przedmiotu i miejscu jego

lokalizacji policji, straży pożarnej lub
straży miejskiej.

PAMIĘTAJMY, ŻE POMIMO UPŁYWU
WIELU LAT SĄ TO ZNALEZISKA
CAŁY CZAS NIE-BEZPIECZNE.

Niezwykłe, bo setne urodziny,
świętowała Pani Józefa Łukasiak
mieszkanka Skibic. Jubilatka
urodziła się 13 lutego 1916 roku w
Pilichowie w Gminie Osięciny.
Wychowana była, wraz z trzema
siostrami, przez rodziców Bro-
nisławę i Piotra Przybysz. Życie
jej nie szczędziło. Przeżyła
przecież dwie wojny. Ojciec był
pięć razy w USA, zmarł w wieku
88 lat. Matka zajmowała się 10-
hektarowym gospodarstwem
rolnym, zmarła mając 66 lat. Pani
Józefa zawarła związek małżeńs-
ki w 1946 roku i wraz z mężem
Bolesławem osiedlili się w Skibi-
cach, prowadząc gospodarstwo
rolne. Doczekali się czworga dzie-
ci: Irena, Marian, Jadwiga, Kazi-
mierz. Małżeństwo zakończyło
się śmiercią męża w 1984 roku.
Pani Józefa jest niezwykle po-
godną osobą. Dużo radości dają

jej najbliżsi m.in. czworo wnu-
ków, siedmioro prawnuków i
jedna praprawnuczka. Interesuje
się informacjami z kraju i ze
świata. Do niedawna czytała co-
dziennie lokalną prasę. Niestety
pogłębiająca się choroba oczu, nie
pozwala jej na przegląd gazet.
Telewizji nie chciała i nie chce
oglądać. Pani Józefa przekonuje,
że najlepszym lekarstwem na dłu-
gowieczność jest praca, praca i
jeszcze raz praca a przy tym dużo
ruchu.
Dostojnej Jubilatce składamy
jeszcze raz najserdeczniejsze gra-
tulacje oraz życzenia wszelkiej
pomyślności i nieustającej po-
gody ducha. Życzymy Pani ko-
lejnych lat życia w zdrowiu i przy
boku kochającej rodziny.

Maria Dobiecka

DWIEŚCIE LAT DLA STULATKI!

Podaje do wiadomości, iż w 2015 r.
zbierałam składki członkowskie na-
szego koła, ponieważ dotychcza-
sowy Skarbnik nas opuścił. Po rozli-
czeniu na koniec roku w kasie po-
została kwota 553,94 zł. Pieniądze
postanowiłam przekazać na rzecz
Hufca ZHP Włocławek z przez-

naczeniem na zakup mundurów.
Harcerze prezentują nasz sztandar
podczas uroczystości państwowych.
Pieniądze przyjęła 11.02.2016 r. pani
Komendant Katarzyna Jankowska,
wpłacała Pani Sekretarz Renata So-
kół i Prezes koła Kombatantów Irena
Karbowska. Składki za 2016 r. są

jeszcze w zawieszeniu, ale na pewno
niedługo Pan Wójt Roman Nowa-
kowski nam pomoże i zostanie og-
łoszone kto będzie je przyjmował.

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy
Roku Wiary, w którym żyjemy, a

Drodzy Kombatanci

dzwony głoszą Alleluja! Chrystus
narodził się nam. Chcę Wam wszyst-
kim złożyć życzenia dużo zdrowia i
spokoju wam i waszym rodzinom.

Prezes Koła
Irena Karbowska

KOMBATANCI

Do sprzedania mieszkanie w budynku
wielorodzinnym zabudowy poziomej,

2 pomieszczenia + wc , 30m2 +
ogródek.

Cena: 28 tyś. zł adres: Choceń, ul.
Sikorskiego 13, tel. 505 156 411

Sprzedam działkę o powierzchni 1 ha,
działka o numerze ewidencyjnym

153/5 obręb geodezyjny Wilkowiczki.
Przez działkę przechodzi kanalizacja.
Cena do uzgodnienia. Kontakt: 606

514 264

Sprzedam działkę budowlaną
(1139m2) w miejscowości Choceń ul.

Leśna. Na działkę doprowadzona
woda i prąd. Kanalizacja w drodze.
Droga asfaltowa. Po prawej stronie

płot od sąsiadów, od tyłu płot od
drugich sąsiadów. Po lewej stronie

działka niezabudowana.
tel: 501813239

Dom mieszkalny z garażem, częściowo
podpiwniczony, posiadający

niezbędne media oraz zapasy opału.
Dom położony jest przy końcu

najdłuższej ulicy, zdecydowanie
sprzedam za rozsądną cenę. DO

zamieszkania od zaraz, Czerniewice,
ul. Wiejska 40.

O        G Ł O        S        Z        E        N        I        A
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ODPADY KOMUNALNE
– EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI
Wójt Gminy Choceń wydał za
rządzenie na podstawie, którego
upomnienia za nieuregulowanie
opłaty za odpady będą wystawia
ne raz na pół roku. W ostatnim
czasie do mieszkańców naszej
gminy zosta ły dostarczone
upomnienia.

Przyniosło to oczekiwane efekty,
znaczna część osób uregulowała
swój dług.

Pomimo tego, że około 75-80%
mieszkańców regularnie uiszcza
opłatę za gospodarowanie od
padami, zaległość za odpady jest
wysoka, ze względu na to, że
system funkcjonuje już od ponad
2,5 roku.

Osobom, które nie regulują
swoich zaległości będą wysta
wiane tytuły wykonawcze, w
związku z czym zadłużenie będzie
ściągane przez komornika w
trybie egzekucji administracyj
nej należności pieniężnych z
tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.

Dawid Dalmann

-

-

-

-

-

NOWY REGULAMIN UDZIELANIA
POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM
DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ
Uchwałą Nr XV/100/16 Rady
Gminy Choceń z dnia 28 stycznia
2016 roku został uchwalony nowy
Regulamin udzielania pomocy
materialnej o charakterze socjal-
nym dla uczniów zamieszkal-
nych na terenie gminy Choceń,
który wprowadza zmiany doty-
czące ustalenia nowych grup do-
chodowych oraz kwot stypen-
dium szkolnego.
Ustalono nowe grupy
dochodowe:
1.dochod miesięczny na członka
rodziny ucznia do kwoty 250zł
- I grupa;
2.dochód miesięczny na członka
rodziny ucznia wyższy niż 250zł. i
nie przekraczający kryterium do-
chodowego tj. kwoty 514,00zł na
osobę w rodzinie - II grupa.

Kwota stypendium wynikająca z
zakwalifikowania ucznia do gru-
py dochodowej obecnie wynosić
będzie:
1.przy I grupie -129,80zł
2.przy II grupie – 123,90zł.

Danuta Mikrut

Miłośników literatury zachęcamy
do zapoznania się z nową pozycją
wydawniczą, która ukazała się w
ostatnim czasie. W służbie lu-
dziom i Ojczyźnie to pamiętnik -
dokument Antoniego Byszews-
kiego (1876 - 1963), który był
człowiekiem o niespożytej energii
i bogatej biografii. Antoni
Byszewski prowadził dwa majątki
ziemskie na terenie gminy Cho-
ceń. W Szczytnie i Borzymowi-
cach hodował czarne karakuły
(futra z jagniąt owiec) oraz zaj-
mował się uprawą nasienna bu-
raka cukrowego i cykorii. Całość
pod red. prof. dr hab. Mirosława
Krajewskiego przygotował miesz-
kaniec naszej gminy Pan Michał
Raczkowski. Publikacja jest już

dostępna w najbliższym czasie w
Choceńskim Centrum Kultury -
Bibliotece.

W SŁUŻBIE LUDZIOM I OJCZYŹNIE - PAMIĘTNIK

Z inicjatywy Pani Teresy Cicho
wicz - przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich "Niezapo
minajka", Urząd Gminy w Cho
ceniu zorganizował kurs kom
puterowy dla mieszkańców
miejscowości Szczutkowo i Lu
tobórz. Dzięki życzliwości Pani
Dyrektor Anny Pawłowskiej, za
jęcia prowadzone są w Szkole
Podstawowej im. Janusza Kor
czaka w Choceniu. Szkolenie,
obejmujące 10 spotkań trwają
cych od lutego do końca marca

-

-
-
-

-

-

-

-

br., prowadzone jest przez infor
matyka UG - Pana Szymona Beł
kowskiego.
Celem szkolenia jest nauka za
gadnień z zakresu podstawowej
obsługi i budowy komputera, na
bywanie praktycznej wiedzy na
temat korzystania z sieci Internet
poprzez poznawanie ogólnej bu
dowy stron internetowych (na
wigacja), obsługę przeglądarek
internetowych, wyszukiwanie in
formacji oraz korzystanie z po
pularnych serwisów inter

-
-

-

-

-
-

-
-
-

netowych. Uczestnicy nabywają
umiejętności obsługi poczty
elektronicznej : zakładanie konta,
wysyłanie / odbieranie e-maili.
Ponadto, podczas zajęć, kursanci
uczą się samodzielnego rozwią
zywania problemów kompute
rowych.

Pragniemy serdecznie podzię
kować wszystkim uczestnikom za
zaangażowanie i tworzenie miłej
atmosfery podczas prowadzo
nych zajęć. Życzymy dalszych

-
-

-

-

sukcesów w zdobywaniu wiedzy
w zakresie nowych technologii.

Informujemy również, iż Urząd
Gminy w Choceniu stara się o
pozyskanie dotacji na stworzenie
Ośrodka Szkoleniowego dla osób
zagrożonych wykluczeniem cyf
rowym w ramach programu 3.1 –
Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych
osi priorytetowej POPC na lata
2014-2020.

Szymon Bełkowski

-

„KURS KOMPUTEROWY DLA MIESZKAŃCÓW SZCZUTKOWA I LUTOBORZA”.

NA ADOPCJĘ CZEKA BEZDOMNY PIES.
JEST BARDZO PRZYJAZNY I  POSŁUSZNY.

O2 lutego 2016 reprezentacja
chłopców Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Choceniu
wywalczyła tytuł Mistrza Powiatu
Włocławskiego w piłce siatkowej.
Chłopcy w finale pokonali kolegów
ze Szkoły Podstawowej w Izbicy i
Szkoły Podstawowej w Kowalu.
Szkołę reprezentowali: Patryk Wie-

czorek, Oskar Wasielewski, Mateusz
Rzepczyński, Jakub Nowakowski,
Michał Seweryniak, Mateusz Pap
rocki, Bartłomiej Fabijański, Da
mian Michalski, Bartosz Mikołaj
czewski, Miłosz Rysio, Marcel Jast
rzębski.
Opiekunem drużyny była Pani Mał
gorzata Podgórska. Gratulacje!

-
-
-
-

-

DRUŻYNA CHŁOPCÓW SP CHOCEŃ MISTRZEM POWIATU
WŁOCŁAWSKIEGO W PIŁCE SIATKOWEJ

KONTAKT DAWID DALMANN
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JAN EKIERT
Historię każdego kraju, ziemi
tworzą zarówno całe społeczności,
jak i pojedyncze osoby. Pragniemy
przedstawić Państwu sylwetkę Ja-
na Ekierta, który urodził się na te-
renie obecnej gminy Choceń, zaś w
związku z życiem zawodowym na
długie lata, aż do śmierci związał
się z Krakowem.

Jan Ekiert urodził się 15 I 1930 r. w
Ząbinie gmina Śmiłowice (obec-
nie gmina Choceń), w rodzinie
Michała i Leokadii z d. Rut-
kowskiej. Miał dwie siostry He-
lenę i Leokadię.

Ukończył Szkołę Podstawową w
Choceniu. W l. 1947-1950 był ucz-
niem Publicznej Średniej Szkoły
Zawodowej nr 4 w Bydgoszczy,
którą ukończył z wynikiem
ogólnym dobrym.

W 1950 r. został wcielony przez
Wojskową Komendę Rejonową w
Bydgoszczy do Oficerskiej Szkoły
Wojsk Lotniczych w Dęblinie. Bę-
dąc podchorążym odbywał szko-
lenia na nawigatora samolotu. Po
ukończeniu Oficerskiej Szkoły
Wojsk Lotniczych w 1952 r., został
skierowany do Jednostki Wojs-
kowej m. Poznań. Był członkiem
personelu latającego, latał na sa-
molotach tłokowych typu PO-2 i
PE-2. W 1954 r. został przesz-
kolony na nawigatora na samo-
lotów odrzutowych typu IŁ-28 i
IŁ-28 R samoloty bojowe. W tym
samym czasie pracował jako
instruktor młodych pilotów i na-
wigatorów. Następnie odbył
przeszkolenie na samoloty odrzu-
towe typu MIG. Jednocześnie
pełnił obowiązki pomocnika
starszego nawigatora pułku. Lata-
jąc na samolotach odrzutowych
wyjeżdżał na poligony, gdzie pełnił
obowiązki kierownika lotów,
równocześnie latając na samolo-
tach bojowych.

Ze względu na stan zdrowia, który
uniemożliwiał my wykonywanie
lotów został przeniesiony do pracy
naziemnej. Skierowano go do
Centrum Szkolenia Lotniczego
Personelu Latającego m. Modlin,
gdzie pełnił funkcję wykładowcy.
W 1973 r. został przeniesiony do
Jednostki Wojskowej Kraków-
Balice. Był tam szefem Sztabu
Eskadry samolotów turbośmigło-

wych. Będąc oficerem aparatu do-
wódczego, organizował nowo two-
rzącą się eskadrę. Zadanie wyko-
nywał w powietrzu w różnych
warunkach atmosferycznych, za-
równo dniem, jak i nocą. Uzyskał
1-szą klasę nawigatora lotniczego
nalatał 1800 godzin.

22 lipca 1966 r. na wielkiej pa-
radzie z okazji obchodów 1000-
lecia państwa polskiego zapre-
zentowano szyk stylizowanego
„Orła”. Do jego wykonania wyz-
naczono załogi o najwyższym po-
ziomie wyszkolenia. Szyk ten two-
rzył figurę orła o długości 340 m,
szerokości 340 m i wysokości 8 m.
Składał się z 33 samolotów IŁ-28,
którym towarzyszyły dwie załogi
zapasowe. Wśród załogi tworzącej
ten szyk udział brał kapitan Jan
Ekiert. Szyk ten uzyskał najwięk-
sze uznanie wśród przełożonych,
gości zagranicznych oraz społe-
czeństwa.

W 1977 r. w stopniu majora prze-
szedł na emeryturę.
Jan Ekiert zmarł 9 XII 1991 r. w
Krakowie. Został pochowany na
Cmentarzu Batowickim w kwa-
terze wojskowej.

Za swą pracę Jan Ekiert był wie-
lokrotnie wyróżniany, nagradzany
i odznaczany, m.in.: Brązowym
Medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny” (1957), Brązowym
Krzyżem Zasługi i Srebrnym Krzy-
żem Zasługi.
W 1955 r. zawarł związek mał-
żeński z Haliną Godlewską. Z tego
związku miał dwoje dzieci: Mar-
iolę i Mariusza.

Mariola Ekiert-Walicka
Michał Raczkowski

JAN EKIERT

PIERWSZY Z PRAWEJ JAN EKIERT - POWIDZ JEDNOSTKA WOJSKOWA

JAN EKIERT (ZAZNACZONY KRZYŻYKIEM)
JAKO CZŁONEK ZAŁOGI TWORZĄCEJ STYLIZOWANEGO „ORŁA”

SZYK STYLIZOWANEGO „ORŁA” 22 LIPCA 1966 R.
(ZAZNACZONY SAMOLOT, KTÓRYM LECIAŁ JAN EKIERT)



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE 11

Ochotnicza Straż Pożarna z Chocenia
dziękuje bardzo mieszkańcom miejsco-
wości: Krukowo, Siewiersk, Ługowiska,
Szczytno, Borzymowice, Borzymie, Bo-
dzanowo, Bodzanówek, Janowo, Wilko-
wiczki, Jarantowice, Choceń, Niemojewo,
Szczutkowo i Ząbin za ofiarowane datki na
zakup nowego sztandaru dla OSP Choceń z
okazji obchodów 100-lecia naszej jed-
nostki. Bez Państwa ofiarności i pomocy
zakup sztandaru nie byłby możliwy. Dla-
tego jeszcze raz bardzo dziękujemy i zap-
raszamy serdecznie 11 czerwca przed bu-
dynek OSP w Choceniu na uroczyste ob-
chody.

OSP CHOCEŃ

Tak wstępnie będzie wyglądał nasz sztandar.

PODZIĘKOWANIA OD OSP CHOCEŃ

Za oknem już prawie wiosna. Coraz więcej
czasu będziemy spędzali na świeżym

powietrzu. By czynić to wśród pięknych
przedmiotów, mamy dla Państwa ofertę
naszego artysty ludowego. Pan Zenon

Ciesielski  z Grabówki wyrabia z drewna
piękne modele. Można wybierać wśród
wspaniałych wiatraków, są też pawie,

donice, huśtawki, latarnie, studnie, wszystko
według życzenia. Zamówienia można składać

pod  numerem telefonu 54 284-76-95.

SPORT NA TERENIE GMINY CHOCEŃ
Jak co roku, Gmina Choceń stawia na
sport. W tegorocznym budżecie zabez-
pieczone zostały środki w formie dotacji
celowych na realizację zadania pod tytu-
łem: „Upowszechnienie kultury fizycznej i
sportu w 2016 r. na terenie Gminy Cho-
ceń”. Wybór klubów, które realizować
będą zadania sportowe nastąpiło na pods-
tawie konkursu ofert. W lutym br. ukazały
się dwa konkursy dedykowane klubom
sportowym z terenu gminy, a już w marcu
w wyniku pracy komisji konkursowej zos-
tały wybrane dwie oferty. Zadanie spor-
towe w dyscyplinie mieszane sztuki walki
w 2016 r. realizować będzie Akademia
Mieszanych Sztuk Walki z Nakonowa Sta-
rego. Natomiast ogólnym rozwojem kul-
tury fizycznej i sportu w 2016 r. zajmować
się będzie Gminne Towarzystwo Sportowe
„Unia Choceń”.

Kamil Klejba

UCZEŃ SP CHOCEŃ LAUREATEM
KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z
PRZYRODY
Igor Płoszaj - uczeń klasy VI b Szkoły
Podstawowej im. J. Korczaka w Cho-
ceniu w roku szkolnym 2015/16 brał
udział w Konkursie Przedmiotowym
z przyrody organizowanym przez ku-
jawsko-pomorskiego Kuratora Oś-
wiaty w Bydgoszczy. Konkurs od-
bywał się na trzech etapach: szkol-
nym, rejonowym i wojewódzkim.
Uczeń dzięki obszernej wiedzy przy-
rodniczej i pracy pod kierunkiem
nauczyciela przeszedł pomyślnie
wszystkie etapy konkursu zdoby-
wając tytuł laureata Konkursu
Przedmiotowego z przyrody.
Życzymy uczniowi dalszych sukce-
sów. Do konkursu ucznia przygo-
towywała p. Aldona Skurzewska.

Artysta ludowy z Grabówki

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
W dniu 11 marca 2016 r. w Choceńskim
Centrum Kultury – Biblioteka odbyła się
uroczystość wręczenia Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie, przyznanych
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Pols-
kiej. Medalami zostały odznaczone Pary
Jubilatów, które przeżyły ze sobą 50 i wię-
cej lat. Uroczystego wręczenia Medalami
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imie-
niu Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy
Choceń Pan Roman Nowakowski wraz z
Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w
Choceniu Panią Marią Dobiecką. Odzna-
czonym parom wręczono legitymacje, listy
gratulacyjne, kwiaty i zaproszono na po-
częstunek przy występach dzieci i mło-
dzieży pod opieką Pani Katarzyny Kur-
kiewicz-Błaszczyk.
Medalami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie zostali odznaczeni:
Państwo Barbara i Czesław Kamińscy
Państwo Henryka i Józef Kowalewscy
Państwo Zofia i Józef Łąccy

Państwo Maria i Stanisław Nowakowscy
Państwo Irena i Eugeniusz Przybyłowscy
Państwo Małgorzata i Ryszard Sroka
Państwo Kazimiera i Leonard Strzykowscy
Państwo Daniela i Józef Suwisz
Państwo Halina i Jerzy Szmajda
Ze względów zdrowotnych Państwo Ha-
lina i Jerzy Szmjada nie mogli uczestniczyć
we wspomnianych uroczystościach. W
dniu 14 marca Wójt Gminy Choceń i Kie-
rownik USC odwiedzili Jubilatów w ich
rodzinnym domu i wręczyli odznaczenia.

Szanownym Jubilatom z okazji Jubileuszu
składamy najserdeczniejsze gratulacje
oraz życzymy zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności, szczęścia na dalsze lata wspólnego
życia oraz winszujemy, abyście każdego
roku obchodzili ten dzień, tak szczególnie
jak obchodziliście wówczas, kiedy po raz
pierwszy wypowiadaliście sobie sakra-
mentalne „TAK”.

Maria Dobiecka

Chciałam serdecznie podziękować Panu Wójtowi
Romanowi Nowakowskiemu za przekazanie

niezbędnych materiałów do odbudowy domu po
pożarze. Szczególne podziękowanie składa mPanu

Piotrowi Lewandowiczowi za okazaną pomoc, serce,
dobroduszność, ale przede wszystkim za okazane

wsparcie. Violetta Szablewska, Śmiłowice

PODZIĘKOWANIE
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OFERTA EDUKACYJNA W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
SUPERPUCHAR NALEŻY

DO BATOREGO !!!
W Turnieju o Superpuchar Wójta Gminy
Choceń zagrało 11 drużyn z podziałem na

3 grupy. Rywalizacja w grupach była
zacięta o czym świadczy duża ilość

remisów. Poniżej przedstawiamy wyniki
spotkań grupowych:

Tylko Przejazdem : Agrofarma
Gołaszewo  1:6

Batory Borzymie : Vixa Team  5:0
Boniewo : FC Bobrowniki  - 3:1

Saniko Włocławek : Strażak Nakonowo
Stare  1:1

Salamander : ZS CKR Kowal  1:1
Tylko Przejazdem : Batory Borzymie  0:5
Agrofarma Gołaszewo : Vixa Team  9:2

Boniewo : Saniko Włocławek  1:1
FC Bobrowniki : Strażak Nakonowo

Stare  2:3
Zjednoczeni Czerniewice : ZS CKR Kowal

5:1
Agrofarma Gołaszewo : Batory Borzymie

2:2
Vixa Team : Tylko Przejazdem  3:0

Boniewo : Strażak Nakonowo Stare  3:1
FC Bobrowniki : Saniko Włocławek  0:6
Salamander : Zjednoczeni Czerniewice

3:0

Miejsca w grupach:
Grupa A

1. Salamander
2. Zjednoczeni Czerniewice

3. ZS CKR Kowal
Grupa B

1. Agrofarma Gołaszewo
2. Batory Borzymie

3. Vixa Team
4. Tylko Przejazdem

Grupa C
1. Boniewo

2. Saniko Włocławek
3. Strażak Nakonowo Stare

4. FC Bobrowniki

Do następnego etapu awansowały
drużyny z pierwszych miejsc oraz jedna
drużyna z drugiego miejsca z najlepszą

punktacją. Tym sposobem w parach
półfinałowych spotkali się:

Salamander : Agrofarma Gołaszewo  1:6

Boniewo : Batory Borzymie  2:6
Mecz o trzecie miejsce rozegrał się

między Boniewem a drużyną
Salamander. Niestety drugoligowiec

mimo świetnej przeprawy przez
pozostałe etapy nie podołała i przegrał

0:2. Tym samym Boniewo mogło cieszyć
się z brązowych medali.

Finał turnieju to powtórka meczu
grupowego między Agrofarmą Gołaszewo
a Batorym Borzymie. W grupie nie było
zwycięzcy gdyż spotkanie zakończyło się

remisem ale w finale to Batory pokazał co
potrafi i wygrał 4:2. Tym samym

Superpuchar należy do Borzymia !!!
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złonkowie nowo wybranego
zarządu Gminnego Towarzystwa
Sportowego - Unia Choceń pod
jęli w ostatnich tygodniach szereg
działań mających na celu popu
laryzację sportu wśród najmłod
szych mieszkańców gminy Cho
ceń oraz ich rozwój. W klubie ist
nieje od niedawna sekcja piłkarzy
nożnych roczników 2003-2008,
która ze względu na duże zain
teresowanie podzielona zostanie
na dwie grupy. Treningi odby
wają się we wtorki i piątki od
godz. 16.00 na hali w Choceniu.
Ponad to swoją działalność roz
poczynają sekcje: - piłki ręcznej:
grupa juniorów młodszych, czyli
chłopców urodzonych w latach
2000-2002, pierwszy trening od
będzie się 4 marca br. o godz.
18.00 na hali w Choceniu,
- koszykówki: dzieci urodzone w
latach 2003-2006, treningi pro
wadzone będą dwa razy w tygod
niu, w Wilkowicach oraz w Cho
ceniu w każdy poniedziałek (Wil
kowice) oraz każdą środę (Cho
ceń) w godzinach 15.15 – 16.45
pierwszy trening odbędzie się 7
marca br. na hali w Wilkowicach.
- tenisa ziemnego: dzieci ze szkół
podstawowych a treningi odby

wają się w piątki od godz. 14.45 do
16.15 na hali sportowej w Wil
kowicach. Młodzi zawodnicy, op
rócz treningów, będą mieli możli
wość zaprezentowania swoich
umiejętności podczas licznych
turniejów organizowanych przez
Gminne Towarzystwo Sportowe.
Sportowcy poznają także smak
rywalizacji biorąc udział w tur
niejach organizowanych poza
granicami gminy Choceń. Oprócz
sekcji młodzieżowych w klubie
działają jeszcze dwie grupy se
niorskie: tenisa stołowego i piłki
nożnej. Grupa reprezentująca
klub w tenisie stołowym aktu
alnie występuje w IV lidze KPZTS
zajmując miejsce 4. Natomiast
piłkarze nożni biorą udział w
rozgrywkach w ramach A klasy
KPZPN zajmując miejsce 10.
Skład trenerski GTS Unia Cho
ceń:
Sekcja piłki nożnej
– Paulina Trzcińska, Daniel Bo
recki, Marcin Klonowski
Sekcja piłki ręcznej
– Michał Sompolski
Sekcja koszykówki
– Łukasz Jankowski
Sekcja tenisa ziemnego
– Radosław Babiński

-
-
-

-

-

-

-

-

Sekcja piłki nożnej seniorów
– Marek Malinowski
W skład nowego zarządu klubu
Gminnego Towarzystwa Spor
towego - Unii Choceń weszli:
Radosław Chełminiak – prezes
klu bu, nauczyciel wychowania
fizycznego w Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Choceniu oraz
kierownik Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Choceniu. W
klubie odpowiada za działalność
klubu oraz drużynę seniorską
piłki nożnej. Dawid Kwiatkowski
–wiceprezes Unii, w życiu pry
watnym prowadzi działalność
gospodarczą. W klubie nadzoruje
pracę młodzieżowej sekcji piłki
nożnej, ponadto zajmuje się rów
nież organizacją turniejów dla
mieszkańców gminy. Marcin Jab
łoński – skarbnik klubu oraz
czynny zawodnik drużyny se
niorskiej tenisa stołowego. Mar
cin Oprócz obowiązków skarb
nika odpowiada za rozwój tenisa
stołowego w gminie Choceń.
Łukasz Jankowski – członek za
rządu, nauczyciel wychowania
fizycznego w Szkole Podstawowej
w Wilkowicach. W klubie odpo
wiada za rozwój sekcji koszy
kówki, organizację turniejów dla

-

-\

-

-

-

-
-
-

-

-
-

dzieci i młodzieży w gminie
Choceń oraz promocję działal
ności klubu w mediach.
Katarzyna Jankowska –sekretarz
klubu, pracuje w Gminnym Oś
rodku Sportu i Rekreacji w Cho
ceniu oraz społecznie prowadzi
Hufiec ZHP Włocławek-Powiat.
W klubie odpowiada za doku
mentację i promocję klubu. No
wy zarząd klubu GTS Unii Cho
ceń bardzo serdecznie zaprasza
do udziału w sportowym życiu
gminy, a osoby chcące zapisać
dziecko do wybranej sekcji lub
chcące wesprzeć działalność klu
bu prosimy o kontakt z Prezesem
Panem Radosławem Chełmi
niakiem
radekchelminiak@gmail.com
lub 606 465 670

-

-
-

-
-
-

-
:
-

- e-mail:

NOWY ZARZĄD UNII CHOCEŃ STAWIA NA ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY !

PODSUMOWANIE CHOCEŃSKIEJ LIGI FUTSALU
W niedzielę 21 lutego odbyło się zakończenie 4-
miesięcznych zmagań w ramach Choceńskiej Ligi
Futsalu. W lidze grały 24 drużyny podzielone na 2
ligi. W I lidze gminę reprezentowała drużyna
Batory Borzymie i Futsal Team a w II Zjednoczeni
Czerniewice, MERA i CHT Chill Terror.
Zdecydowanie cieszy fakt, że zawodników z
naszych stron można było podziwiać również w
innych drużynach co bardzo pozytywnie wpływa
na rozwój piłki nożnej w regionie. Ostateczna
klasyfikacja w ligach przedstawiona została w

tabelach. Podczas rozdania
wręczono dyplomy, medale (3 pierwsze drużyny w
I i II lidze) oraz puchary (w I lidze do miejsca 7 a w
II do 10). Mistrz I ligi (Galacticos Izbica)otrzymał
również nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł
ufundowaną przez Pana Piotra Grochowinę Stacja
Diagnostyczna „Piotrex” natomiast mistrz II ligi
(Saniko Włocławek) nagrodę 200 zł przekazaną
przez Pana Józefa Kozłowskiego właściciela firmy
„Formebel”. Najlepszym debiutem ligi została
wybrana drużyna Fol Max a Drużyną Fair Play
Strażak Nakonowo Stare. Na uroczystości obecny
był Pan Piotr Lewandowicz – pracownik Urzędu
Gminy oraz Pan Dawid Kwiatkowski – V-ce Prezes
klubu GTS Unia Choceń.

Organizatorzy postanowili przyznać szereg
nagród i wyróżnień indywidu lnych uhonoro
wanych statuetkami:
II Liga
Król strzelców: V-ce król – Bartek Śmigiel
(Bomilla & ZRB Błaszczyk)
Król Strzelców – Jakub Chojnacki (Saniko
Włocławek)
Najlepszy oldboy
Ireneusz Szylbert (Pokusa Włocławek)
Najlepszy młodzieżowiec Jakub Zawidzki (FC
Bobrowniki)
Najlepszy bramkarz Konrad Szudzik (Saniko
Włocławek)
Najlepszy zawodnik – Albert Pawlak (Lubień
Kujawski)

I liga

zamieszczonych

a -

Król strzelców:
V-ce Król – Paweł Komorowski (Agrofarma
Gołaszewo)
Król – Bartłomiej Mielczarek (Galacticos Izbica)
Najlepszy oldboy Tomasz Lewandowski
(Agrofarma Gołaszewo)
Najlepszy młodzieżowiec:
Damian Krasucki (Futsal Team)
Najlepszy bramkarz
Krystian Kacprzyk (ZS CKR Kowal)
Najlepszy zawodnik niezrzeszony Marcin
Szadkowski (Batory Borzymie)
Naj lepszy zawodnik zrzeszony Kamil
Kuropatwiński (Galacticos Izbica)
Najlepszy technik Arkadiusz Jóźwiak (Banderoza)
Firma ZINA przekazała piłki i paski dla
n a j l e p s z e g o z a w o d n i k a z r z e s z o n e g o i
niezrzeszonego z I ligi oraz najlepszego zawodnika
i oldboya z II ligi. Gminny Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Choceniu serdecznie dziękuje
wszystkim, którzy przyczynili się do tak wielkiego
wydarzenia jak Choceńska Liga Futsalu.
Dziękujemy współorganizatorowi GTS Unia
Choceń, sponsorom: Panu Piotrowi Grochowina i
Panu Józefowi Kozłowskiemu, sędziom: Mar
cinowi Salachowi, Henrykowi Kafarskiemu, To
maszowi Perlińskiemu i Rafałowi Jankowskiemu.
Dziękujemy również Panu Wojciechowi Naw
rockiemu za niezawodne i aktywne relacjonowanie
przebiegu ligi w mediach lokalnych. Kierownik
GOSiRu Radosław Chełminiak w szczególności
dziękuje obsłudze hali za trud i pracę włożoną w
cotygodniowe przygotowywanie obiektu do
rozgrywek.
Dziękujemy także wszystkim zawodnikom i
kibicom za wspaniałą sportową atmosferę. Do
zobaczenia w sezonie 2016/2017.

-
-

-
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W dniach 18-20 stycznia 2016 r. ok. 100 uczniów
uczestniczyło w wyjazdowych zimowiskach.

Uczniowie klas I-III odwiedzili toruńskie
Planetarium i Dom Legend Toruńskich. We
włocławskim Multikinie obejrzeli film
„Fistaszki”. Zwiedzili także kopalnię soli w
Kłodawie. Jak przystało na czas wolny od zajęć,
wesoło bawili się w sali zabaw „Fiki Miki”.

Natomiast uczniowie kl. IV-VI – odwiedzili
Miasteczko Ruchu Drogowego we Włocławku.
Skorzystali z wodnych atrakcji na basenie w
Wieńcu Zdroju. W Multikinie obejrzeli kolejną
część „Gwiezdnych wojen”. W czasie wyjazdu do
Łodzi, obejrzeli „Alicję w Krainie Czarów” w
teatrze lalek Arlekin. Uczestniczyli w lekcji
teatralnej. W muzeum Papieru i Druku
własnoręcznie „czerpali” papier.

ZIMOWISKA W CHOCEŃSKIEJ PODSTAWÓWCE

„DZIEŃ BABCI I DZIADKA”
Dnia 12 lutego w Szkole Podstawowej w Wilkowicach odbyła się uro
czystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie klas OP - VI za
prezentowali przygotowane pod opieką swoich wychowawców piosenki,
wiersze, układy taneczne oraz krótkie inscenizacje dla swoich dziadków.
Występy dzieci podobały się gościom, szczególnie układy taneczne oraz
zabawne scenki. Dla zaproszonych dziadków przygotowano słodki
poczęstunek, kawę i herbatę. Organizatorzy dziękują rodzicom za
dostarczenie ciast. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni zainteresowaniem i
frekwencją babć i dziadków. Klara Sobczak

-
-

TENIS ZIEMNY W WILKOWICACH
W hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach trwają
zmagania tenisistów ziemnych rywalizujących w piątym już sezonie
zimowej ligi. Do rywalizacji przystąpiło 20 zawodników po
dzielonych na dwie grupy. Dwóch najlepszych zawodników z każdej
grupy zagra o puchary. W trakcie sezonu ligowego odbył się No
woroczny Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Wójta Gminy Choceń.

Organizatorzy zaplanowali także Nocny Turniej Tenisa, który od
będzie się w marcu oraz tradycyjnie na zakończenie zmagań
ligowych sportowcy rywalizować będą w Turnieju Trzech Rakiet.
Tenisowych emocji nie zabraknie dla najmłodszych miłośników tej
wspaniałej dyscypliny. Gminne Towarzystwo Sportowe Unia
Choceń objęło patronat nad zawodami tenisa ziemnego dla dzieci i

-

-

- młodzieży, które odbędą się w kwiet
niu, maju i listopadzie bieżącego roku.
Zmagania sportowców można śledzić
na stronie internetowej
www.halawilkowice.pl.tl

Radek Babiński

-

:

UCZNIOWIE I UCZENNICE ZE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH ZAGRAJĄ
W FINAŁACH POWIATU WŁOCŁAWSKIEGO
W KOSZYKÓWCE.
Młodzi koszykarze ze Szkoły Podstawowej z
Wilkowic pokonali w finale gminnym
swoich rówieśników z Chocenia 29:20. W
półfinałach powiatu włocławskiego chłopcy
wygrali spotkanie z Boniewem 30:4 i roz
prawili się z reprezentacją Chodcza 22:7. O
tytuł najlepszej drużyny w powiecie zawod
nicy powalczą 10 marca w Fabiankach.
Uczniowie z Wilkowic wystąpią w finałach
powiatu włocławskiego po raz trzeci w ciągu
ostatnich czterech lat. W zawodach fina
łowych wystąpią także dziewczęta ze szkoły
w Wilkowicach, które awansowały do fazy
półfinałowej pokonując uczennice z Cho
cenia 24:16. W kolejnym etapie rozgrywek
zawodniczki zwyciężyły w meczu z Bonie
wem 34:4 oraz z zespołem z Chodcza 37:0.
Finał powiatu włocławskiego w koszykówce
dziewcząt odbędzie się 10 marca w Cho
ceniu.

Łukasz Jankowski

-

-

-

-

-

-

V NOWOROCZNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR WÓJTA GMINY CHOCEŃ
Dnia 16 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wilkowicach
odbył się V Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego. Do Wilkowic
przyjechało 27 zawodników z Włocławka, Brześcia Kujawskiego, Baru
chowa, Lubrańca i Chocenia. Na najwyższym stopniu podium ponownie
stanął Adam Kaniewski z Włocławka, któremu uległ po zaciętym finale
Jacek Jabłoński (Brześć Kujawski). Brązowy medal wywalczył Jacek
Suszek (Brześć Kujawski), pokonując w "małym finale" Radosława
Sobieraja (Lubraniec). Sponsorem imprezy był pan Roman Nowakowski
- wójt gminy Choceń. Łukasz Jankowski

-

Uczestnicy zimowisk ponosili odpłatność tylko za bilety wstępu. Koszty autokarów pokrył
Urząd Gminy, za co serdecznie dziękujemy.

W hali sportowej Szkoły Podstawowe w Wilkowicach w roku szkolnym 2015/2016 zaplanowano cykl turniejów koszy-
karskich dla uczniów szkół podstawowych. Koszykarze zagrają pod hasłem „Cztery pory roku z koszykówką”. Turniej Je-
sienny odbył się w listopadzie ubiegłego roku. W zawodach wystartowało siedem zespołów z Wilkowic, Czerniewic, Chod-
cza, Chocenia, Baruchowa i Włocławka. Kolejne „zimowe” zawody koszykówki odbędą się czwartego marca. Młodzi spor-
towcy rywalizację zakończą w maju podczas letniego turnieju koszykówki.

Łukasz Jankowski
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„FERIE Z KSIĄŻKĄ” 2016

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
HALOWEJ

18 lutego 2016 r w Choceńskim Centrum
Kultury-Biblioteka uroczyście rozstrzygnię
to konkurs czytelniczy „Ferie z książką. Kon
kurs uświetnili artyści z pobliskiej Kłóbki:
Państwo Urszula i Bogdan Lisowscy, którzy
przedstawili program artystyczny związany z
ich najnowsza pozycją książkową „Bajki...
wierzbowej piszczałki”. Jury w składzie Bar
bara Kamińska, Ewa Wysińska, Magdalena
Domżał i Sławomir Gwardecki nagrodziło i
wyróżniło 42 prace

.

Nagroda Główna: Natalia Lewandowska SP
Choceń
4 – 5 - latki Kornelia Groszewska, Maja Ku
rzep, Nikola Szewczyk, Filip Wójcik Pry
watne Przedszkole Śmiłowice
Klasy 0 – I 1. Dominik Lewandowski
Przedszkole Niepubliczne Choceń 2. Filip
Grochowina SP Śmiłowice 2. Martyna
Kaminska 3. Dawid Perlic SP Choceń 3.
Amanda Stankiewicz SP Choceń 3. Julia
ŚmiałekSP Choceń Wyróżnienia: Zuzanna
Palińska SP Choceń, Agata Szadkowska SP
Choceń , Ma łgorzata Paw łowska SP
Śmiłowice, Igor Święcicki SP Śmiłowice
Wyróżnienia za ciekawe ujęcie plastyczne
pracy: Michalina Filipiak, Wiktor Maćczak,
Aurelia Klass, Julia Jasińska, Dawid
Skibiński Przedszkole Niepubliczne Choceń
Klasy II – III 1. Julia Solińska SP Choceń 1.
Julia Kucharska SP Choceń 2. Jan Dalentka
SP Choceń2. Agata Barańska SP Choceń3.
Alicja Borowiecka SP Śmiłowice 3. Alicja
Czerwińska SP Choceń3. Andrzej Karkosik
SP Choceń Wyróżnienia za ciekawe ujęcie
plastyczne pracy: Oliwia Lisowska SP
Choceń , Maria Jaskólska SP Choceń, Natalia
Ziółkowska Klasy IV – VI 1. Bartosz
Podgórski SP Choceń 2. Błażej Jaskólski SP
Choceń 2. Wiktor Słupski SP Choceń 3.
Patryk Wieczorek SP Choceń 3. Weronika
Piastowska SP Choceń Wyróżnienia: Michał
Walewicz SP Śmiłowice, Mateusz Klonowski
SP Śmiłowice Gimnazjum 1. Natalia Feliniak
2. Wiktoria Bagińska3. Angelika Skwarska
Gimnazjum Choceń

Organizatorzy konkursu Choceńskim
Centrum Kultury - Biblioteka i SP Śmiłowice
serdecznie dziękują Panu Romanowi No
wakowskiemu za ufundowanie nagród
książkowych.

Sławomir Gwardecki

W hali sportowej w Wilkowicach odbył się
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Halowej
dla dzieci o Puchar prezesa GTS UNIA Cho

-
-

-

-
-

-

-

Wyniki Gminnego Konkursu
„Ferie z książką” 2016

ceń. Organizatorzy imprezy GTS Unia Cho
ceń i SP Wilkowice zaprosili do udziału 6
zespołów: z Wilkowic, Czerniewic, Śmiłowic,
dwa zespoły z Chodcza i piłkarzy Unii Cho
ceń rocznik 2007. Zwyciescami turnieju
zostali uczniowie ze SP w Śmiłowicach,
miejsce drugie i trzecie zajęli chłopcy rep
rezentujący Chodecz. Królem strzelców z do
robkiem 9 bramek został Krystian Skwarski
z SP Śmiłowice a najlepszym bramkarzem
Mateusz Klonowski z Unii Choceń. Naj
lepszą zawodniczką turnieju została Natalia
Rucińska z SP Wilkowice. W przerwie mię
dzy spotkaniami dzieci odwiedził Święty Mi
kołaj, któremu serdecznie dziękujemy!

Sławomir Gwardecki

17 stycznia 2016 r. w Hali GOSiR w Choceniu
rozegrano kolejny Turniej o Puchar Wójta
Gminy Choceń w tenisie stołowym. Turniej
zorganizowała GTS UNIA Choceń. Frek
wencja dopisała. Do gry w 3 kategoriach wie
kowych zgłosiło się 53 zawodników. Naj
silniej obsadzona kategoria junior/senior
zgromadziła grupę 30 tenisistów m.in. z
Włocławka, Lubienia, Piotrkowa, Radzie
jowa, Kowala oraz zawodnicy z Mazowsza i
Wielkopolski. Na parkiecie wielokrotnie do
chodziło do zaciętej rywalizacji. Nie mniej
emocjonujący był turniej weteranów. Star
towało 22 panów w wieku 40+. Mogliśmy
oglądać zacięte i pasjonujące widowiska.
Najsłabiej obsadzona co świadczy o kryzysie
jaki ta dyscyplina przeżywa wśród dzieci i
młodzieży w naszym regionie była kategoria
młodzik/kadet. W tej kategorii uczestniczyło
tylko 18 zawodników.
Zwycięscy poszczególnych kategorii ot
rzymali z rąk prezesa GTS UNIA Choceń Sła
womira Gwardeckiego pamiątkowe puchary
i dyplomy. Wyróżniono również kilku
uczestników turnieju. Kamila Kruczkows
kiego Najlepszego Zawodnika z Gminy Cho
ceń, Wiktorię Woźniak Najlepszą Zawod
niczkę, Antoniego Wrzesińskiego Najmłod
szego Zawodnika i Janusza Wojnarskiego
Najstarszego Zawodnika.

Sławomir Gwardecki

24 stycznia w Choceniu odbyły się Zimowe
Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Impreza
sportowa zorganizowana w czasie ferii dla
dzieci i młodzieży przez GTS UNIA Choceń i
SP Śmiłowice zgromadziła liczną grupę
uczestników i kibicujących im rodziców. Do
zawodów zgłosiło się 6 drużyn, które przyjęły
nazwy tegorocznych finalistów Mistrzostwa
Europy w Piłce Nożnej. Dodatkową atrakcją

-
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TURNIEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY
CHOCEŃ W TENISIE STOŁOWYM

ZIMOWE MISTRZOSTWA EUROPY
PIŁCE NOŻNEJW

turnieju były pojedynki młodych piłkarzy ze
swoimi rodzicami, które cieszyły się og
romnym zainteresowaniem licznie zgroma
dzonych kibiców. Rywalizację w grupie orli
ków zwyciężyła Francja. Grupę młodzików
zwyciężyła Rosja. Wszyscy zawodnicy ot
rzymali z rąk Prezesa GTS UNIA Choceń
pamiątkowe medale. Najlepsi zawodnicy
poszczególnych drużyn: Adam Dankowski,
Kami Hyba, Igor Trzciński, Wiktor Trzciński,
Marcel Klonowski odebrali statuetki. Naj
lepszym zawodnikiem turnieju został
Aleksander Kwiatkowski z Czerniewic. Tytuł
najlepszego bramkarza powędrował w ręce
Jarosława Andrzejewskiego z Wilkowic. Or
ganizatorzy dziękują Panu Romanowi No
wakowskiemu – Wójtowi Gminy Choceń za
ufundowanie nagród, statuetek i dyplomów.
Organizatorzy dziękują Pani Paulinie
Trzcińskiej, Panom Danielowi Boreckiemu,
Marcinowi Klonowskiemu i Łukaszowi Jan
kowskiemu za pomoc w organizacji turnieju.

Sławomir Gwardecki

W dniach 18 – 20 stycznia 2016 roku w
Szkole Podstawowej w Śmiłowicach odbyły
się półzimowska. W zajęciach przygotowa
nych przez szkołę brało udział 42 uczniów.
Zajęcia odbywały się w godzinach od 9.00 do
15.00. Nad uczniami opiekę społecznie
sprawowało 9 nauczycieli. Uczniowie mieli
zapewnione każdego dnia 2 posiłki przy
gotowywane przez panie woźne. Pierwszego
dnia uczniowie pod opieką nauczycieli i ro
dziców spędzili cały dzień w Aquaparku w
Kutnie. Drugi dzień spędzili w hali GOSiR w
Choceniu, gdzie kilka godzin poświęcili na
gry i zabawy sportowe. Trzeci dzień przeszedł
pod znakiem wizyty w Multikinie i KFC we
Włocławku. Starsi uczniowie poznali kolejne
przygody bohaterów „Gwiezdnych wojen”,
młodsi „Belli i Sebastiana”. Ferie zakończyła
wizyta w Telewizji Kujawy, gdzie uczniowie
mieli możliwość poznania pracy telewizji.
Organizatorzy mają nadzieje że żaden
uczestnik ferii w szkole się nie nudził.
Dyrektor Szkoły Sławomir Gwardecki ser
decznie dziękuje Panu Romanowi Nowa
kowskiemu Wójtowi Gminy Choceń oraz
księdzu Krystianowi Michalakowi probosz
czowi Parafii w Śmiłowicach za pomocy
finansową, nauczycielom za troskliwą
opiekę, bez pomocy których wiele dzieci w
Śmiłowicach nie mogłoby spędzić zdrowo i
aktywnie ferii szkole.

Sławomir Gwardecki

16 stycznia 2016 r. w Gminnym Ośrodku
Kultury w Kruszynie”odbył się V przegląd
Jasełek pod hasłem „Do Betlejem nie jest tak
daleko”. Nasi uczniowie zaprezentowali w
Kruszynie przedstawienie pod tytułem „Noc
nad Betlejem. Występ naszych aktorów zos
tał dostrzeżony i nagrodzony III miejscem.
Dyrekcja serdecznie gratuluje młodym ak
torom i ich opiekunom Pani Elżbiecie Lach
endrowicz i Panu Miłoszowi Kierzkows
kiemu Sławomir Gwardecki
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FERIE W SZKOLE W ŚMIŁOWICACH

UDANY WYSTĘP GRUPY TEATRALNEJ
W KRUSZYNIE

MŁODZICY ZE ŚMIŁOWIC
ZWYCIĘZCAMI OGÓLNOPOLSKIEGO
TURNIEJU HALOWEGO
CUIAVIA CUP W ALEKSANDROWIE
KUJAWSKIM

SUKCESY ŚMIŁOWICKICH
TENISISTÓW ZIEMNYCH

WICEMISTRZOSTWO POWIATU
WŁOCŁAWSKIEGO ŚMIŁOWICKICH
TENISISTÓW STOŁOWYCH

29 listopada 2015 r. w Aleksandrowie
Kujawskim odbył się Ogólnopolski Turniej
Halowy Cuiavia Cup w kategorii młodzików
(grupa chłopców rocznik 2004). W
doborowym gronie 10 klubów z regionu
m.in. Olimpia Grudziądz, GOLem Brodnica,
Gwiazda Bydgoszcz, Włocłavia Włocławek,
VikingAleksandrów Kujawski zawodnicy
LUKS Tajfun Śmiłowice zajęli I miejsce. Jest
to największy sukces w historii naszego
klubu W półfinale pokonali Włocławię
Włocławek 1:0 a w finale GOLa Brodnica w
karnych 2:1(1:1). Zespół reprezentowali:
Adam Dankowski, Mateusz Klonowski, Olek
Kwiatkowski, Tymek Kwiatkowski, Krystian
Skwarski, Jakub Rakowski i Igor Trzcinski.
Trenerem młodych zawodników jest
nauczycielka wychowania fizycznego mgr
Paulina Trzcińska. Młodym zawodnikom i
ich trenerce serdecznie gratulujemy suk
cesu!!!

Sławomir Gwardecki

Bardzo dobry występ zaliczyła reprezentacja
naszych uczniów w Świątecznym Turniej
Tenisa Ziemnego o Puchar prezesa GTS
Unia Choceń w Wilkowicach. W kategorii –
do lat 8 najlepszym zawodnikiem został
uczeń klasy drugiej Kacper Walecki. Trzecie
miejsce zajął uczeń klasy pierwszej Marcel
Klonowski. W kategorii do lat 10 miejsce 4
zajął Paweł Grześ z klasy trzeciej. W naj
starszej kategorii trzecie miejsce zajął
Michał Walewicz, a miejsce 4 Adam
Dankowski – uczniowie klasy szóstej.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom tur
nieju i ich opiekunowi Panu Radosławowi
Babińskiemu.

Sławomir Gwardecki

Bardzo dobry występ zaliczyła również
reprezentacja naszej szkoły w rozgrywkach
miedzyszkolnych w tenisie stołowym. Dru
żyna chłopców w składzie: Krystian
Skwarski, Michał Walewicz zajęła II miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w
tenisie stołowym drużynowym chłopców.
Drużyna dziewcząt w składzie: Zuzanna
Piasecka, Aniela Stasiak zajęła III miejsce w
Mistrzostwach Powiatu Włocławskiego w
tenisie stołowym drużynowym dziewcząt.
Drużyna chłopcow reprezentowala nasz po
wiat w Ćwierćfinałach Mistrzostw Woje
wództwa gdzie zajela IV miejsce. Gratuluje
my wszystkim zawodnikom i ich opiekunce
Pani Paulinie Trzcińskiej.

Sławomir Gwardecki
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POŻAR W ŚMIŁOWICACH
22 lutego w godzinach porannych wybuch
pożar w pałacu w Śmiłowicach. W pożarze
najbardziej ucierpiała konstrukcja dachu i
drewniany strop. Mieszkania w wyniku akcji
gaśniczej zostały zalane. Pod naporem wody
opadły podwieszane sufity, a deski z polepą
mocno się wygięły. Ucierpiały również
ściany i podłogi. W dwóch mieszkaniach
deski stropowe były tak mokre ,że trzeba było
je zerwać. W następnym mieszkaniu zalany
został sufit, podłoga i ściany. Ostatnie
mieszkanie oddalone od źródła ognia około
20 metrów zostało tak okopcone, że ściany
były czarne, a farba olejna z drzwi wejś-
ciowych po prostu spłynęła. Trzeba było
oczyścić ściany i przygotować do malowania.
Na szczęście dzięki sprawnej akcji strażaków
nikomu z mieszkańców nic groźnego się nie
stało. Jedna osoba została przewieziona do
szpitala z objawami zatrucia i po przepro-
wadzeniu niezbędnych badań zwolniona do
domu. W akcji gaśniczej uczestniczyły trzy
jednostki OSP z naszej Gminy i dwie
jednostki straży z Włocławka.
Po pożarze Wójt Gminy zlecił podjęcie dzia-
łań mających na celu zabezpieczenie budyn-
ku. Zaproponował mieszkanie zastępcze, ale
rodziny pozostały na miejscu pilnując swo-
jego dorobku, nocując u rodziny i znajo-
mych.
Wzmocniono mocno nadpaloną konstrukcję
więźby dachowej. Deskami, płytami OSB i
papą zabezpieczono część dachu, przez którą
strażacy weszli na strych budynku. Prace
utrudniał padający deszcz. Najbardziej
ucierpiały dwa mieszkania i tam nakłady
finansowe są największe. Mieszkańcom zos-
tały przekazane niezbędne materiały do
remontu, aby jak najszybciej mogli wrócić do
swoich mieszkań. Płyty karton gips, płyty
OSB, kompletny komin, papa, deski i kan-

tówki do zabezpieczenia dachu, farba. Są to
jednak mieszkania prywatne i Gmina może
pomóc tylko w ograniczonym zakresie. Prace
należy wykonać samemu choć oczekiwania
mieszkańców są dużo większe. Gmina nie
może remontować prywatnych mieszkań.
Przekazaliśmy materiały, a o robociznę trze-
ba zatroszczyć się indywidualnie. Pomalo-
wanie ścian nie wymaga specjalnych umie-
jętności, a podwieszenie sufitów, budowę
komina i tynkowanie trzeba pokryć z włas-
nych środków. Pomoc sąsiedzka okazał się
też bardzo kosztowna. Sąsiad obiecał pomóc,
a po robocie (niedokończonej) zażyczył sobie
kilkaset złotych. Ma za to czas na wszystko, a
pomalować u siebie nie ma kiedy. Najlepiej
przy piwie krytykować, że Gmina i Wójt nie
pomaga i czekać z założonymi rękoma jak
ktoś za niego wszystko zrobi.
Z opinii biegłego wynika ,że przyczyną
pożaru był nieszczelny komin u państwa Z.
Straty po pożarze zostały oszacowane.
Trwają rozmowy dotyczące pozyskania
środków finansowych potrzebnych do
naprawy budynku. Sami mieszkańcy nie
udźwigną ciężaru naprawy dachu. Jeżeli uda
się pozyskać pieniądze to zostaną one
przeznaczone na naprawę budynku, a nie
poszczególnych mieszkań. Wójt Gminy cały
czas prowadzi rozmowy i czeka na spotkanie
z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim w spra-
wie pomocy. Jak do tej pory z Centrum Za-
rządzania Kryzysowego Wojewody dostar-
czono 3 osuszacze powietrza, które pracują w
zalanych mieszkaniach.

Piotr Lewandowicz

W Urzędzie Gminy są dostępne bakterie do
uzupełnienia w oczyszczalniach przydomo-
wych oraz w szambach. Co pewien czas
należy wsypać odpowiednią dawkę bakterii

BAKTERIE DO OCZYSZCZALNI

w celu zapewnienia prawidłowej pracy
oczyszczalni. Przy konserwacji oczyszczalni
wydawane jest jedno opakowanie, które
wystarcza na około pół roku. Wybranie osa-
du z oczyszczalni powinno być przynajmniej
raz w roku. W związku z tym wprowadzono
do odrębnej sprzedaży szczepy bakterii w
kwocie 40,00 złotych. Bakterie można za-
kupić w Urzędzie Gminy Choceń w pokoju
numer 1.

Piotr Lewandowicz

W lutym została sprzedana krochmalnia w
Borzymiu. Do tej pory była podpisana
umowa dzierżawy z OHZZ Chodeczek na
eksploatacje hydroforni znajdującej się na
terenie po byłej krochmalni. Wcześniej była
to wewnętrzna hydrofornia zbudowana na
potrzeby zakładu. Jednak po zamknięciu
krochmalni hydrofornia została włączona w
gminną sieć wodociągową. Czekają nas

HYDROFORNIA BORZYMIE

rozmowy z nowym właścicielem. Od wyniku
tych rozmów zależy los hydroforni. Jeżeli
nowy właściciel zgodzi się na dalszą
eksploatacje hydroforni za rozsądną cenę,
hydrofornia będzie nadal pracować, jeżeli
nie będziemy zmuszeni do przebudowy sieci
i opuszczenie terenu. W Borzymiu są dwie
studnie głębinowe, zespół filtrów i hydrofor.
Budynek wymaga kapitalnego remontu.
Hydrofornia w Borzymiu pracuje 3 do 4
miesięcy w sezonie letnim. Wspomagała
hydrofornie w Choceniu podnosząc ciś-
nienie głównie w Borzymiu, Szczytnie i dalej
w Ługowiskach. Jeżeli będzie duży odbiór
wody, to ciśnienie spadnie w całej sieci i
może być problem z wodą w południowej
części gminy. Mam nadzieję ,że uda się
wynegocjować dobrą cenę dzierżawy hyd-
roforni w Borzymiu.

Piotr Lewandowicz

PODWÓJNY SUKCES CHOCEŃSKICH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH

Miło nam jest poinformować, że decyzją Komisji ds. działalności kulturalno – oświatowej Zarządu
Głównego Związku OSP RP dwa zespoły działające na terenie naszej gminy: „Śmiłowiónki” ze Śmiłowic i
„Ziemia Kujawska” z Chocenia zostały zakwalifikowane do udziału w XIX Ogólnopolskich Spotkaniach
Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy – Zdroju, które odbędą się w dniach 17-19 czerwca 2016 r.
Choceńskim artystom serdecznie gratulujemy!


