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W dniach 21-23 Sierpnia 2015
odbędzie się cykliczny już IX
Ogólnopolski Zlot Motocykli w
Choceniu. Nad Jezioro Borzy-
mowskie (zwane Choceńskim)
przyjadą właściciele motocykli
wszystkich typów, roczników i
marek. Obozowisko z parkingiem
jest umiejscowione w malowni-
czym miejscu przy plaży w Cho-
ceniu-Jarantowicach.

W obrębie obozowiska przez
pierwsze dwa dni Zlotu odbywać
się będą różne imprezy integra-
cyjne i rozrywkowe.

Zabawy i dyskoteki na plaży, og-
nisko z pieczeniem kiełbasek,
"palenie gumy", pokazy jazdy w
trudnym terenie itp. znajdą
zainteresowanie wśród szerokiej
rzeszy gości. Parkingi dla Zlo-
towiczów i gości oraz punkty gas-
tronomiczne, atrakcje dla doros-
łych i dzieci zachęcą całe rodziny
do dłuższego pobytu nad uro-
czym jeziorem.

Na drugi dzień Zlotu zaplanowana
jest parada motocykli, czyli prze-
jazd wszystkich uczestniów w kil-
kukilometrowym paradnym koro-
wodzie przez Choceń, centrum
Włocławka i okolice. W zeszłym
roku długość trasy parady wy-
niosła ponad 60 km, co nie zdarza
się nigdzie indziej w Polsce. W
przejeździe brało udział około
1000 motocykli. Byli goście z całej
Polski, Anglii, Niemiec, Czech, Da-
nii, a także z Rosji i Grecji.

W trzecim dniu około południa, na
zakończenie Zlotu wszyscy z obo-
zowiska nad jeziorem w Jaran-
towicach przenoszą się do Cho-
cenia na piknik w rejon komp-
leksu szkół. Tam na wyznaczo-
nym, zamkniętym dla zwykłego
ruchu odcinku ulicy Sikorskiego
chętni motocykliści mogą się
pokazać w konkursach, widowis-
kowych pokazach sprawnoś-
ciowych i jeździe ekstremalnej.
Zwieńczeniem Zlotu będzie wrę-
czenie cennych upominków na

stadionowej scenie za kon-
kurencje, pokazy itp.

Po oficjalnym zakończeniu Zlotu
organizatorzy zapraszają wszyst-
kich na dalszą część pikniku, na
stadionie z występami zespołów,
konkursami, z gwiazdą wieczoru -
grupą RED LIPS, który zakończy
się zabawą taneczną do północy.

W tym roku nagrano również
specjalny teledysk pt. „Zlot w
Choceniu” zespołu WPÓŁ DO
BLUESA. Słowa do utworu napisał
poeta z Czerniewic Jan Bliźniuk,
muzykę członkowie zespołu:
Bartosz Delewski - wokal, Janko
Pasturczak - klawisze, akordeon
Mariusz Kaniewski - bas , klawisze
Wojciech Kaniewski - gitara,
harmonijka ustna, Karol Zieliński -
gitara, Marcin Wiliński perkusja.
Szczegółowy harmonogram
imprezy oraz teledyk na stronie
www.zlot.chocen.pl.

Ariel Malinowski

INFORMACJE OGÓLNE - SUSZA 2015
Protokoły zostały zebrane. Gmin-
na komisja ds. szacowania szkód
w uprawach powołana przez
Wojewodę Kujawsko-Pomors-
kiego powinna przystąpić do ich
sprawdzenia.

Jednakże nie może tego zrobić z
uwagi na rozbieżne informacje
jakie napływają. Zgodnie z infor-
macją uzyskaną na spotkaniu
Wójtów, Burmistrzów z Panią
Wojewodą komisja miała spi-
sywać wszystkie uprawy dot-
knięte suszą. Na chwilę obecną
wytyczną do spisywania strat jest

obwieszczenie które mówi, że
suszą dotknięte są zboża jare i
ozime, rośliny strączkowe, rze-
pak, rzepik i krzewy owocowe.

Pozostałe nie wymienione upra-
wy nie są dotknięte suszą. Wo-
jewoda swoje ustalenia opiera na
danych Instytutu Upraw Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach. Wszyscy jednak wiemy, że
to nieprawda. Susza wyrządziła
szkody w każdej uprawie przez co
zbiory będą znikome. Nie chcemy
orga-nizować spotkania co chwilę
i co chwilę zmieniać protokołów,

gdyż będzie to uciążliwe i cza-
sochłonne dla nas wszystkich. Po-
czekamy na ostateczną decyzję po
której przystąpimy do pracy.

Otrzymaliśmy także informację,
że na dniach w Ministerstwie
Rolnictwa odbędzie się spotkanie
na którym mogą zapaść dla nas
ważne decyzji. Jedną z nich
będzie ewentualne przyznanie
jednorazowych, bezzwrotnych
zapomóg finansowych. Jednakże
to nic pewnego. Dlatego też
prosimy śledzić z uwagą naszą
stronę internetową na której od

razu jak czego się dowiemy za-
mieścimy na ten temat infor-
mację. Jak już zapadną ostatecz-
ne informację komisja przystąpi
do ewentualnej korekty lub we-
ryfikacji protokołów indywi-
dualnych. Będziemy zwracać się
do Państwa o pomoc. Otrzyma-
cie Państwo informację od soł-
tysów o miejscu spotkania, dacie i
godzinie.

Tomasz Sikorski
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NAWAŁNICA W GMINIE
CHOCEŃ NIE WYRZĄDZIŁA
WIĘKSZYCH SZKÓD

To był żywioł. W niedzielę 19 lipca
2015r. w godzinach popołudnio-
wych przez nasz teren przeszedł
gwałtowny front atmosferyczny.

Wiatr wiejący chwilami z pręd-
kością 100 km/h, bardzo ulew-
ny,zacinający deszcz oraz wyła-
dowania atmosferyczne nie wy-
rządziły na szczęście w gminie du-
żych szkód, których doświadczyli
mieszkańcy wielu miejscowości w
całej Polsce. Niewielka ilość
mieszkań ucierpiała z powodu
nieszczelności dachów, okien co
było powodem wlewania się wody
opadowej do środka budynku.

Największą szkodę poniosła ro-
dzina Państwa Jóźwiak z Księżej
Kępki. Dom mieszkalny był w
trakcie wymiany poszycia da-
chowego, wiatr zerwał wszystkie
zabezpieczenia co doprowadziło
do zalania całego domu.

Zaraz po przejściu burzy w wielu
miejscach widać było połamane
gałęzie , konary a także powalone
całe drzewa. Zerwanych zostało
kilka foliowych tuneli.

Jak zawsze po gwałtownym wiet-
rze nastąpiła kilkugodzinowa
przerwa w dostawie energii elek-
trycznej. Z jej skutkami energe-
tycy walczyli przez wiele godzin.
Dodzwonienie się takiej sytuacji
w sprawie zgłoszenia awarii było
praktycznie niemożliwe.

Brak prądu uniemożliwił dopro-
wadzenie wody do mieszkań.
Wszystkie nasze służby wodno-
kanalizacyjne w miarę możli-
wości uruchamiały zasilania awa-
ryjne.

W akcjach ratowniczych brały
udział także jednostki strażackie z
naszej gminy:
- OSP Śmiłowice - działania w
rejonie Śmiłowic
- OSP Czerniewice - interwencja
na autostradzie i działania w oko-
licznych miejscowościach
- OSP Choceń - interwencje na
wezwanie do pomocy w mieście
Włocławek oraz zabezpieczenie

domu Państwa Jóźwiak z Księżej
Kępki.

Wszystkim strażakom ochotni-
kom bardzo dziękujemy za wzo-
rowe działania ratownicze.

Mariusz Bilęda

19.07.2015 roku (niedziela) w
godzinach popo łudniowych
nawiedziła naszą gminę silna
nawałnica. Wiele połamanych
drzew i zerwanych linii energe-
tycznych. Wszyscy odczuliśmy
brak prądu i wody. W Śmiłowi-
cach do poniedziałku do godziny
10.00 bez prądu pozostała hydro-
fornia zasilające w wodę Śmiło-
wice i Czerniewice. Można zasta-
nowić się nad zasilaniem awa-
ryjnym, ale w przypadku, gdzie
jest doprowadzona kanalizacja
niżej położeni odbiorcy mogą
zostać fizycznie zalani. Poza tym
po drodze do oczyszczalni w
Choceniu pracuje kilkanaście
przepompowni i tłoczni i w przy-
padku zasilania awaryjnego hyd-
roforni należało by również dop-
rowadzić do nich zasilanie. W
miejscowościach gdzie jest kana-
lizacja zasilanie w wodę musi
współpracować z odbiorem
ścieków.

Największe kłopoty miał Dom Po-
mocy Społecznej w Wilkowicz-
kach, gdzie przebywa około 100
podopiecznych oraz piekarnia
SHR w Czerniewicach. Według
informacji z energetyki uszko-
dzonych było około tysiąca stacji
transformatorowych i bez prądu
w okolicach Włocławka było
około 30 tysięcy ludzi.

Musimy z tego zdarzenia wy-
ciągnąć wnioski. W niektórych
przypadkach można skorzystać z
zasilania awaryjnego. Mamy duży
agregat, do którego można pod-
łączyć np. hydrofornię w Cho-
ceniu lub Śmiłowicach. Niezbęd-
ne będzie dostosowanie istnieją-
cego zasilania do pracy z sieci lub
z agregatu i jak tyko będzie to
możliwe zasilanie awaryjne bę-
dzie uruchamiane.

Piotr Lewandowicz

BRAKI WODY PO WICHURZE

Jak wszyscy wiemy burze na na-
szym terenie spowodowały wiele
strat, były przyczyną przerw w
dostawie energii elektrycznej oraz
problemów w ruchu drogo-wym.
Najbardziej dało się to od-czuć w
miejscowości Wichrowi-ce, gdzie
wiatr na całej długości alej topolowej
p o ł a m a ł k o n a r y i g a ł ę z i e .
Doprowadziło to do ut-rudnień w
ruchu drogowym, uszkodzenia
ogrodzenia oraz strat w uprawach
rolnych. Dzię-kujemy rolnikom,
którzy we włas-nym zakresie
usuwali połamane fragmenty drzew.

Wiszące konary wciąż jednak
stanowią zagrożenie dla osób
poruszających się po drodze.
W miarę możliwości staramy się je
usuwać przy pomocy OSP z
Chocenia. Niektóre z drzew
stanowiące aleje topolową są
zagrożeniem ponieważ pochylają się
w kierunku drogi. Kolejne burze i
wichury mogą dopro-wadzić do
tragedii. W związku tym Wójt Gminy
Choceń złożył wniosek do Starostwa

Powiato-wego o wyrażenie zgody na
usu-nięcie kilku drzew. Jeżeli Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środo-
wiska z Bydgoszczy, który opi-niuje
decyzje dotyczące usunięcia drzew
przy drogach wyrazi zgodę, drzewa
najbardziej zagrażające zostaną
usunięte.
Naszym zamiarem nie jest nisz-
czenie alej stanowiącej ważny
element krajobrazu oraz natu-ralną
barierę ochronną ale och-rona przed
z a g r o ż e n i a m i j a k i e m o ż e
spowodować pozostawie-nie tych
drzew. Jednocześnie za-pewniamy,
że usunię te drzewa zostaną
zastąpione innymi m ło-dymi
gatunkami.
Warto zauważyć, że drzewa och-
raniają część miejscowości przed
silnym wiatrem ponieważ pot-rafią
wyhamować prędkość wiat-ru
średnio o 15-26%. Nie wiado-mo
więc czy dachy na zabudowa-niach
przetrwały by wichurę bez obecności
alej topolowej.

Dawid Dalmann

Pogoda sprzyja realizacji zadań zwią-
zanych z konserwacją urządzeń melio-
racyjnych. Tegoroczna susza sprawia, że
potrzeby członków GSW Choceń są
mniejsze ponieważ napływa coraz mniej
zgłoszeń. Nie mniej jednak realizujemy
wcześniej zaplanowane prace: konser-
wacje rowu melioracyjnego Krukowo-
Olganowo w stronę parku, rowu przy
Przepiórce w Jarantowicach, rowu mel-
ioracyjnego Szatki Kuźnice w stronę
rzeki, rowu w Wichrowicach od Pana
Ćwiklińskiego, rowu w Bodzanówku
oraz dwóch odcinków w Śmiłowicach i
rowu w Szczutkowie uchodzącego do
rzeki ( właściciele Adamski Zasada-Ru-
ciński). Częściowo przeprowadzono już
prace w Ługowiskach, dokonano kon-
serwacji w Ząbinie oraz rowu na od-
cinku Zakrzewek Ząbin. Usuwamy
zgłaszane awarie melioracyjne, wyka-
szamy rowy melioracyjne, czyścimy
studnie oraz montujemy przepusty. Ma-

my również w planach zakup przykryć
na studnie melioracyjne oraz dostar-
czenie ich do właścicieli ponieważ wiele
studni jest odkrytych, na przełomie lat
skradziono przykrycie od studni. Infor-
mujemy także, że Pani Alina Lewan-
dowska otrzymała pozwolenie wodno-
prawne na budowę zastawki na rowie
melioracyjnym w Skibicach dla wód pły-
nących od Świętosławia. Pozwolenie
określa możliwość piętrzenia wody w
rowie melioracyjnym w związku z utwo-
rzeniem zbiornika wodnego. Spiętrze-
nia wody nie może powodować zagro-
żenia dla przyległych gruntów, ogra-
niczać przepustowość koryta rowu
melioracyjnego w warunkach po-wo-
dziowych oraz niekorzystnie wpływać
na użytkowanie terenów przyległych.

Dawid Dalmann

KRAJOBRAZ PO BURZY

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ
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ODPADY KOMUNALNE
EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Wójt Gminy Choceń wydał
zarządzenie na podstawie, któ-
rego upomnienia za nieuregu-
lowanie opłaty za odpady będą
wystawiany raz na pół roku. W
ostatnim czasie do mieszkańców
naszej gminy zostały dostarczone
upomnienia. Przynios ło to
oczekiwane efekty, znaczna część
osób uregulowała swój dług.

Pomimo tego, że około 75-80%
mieszkańców regularnie reguluje
op łatę za gospodarowanie
odpadami zaległość za odpady
rośnie ponieważ jest grupa osób,

która nie reguluje swojego zad-
łużenia. Osobom tym będą wysta-
wiane tytuły wykonawcze, w
związku z czym zadłużenie będzie
ściągane przez komornika.

Gmina Choceń ogłasza zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych, mebli,
sprzętu rtv i agd. Odbiór od-
padów nastąpi w dniu 17 paź-
dziernika 2015 r. Na odbiór od-
padów można zapisywać się w

ZBIÓRKA ODPADÓW
WIELKOGABARYTOWYCH I
INNYCH NIE ODBIERANYCH
W SYSTEMIE MIESIĘCZNYM.

Urzędzie Gminy w Choceniu,
pok. nr 7 lub pod nr tel. 54 284 66
17. Zgłaszając się należy podać
swoje nazwisko, adres, rodzaj
odpadu do odebrania i numer
kontaktowy. Proszę osoby, które
zgłosiły potrzebę odbioru wska-
zanych odpadów od początku ro-
ku o potwierdzenie swojego
zgłoszenia.

W niektórych przypadkach
mieszkańcy sami dowożą odpady
do PSZOK lub zagospodarowują
we własnym zakresie np. gruz.
Potwierdzenie zgłoszenia umoż-
liwi nam stworzenie listy z po-
działem na miejscowości dla fir-
my z Baruchowa. Usprawni to
znacznie ich pracę. Zapisy przyj-

mujemy do 15 października!

Dawid Dalmann

Ogłaszamy także zbiórkę folii
gospodarczej. Zakład Gos-
podarki Komunalnej i Mecha-
nizacji Rolnictwa w dniu 10 paź-
dziernika 2015 r. przeprowadzi
dodatkowy objazd po terenie
gminy i zabierze od Państwa
przygotowaną i wystawioną folię
gospodarczą, domową oraz z
remontów.

Dawid Dalmann

ZBIÓRKA OPON I FOLII
GOSPODARCZEJ

SUSZA 2015
Na terenie gminy odnotowaliśmy
już kolejną klęskę suszy, która
wyrządziła szkody w uprawach
polowych i sadowniczych. Po
apelach mieszkańców tut. Urząd
Gminy wystosował pismo do Wo-
jewody Kujawsko-Pomorskiego o
zatwierdzenie składu gminnej
komisji ds. szacowania strat w
uprawach. Skład komisji: Krzysz-
tof Czarniak- Kujawsko-Po-
morska Izba Rolnicza w Przy-
sieku - przewodniczący, Tomasz
Sikorski- pracownik UG, Kamil

Klejba - pracownik UG Choceń
oraz Pan Wojciech Celmer- Ku-
jawsko - Pomorski Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego w Miniko-
wie. Termin spisywania strat
minął w lipcu br. Protokoły spo-
rządzone zostały w dwóch
egzemplarzach. Jeden wysyłamy
do Urzędu Wojewódzkiego, na-
tomiast drugi zostaje u nas. Ko-
misja jest na etapie weryfikacji
indywidualnych protokołów. W
protokole wpisywane zostały
wszystkie uprawy które są w gos-

podarstwie. Może to być pot-
rzebne w momencie gdy przyz-
nane zostaną zasiłki bezzwrotne.
Wójt Gminy Choceń wystąpił tak-
że z apelem do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi, Wojewody,
Marszałka oraz Posłów i Posłanek
z terenu woj. Kujawsko- Pomors-
kiego o podjęcie działań, które
efektywnie pomogą rolnikom i
zrekompensują koszty związane z
koniecznością odtworzenia pro-
dukcji rolnej w związku z klęska
żywiołową w formie wspomnia-

nych powyżej zasiłków. Istnieje
możliwość uzyskania nisko-
procentowego kredytu prefe-
rencyjnego. Na dzień dzisiejszy
nie jest znana wysokość opro-
centowania. O ewentualnych no-
wych wiadomościach w tematyce
suszy będziemy informowali na
bieżąco za pośrednictwem strony
internetowej, a także przez
sołtysów.

Tomasz Sikorski

BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE SUSZY
Otrzymaliśmy pismo od Komen-
danta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej we Włocławku z
wytycznymi które obowiązują
zwłaszcza w tak suchym okresie
czasowym jaki notujemy nie
tylko w naszej Gminie lecz w całej
Polsce. Komunikat dotyczy wy-
magań w zakresie lokalizacji i
odległości stert, stogów lub bro-
gów. Strefa pożarowa sterty, sto-
gu lub brogu z palnymi produk-
tami roślinnymi nie powinna
przekraczać powierzchni 1000

m2 lub kubatury 5000 m3.

Przy ustawieniu stert, stogów i
brogów należy zachować co
najmniej następujące odległości:

1. Od budynków wykona-
nych z materiałów:
A) palnych- 30 m
B) niepalnych i o pokryciu co
najmniej trudno zapalnym - 20 m
2. od dróg publicznych i torów
kolejowych- 30 m;
3. od dróg wewnętrznych i od

granicy działki- 10 m;
4. od urządzeń i przewodów linii
elektrycznych wysokiego napię-
cia- 30 m;
5. od lasów i terenów zalesionych-
100 m;
6. między stertami, stogami i
brogami stanowiącymi odrębne
strefy pożarowe - 30 m.

Wokół stert, stogów i brogów
należy wykonać i utrzymać
powierzchnię o szerokości co naj-
mniej 2 m w odległości 3 m od ich

obrysu pozbawioną materiałów
palnych.

W związku z powyższymi wska-
zaniami oraz mając na uwadze
troskę o powszechne bezpie-
czeństwo pożarowe ludności,
apelujemy o przestrzeganie wyżej
wymienionych przepisów w
czasie zbiorów, transportu i
składania płodów rolnych.

Tomasz Sikorski
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DROGOWNICTWO 2015
Przebudowa dróg gminnych

1. Podpisaliśmy umowę z Zarządem
Województwa Kujawsko-Pomor
skiego na realizację przebudowy
drogi Nakonowo Stare-Kuźnice.
Zadanie będzie sfinansowane z
środków pochodzących z tytułu wy
łączeń gruntów z produkcji rolniczej.
Pozostałe odcinki dróg: Nakonowo
Stare-granica gminy (Poddębice),
Świerkowo-Nowa Wola (jedna i
druga strona) zostaną uregulowane z
budżetu gminy. „INODROG”- wy
konawca robót bitumicznych zreali
zował już swoje prace. Drogi otrzy
mały nowe nawierzchnie z masy mi
neralno-asfaltowej. W ramach robót
publicznych Gmina wykona pobocza
i wyprofiluje skarpy. Planujemy pod
koniec września rozliczyć powyższe
zadania .

2. W związku z naszymi wcześniej
szymi wystąpieniami do Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego dot. usu
wania skutków klęsk żywiołowych
(2010 r.-2014 r.) otrzymaliśmy z Mi
nisterstwa Administracji i Cyfryzacji
promesę na dofinansowanie zadania
pn. „Przebudowa przepustu w ciągu
drogi gminnej nr 190726C relacji
Choceń-Janowo w km 0+000 do
0+050 i przebudowa drogi gminnej
nr 190728C relacji Janowo- Ząbin w
km 0+000 do 0+500 wraz prze
pustami”. Kwota dofinansowania
wynosić będzie ok. 140 tys. zł. Zakres
robót obejmował będzie naprawę
przepustu w ciągu ulicy Parkowej w
Choceniu, budowę chodnika na dł.
50 mb, wykonanie nowej nawierz
chni na przepuście 200,0 m2, usta
wienie poręczy. Natomiast w Ząbinie
naprawie podlegać będą dwa prze
pusty ,umocnienie wylotów ścian
kami czołowymi, ustawione zostaną
poręcze sprężyste, wykonana zos
tanie także podbudowa o powierz
chni 2160,0 m2. Wykonawcą prac
jest Włocławskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Nowej Wsi
k/Włocławka. Termin zakończenia
prac zaplanowan na 30.10.2015 r.

3. Na dzień 30 września br. zap
lanowane jest zakończenie inwes
tycji pn. „Przebudowa dróg gmin
nych w rejonie komunikacyjnym
gmin Włocławek, Lubraniec, Bonie
wo, Choceń”. Jest to jedna z więk

-
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szych „schetynówek” w powiecie
włocławskim. Roboty prowadzone
są na ponad 27, 3 km dróg, z tego w
naszej gminie na 16 km. Główne
prace, tj. dywaniki asfaltowe, po
wierzchniowe utrwalenia, przebu
dowy przepustów zostały ukończo
ne. Aktualnie prowadzone są prace
przy odtwarzaniu rowów, profilo
waniu poboczy, budowie zatok auto
busowych. Ostatnim etapem prac
będzie wprowadzenie oznakowania
poziomego, pionowego oraz usta
wienie oświetlenia solarnego.

4. Kończą się prace na drodze
powiatowej Izbica Kujawska-Bonie
wo-Borzymie. Wyznaczony został
termin odbioru robót. W dniu
17.08.2015 r. zbierze się stosowna
komisja, która oceni wykonane pra
ce. Gmina ma znaczący wkład w
przebudowę tej drogi, na ten cel wy
datkuje ponad 700 tys. zł. Dla po
równania tegoroczna, własna sche
tynówka będzie nas kosztowała 1,2
mln zł. W ubiegłych latach także in
westowaliśmy w drogi powiatowe,
przeznaczając na ich poprawę jesz
cze wyższe środki, np. przy prze
budowie drogi Włocławek-Choceń.
Wychodzimy z inicjatywami, wspie
ramy propozycje związane z prze
budową dróg bez względu na ich ka
tegorie, bo dobra infrastruktura dro
gowa to bezpieczeństwo i rozwój. I
współdziałanie w tej materii winno
być oparte na zdrowych zasadach.
Nie wszyscy jednak tak do tego
podchodzą. My z kolei musimy pa
miętać, że naszym zadaniem jest
przede wszystkim poprawa stanu
dróg gminnych. Czynimy to każdego
roku, chociaż potrzeby pod tym
względem są jeszcze spore.

5. W związku z wieloma wnioskami
zgłoszonymi podczas zebrań wiejs
kich dotyczącymi wprowadzenia
zmian w oznakowaniu dróg , w celu
ich właściwego rozpatrzenia po
wołana została komisja złożona z
przedstawicieli Starostwa Powiato
wego we Włocławku , Powiatowego
Zarządu Dróg z/s w Jarantowicach ,
Komendy Miejskiej Policji we Włoc
ławku i Urzędu Gminy w Choceniu.
Komisja rozpocznie prace w dniu
18.08.2015 r. od godz. 9.00.

Krzysztof Wojtalik
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Sprawa budowy mieszkań na wy-
najem w systemie docelowej
własności nabiera tempa. Pod-
czas ostatniego spotkania, Prezes
Zarządu TBS Rypin Lech Szal-
kowski przedstawił kwestię
finansową, terminy oraz zapre-
zentował szczegółowe rozwiąza-
nia dotyczące budowy budynku
oraz poszczególnych mieszkań na
działce w Choceniu (przy ulicy
Czerniewickiej). Budynek wg
wstępnego projektu liczy 21
mieszkań. W budynku będą 3
mieszkania 1-pokojowe, 6
mieszkań 2-pokojowych oraz 12
mieszkań 3-pokojowych. Do
końca września tego roku
planowane jest przygotowanie
dokumentacji wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę. We

wrześniu także będą podpisy-
wane umowy na budowę miesz-
kań w systemie docelowej włas-
ności. Planowany termin wnie-
sienia wkładu finansowego w
wysokości 30 % wartości miesz-
kania to październik- listopad br.
Prace budowlane mogą rozpocząć
się po przetargu na przełomie
roku i zakończą się w listopadzie
2016 r. Mieszkania są budowane
do stanu deweloperskiego.
Szczegółowe informacje w tej
sprawie wraz z ankietą dla zain-
teresowanych dostępne są u pra-
cownika UG Choceń - Pana
Kamila Klejby tel. 663-120-538
lub e-mail kamil.klejba@cho-
cen.home.pl

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

MIESZKANIA NA WYNAJEM
W DOCELOWEJ WŁASNOŚCI

Od kwietna do 31.05.2015 trwał
okres likwidacji Zakładu Usług
Komunalnych w Choceniu. Lik-
widacja obejmuje przejęcie pra-
cowników oraz przekazanie Gmi-
nie Choceń na podstawie spisu z
natury całego majątku ZUK,
środków trwałych, sieci wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, sprzętu
biurowego, druków ścisłego
zarachowania, sprzętu kom-
puterowego, samochodów, urzą-
dzeń specjalistycznych i budyn-
ków. Wszystkie licencje używa-
nych programów komputero-
wych i prawa z nich wynikające
zostały przeniesione na Gminę
Choceń. Od 01.06.2015 roku
wszystkie obowiązki wynikające z
podpisanych umów, należności i
zobowiązania przejęła Gmina
Choceń. Zaległości na dzień
31.05.2015 r. to 234 982,74 zł. Nie
opłacano w terminie składek ZUS
od pracowników za miesiące luty,
marzec, kwiecień. Zaległości z te-
go tytułu na dzień 31.05.2015 wy-
noszą 32 795,49 zł. Zaległości za
pobrane towary z różnych firm, w
tym opłata za wynajęcie placu i
budynku ZUK to kwota 110
378,89 zł Większość z tych za-
ległości nie były płacone od po-
czątku roku. Bardzo duże zadłu-
żenie za energię elektryczną.
Praktycznie płatności były doko-
nywane po wezwaniach do zap-
łaty. Za energię elektryczna na-
leżności ciągną się od 2014 roku.
28 maja w ciągu 2 godzin należało
zapłacić ponad 30 000,00 zł.
hydrofornie, oczyszczalnia i prze-
pompownie ścieków pozbawione
by były energii elektrycznej.
Zadłużenia za energię elektrycz-
ną to 86 006,36 + odsetki od
niezapłaconych faktur, które mo-
gą jeszcze być naliczone do mo-
mentu zapłaty. Trudno jest wyeg-
zekwować od energetyki potwier-
dzenia bieżących sald. Energia
elektryczna nie jest jeszcze do
końca rozliczona. Należności w
kwocie 182 366,86 zł wynikają
głównie z nie zapłaconych faktur
za wodę i ścieki przez odbiorców
indywidualnych. Od chwili utwo-
rzenia ZUK nie były w sposób
skuteczny ściągane. Zaległości
dla pojedynczych odbiorców się-
gają kilku tysięcy złoty. Wszyscy

składamy się na wodę i ścieki i nie
może być sytuacji, aby ktoś płacił
za kogoś. Korzystasz płać. Są
przypadki, gdzie jest bardzo cięż-
ko ale trzeba przyjść i rozmawiać
aby nie dopuścić do tak dużych
zaległości. Sukcesywnie będą wy-
syłane ostatecznych wezwań do
zapłaty i w przypadku braku reak-
cji ze strony dłużników sprawy
będą kierowane do egzekucji.

W Choceniu zbierana była przez
Pana Henryka B. Nie ma żadnej
umowy na pobieranie opłat. Na-
leżności zbierane na targowisku
w Choceniu nie były rozliczane od
sierpnia 2014 r. Wyznaczono no-
wego inkasenta i odsunięto p.
Henryka B. od wykonywanych
czynności, który złożył pisemną
deklaracje o dobrowolnej spłacie
całego zadłużenia.W Czerniewi-
cach opłaty targowe pobierał p.
Andrzej B. Jak wyżej nie ma umo-
wy na pobieranie takich opłat z
ZUK. Należności tu nie były
rozliczane od listopada 2012 r. Na
podstawie odcinków, jakie otrzy-
mywali handlujący na rynku w
Czerniewicach okazało się ,że na
odcinku dla ZUK do rozliczenia
wpisana jest kwota 3 złote, a dla
handlującego 15,00 lub 45,00 zł.
Na 6 odcinków przekazanych
przez handlujących w 5 była róż-
nica na sumę 90,00 zł. Pan
Andrzej B. pobrał od 2011 r. dwa
bloczki kwitariuszy - łącznie 200
sztuk, które zostały rozliczone
dopiero 15.06.2015 r. W związku
z zaistniałą sytuacja opłaty tar-
gowe w Czerniewicach pobiera
ten sam inkasent co w Choceniu
na podstawie Uchwały Rady Gmi-
ny Choceń.

Wszystkim pracownikom ZUK
zostały przekazane informacje o
przejęciu ZUK-u dniem 1 czerwca
2015 r przez Gminę Choceń.
Dwóm pracownikom ZUK wypo-
wiedziano warunki pracy i płacy z
okresem wypowiedzenia do dnia
30 września

-

-

OPŁATY TARGOWE

2015 r. Są to Pani
Serafina J. księgowa ZUK pracu
jąca na ½ etatu i Pani Joanna C.
Specjalista do spraw ochrony śro
dowiska, fakturowania i rozliczeń
ZUK. Na mocy porozumienia

stron z dniem 31.05.2015 r. od
szedł z pracy Pan Piotr K. opera
tor koparko ładowar

-
-

ki. Pozostali
pracownicy są zatrudnieni na do-
tychczasowych warunkach w
Gminie Choceń.

Na dzień 01.04.2015 pracownicy
posiadali niewykorzystane urlo-
py wypoczynkowe jeszcze z 2011
roku. Rekordzista ma 112 dni
zaległego urlopu wypoczynko-
wego! Jest to duże zaniedbanie, z
którym teraz gmina musi się
zmierzyć.

W ostatnim dniu działalności

URLOPU PRACOWNICZE

NAGRODY

ZUK, bez żadnych uzgodnień
wypłacone zostały wszystkim
pracownikom nagrody w formie
premii uznaniowej od 1500,00 zł
do 4500,00zł brutto. Łącznie to
kwota 25 100,00 zł brutto. Nag-
rody podpisał były zastępca kie-
rownika ZUK, który nie posiadał
takich uprawnień bo zakład był w
trakcie likwidacji. W związku z
tym zostało wystosowane do osób
za to odpowiedzialnych wezwa-
nie do zwrotu pobranej niezgod-
nie z prawem nagrody. W byłej
siedzibie ZUK utworzono punkt
kasowy, gdzie w dalszym ciągu
można dokonywać wpłat za wodę
i ścieki.

Piotr Lewandowicz

LIKWIDACJA ZUK
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MEDAL „ZA ZASŁUGI
DLA OBRONNOŚCI KRAJU”

Informujemy, iż przyjmowane są
wnioski mieszkańców Gminy
Choceń, którzy spełniają kryteria
do otrzymania medali „Za Zasługi
Dla Obronności Kraju”.

Medal przyznawany jest osobom,
które:

1. zasłużyły się na płaszczyźnie
rozwoju potencjału obronnego,
techniki wojskowej oraz w zak
resie szkolenia i wychowania
wojskowego,
2. wykazały się odwagą lub męs
twem podczas prowadzenia dzia
łań związanych z obron nością
kraju,
3. w wyniku pracy zawodowej
bądź działalności społecznej
przyczyniły się do umocnienia i
rozwoju systemu obronnego

-

-
-

-

kraju.

Medal może być nadawany także
jednostce wojskowej, organizacji
społecznej, przedsiębiorstwu,
zakładowi lub instytucji jak
również rodzicom, których co
najmniej trójka dzieci odbyła
służbę wojskową.

Więcej informacji oraz formularz
wniosku można uzyskać w
Urzędzie Gminy Choceń, bądź na
stronie internetowej www.cho
cen.pl/media/wniosek_zaslu
gi_obronnosci_kraju.pdf

Szymon Bełkowski

-
-

Zatrudnię 6 osób do opieki nad
dziećmi w drodze do szkoły w au-
tobusach szkolnych. Umowa o

P
W

OSZUKIWANY OPIEKUN DZIECI
DRODZE DO SZKOŁY

pracę na czas określony w termi-
nie od dnia 01.09.2015 r. do dnia
30.11.2015 r. Wymagania: osoby
zarejestrowane w PUP, profil II.
Kontakt: Urząd Gminy w Cho-
ceniu, Sikorskiego 4, 87-850
Choceń. Tel. 54 284 66 17 Pani
Ewelina Paszyńska

Chcia am serdecznie podzi ko-
wa w adz samorz dowym za
wsparcie i pomoc w odbudowie
dachu. W 2014 roku podczas na-
wa nicy zosta powa nie uszko-
dzony. Bez pomocy gminy nie
uda oby mi si samej naprawi
zniszcze .” – Zió kowska ze

mi owic

„B d my yczliwi i otwarci na
potrzeby osób niepe nospraw-
nych”. Pod takim has em by y
organizowane w tym roku im-
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PODZIĘKOWANIA

prezy w Ko ach Polskiego
Zwi zku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów z okazji WIA-
TOWEGO DNIA INWALIDY.

Ko o w Choceniu przygotowa o
równie uroczyste spotkanie,
które odby o si 26 czerwca w
Choce skim Centrum Kultury –
Bibliotece. Zespó „ mi owiónki”
przedstawi uczestnikom spek-
takl „Zako czenie darcia pierza
na Kuajwach”. Ca o finansowo
wspar Samorz d Gminy Choce ,
dzi ki czemu impreza by a s odka
i uroczysta.

Serdecznie dzi kuj Panu Wój-
towi i „ mi owiónknom” za
yczliwo i otwarcie na nasze

potrzeby.

Z powa aniem,
Przewodnicz ca Ko a

Jadwiga Lewandowska
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Na zaproszenie wystosowane
przez samorząd naszej gminy we
wtorek 11 sierpnia przyjechali do
Gminy Choceń repatrianci. Repa-
trianci pochodzą z Kazachstanu z
miejscowości Donieckoje. Przy-
jechali do nas Pani Nina Buczyńs-
ka oraz jej syn Arkadiusz Bu-
czyński. Pani Nina jest emeryto-
waną nauczycielką języka rosyjs-

kiego. Pan Arkadiusz jest z zawo-
du kierowcą. Nabędą obywatels-
two polskie w trybie repatriacji.
Dla repatriantów przygotowano
lokal na dworcu w Czerniewi-
cach. Wydatki na ten cel pocho-
dziły z budżetu państwa.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy Choceń

REPATRIANCI W CZERNIEWICACHSOLARY W NASZEJ GMINIE
Mieszkańcy naszej gminy pytają
co z solarami?. Mamy zaplano-
wane i będziemy je robić. Zasta-
nawiamy się jednak, czy nie roz-
szerzyć oferty. We wcześniej-
szych założeniach chcieliśmy ro-
bić, jedynie tylko takie do uzys-
kiwania ciepłej wody użytkowej.
Nowe założenie zakładałoby
montaż solarów wykorzystywa-
nych do produkcji energii elektr-
ycznej na potrzeby własne. Byłby
to mała instalacja fotowoltaiczna,
w której nie było by możliwości
odprzedaży energii do Operatora.
Zakładana moc instalacji nie
mogłaby być większa niż 5 kW.
Musimy dokładnie przemyśleć
koszty i zasadność tej inwestycji.
Dlatego, też wybrany przez nas

projektant nie został wysłany w
teren. We wrześniu tego roku po-
winnyśmy przekazać wszystkie
dane kontaktowe mieszkańców
projektantom, którzy ruszą w te-
ren najprawdopodobniej w II
połowie września. Jednostkowy
koszt projektu szacowany jest na
kwotę maksymalnie 200 zł.
Zainteresowanie kolektorami w
naszej gminie jest bardzo duże,
posiadamy już prawie 500
zgłoszeń. Wszystkich zaintereso-
wanych zapraszamy do zapisu.
Jak tylko podejmiemy decyzję,
będziemy na bieżąco informować
naszej stronie internetowej

Kamil Klejba

www.chocen.pl

REKLAMA
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USUWANIE AZBESTU
ROZPOCZĘTE
Na terenie naszej gminy trwają
prace przy demontażu i utylizacji
azbestu. W tym roku prace przy
demontażu i utylizacji azbestu
przewiduje się w 18 gospodars-
twach domowych, natomiast uty-
lizację na 27 obiektach. Zadanie w
całości dotuje Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Toruniu. Ce-
lem programu jest utylizacja
szkodliwego dla zdrowia azbestu.
Jest to doskonała okazja do zro-
bienia porządków w gospodars-
twach, bo wciąż na wielu pod-
wórzach zalegają groźne dla zdro-

wia płyty eternitowe.
Przetarg na wykonanie zadania
wygrała firma PRO-EKO Serwis
Sp. z o.o. Robert Kołodziejski z
Gostynina. Wartość całego za-
dania to 46.548,00 zł. Szkodliwy
azbest zostanie usunięty z
dachów budynków należących do
mieszkańców, którzy wyrazili
chęć uczestnictwa w programie
W o j e w ó d z k i e g o F u n d u s z u
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Harmonogram
prac przewiduje zakończenie prac
na koniec września br. Zakłada
się, że w ramach zadania zu-
tylizuje się około 124 ton azbestu.
Mieszkańcy, którzy chcieliby za

darmo pozbyć się zalegającego na
ich posesjach azbestu lub zdjąć go
legalnie z dachu przy pomocy
specjalistycznej firmy mogą
zgłaszać się do Urzędu Gminy.
Jednakże te osoby, u których
eternit zalega na dachu i chcieliby
go zdjąć muszą ten fakt zgłosić w
Starostwie Powiatowym we
Włocławku. Urząd Gminy czeka
na zgłoszenia. Zgłoszenia należy
składać w tut. Urzędzie Gminy
pok. nr 1.

Tomasz Sikorski

Wciąż trwają zapisy właścicieli
ZAPISY NA "PRZYDOMÓWKI"

posesji chcących, by na ich
działkach wybudowane zostały
przydomowe oczyszczalnie ście-
ków. Gmina Choceń przymierza
się do budowy kilkudziesięciu
przydomówek. Informujemy, że
faktyczne wykonanie zadania
zaplanowane zostało na dwa eta-
py tj. na rok 2016 i 2017 z uwagi
na dużą ilość oczyszczalni.
Dlatego też jest to ostania szansa
na udział w projekcie gdyż, kolej-
ne zapisy będą dopiero po roku
2017r. Chętnych zapraszamy do
tut. Urzędu Gminy Choceń- tel.
54 284 66 17, pokój nr 1.

Tomasz Sikorski

Prace przy rekultywacji gmin
nego sk

-

-

-
-
-

ładowiska w Niemojewie
dobiegają ku końcowi. Naj
większy front prac został już
wykonany. Firma ITC Baruchowo
w y k o n a w c a p r a c d o k o n a ł
przykrycia gromadzonych odpa
dów trzema warstwami na wyso
kość 2,30 m. Po przysypaniu lek
kiej frakcji kolejnym krokiem
było dokonanie obsiewów trawą i
nasadzeń sadzonkami wierzby w

ilości 300 szt. Ostatni etap re
kultywacji naszego wysypiska
zakłada budowę ścieżki eduka
cyjnej na składowisku. W miesią
cu wrześniu zaplanowany został
piknik edukacyjny. Zadanie
realizowane jest wspólnie z Urzę
dem Marszałkowskim Woje
wództwa Kujawsko-Pomorskiego
w Toruniu oraz 28 samorządami
lokalnymi z terenu województwa.
Przedsięwzięcie zakłada rekul

-

-
-

-
-

-

tywację 29 składowisk odpadów
na terenie regionu. Wartość prac
opiewa na cenę 494.312,40 zł
brutto. Głównym celem Projektu
jest przywrócenie wartości przy
rodniczych terenom po zam
kniętych składowiskach odpa
dów między innymi poprzez
właściwe ukształtowanie terenu,
odtworzenie gleby, uregulowanie
właściwych stosunków wodnych
oraz wprowadzenie roślinności.

-
-
-

Zrekultywowane tereny zostaną
udostępnione mieszkańcom w
formie ścieżek edukacyjnych.
Infrastruktura, która powstanie
w tych miejscach umożliwi pro
wadzenie działań edukacyjnych z
zakresie ekologii, ochrony śro
dowiska oraz racjonalnego
gospodarowania odpadami.

Tomasz Sikorski

-

-

WYSYPISKO DO REKULTYWACJI

AUTOBUS DO KUŹNIC

DZIECI Z UKRAINY

Na prośbę Pana Nowakowskiego Wójta

gminy Choceń, KPTS S.A. we Włoc-

ławku wprowadza od dnia 01.09. 2015

nowe połączenie autobusowe na trasie

Włocławek - Kuźnice-Włocławek. Wy-

jazd z Włocławka godzina 6:30 - pla-

nowy przyjazd do Kuźnic godzina 6:53.

Wyjazd z Włocławka godzina 15:00 -

planowy przyjazd do Kuźnic godzina

15:23. Nowe połączenie ma po-lepszyć
mieszkańcom Kuźnic i okolic dojazd do

szkół i do miasta. KPTS S.A. zachęca do

korzystania z nowego połączenia.

Janusz Nowak
Kierownik Oddziału Włocławek

W okresie od 13.07.2015 r do

26.07.2015 r. na terenie Gminy Choceń
miał być zorganizowany obóz wypo-

czynkowy dla dzieci z Ukrainy na pods-

tawie zawartego w dniu 30 maja bieżą-

cego roku porozumienia z gminą Sha-

rovecka z Regionu Chmielnickiego.

Gmina Choceń zapewnić miała uczest-

nikom obozu wypoczynkowego bez-

płatne wyżywienie, opiekę i zakwa-

terowanie w budynku Gimnazjum w

Choceniu. Wspólnie z dziećmi z

Ukrainy miały być dzieci z naszej gmi-

ny.

Z naszej strony wszystko było przygo-

towane włącznie z transportem na wy-

cieczki, zgłoszenie do Kuratorium Oś-

wiaty, opiekunowie, program i zapro-

szenia. Zaproszenia wydawane są przez

Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego

gdzie trzeba było czekać około miesiąca.

Nam udało się ten czas maksymalne

skrócić. Mimo wielu zabiegów i przyg-

otowań nie udało się sfinalizować
planowanego obozu.

Dzieci z Ukrainy wraz ze swoimi opie-

kunami nie otrzymali w planowanym

czasie niezbędnych do przekroczenia

granicy wiz. Dziękuje osobom, które

włączyły się w przygotowania wypo-

czynku z którego tak naprawdę nikt nie

skorzystał. Spróbujemy w przysz-łym

roku, może zmieni się sytuacja na

Ukrainie.

Piotr Lewandowicz

Informujemy, iż Urząd Gminy w

Choceniu planuje uruchomić Gminny

System Powiadomień Mieszkańców o:

- alarmach i zagrożeniach, takich jak:

gwałtowne burze, pożary, wichury,

śnieżyce, skażenia itp.
- utrudnieniach i awariach, takich jak:

wodociągowe, energetyczne, kanaliza-

cyjne;
- środowisku, np. terminy odbioru

odpadów wielkogabarytowych, elektro-

śmieci, usuwaniu azbestu i terminy

odbioru odpadów komunalnych;
- wydarzeniach, imprezach, konkur-

sach np. uroczystości patriotyczne,

koncerty, imprezy kulturalne, sporto-

we, turystyczne.

GMINNY SYSTEM
POWIADOMIEŃ MIESZKAŃCÓW

Na chwilę obecną będzie to najszybszy

sposób przekazywania mieszkańcom

ważnych informacji dotyczących te-

renu naszej Gminy. Zdecydowaliśmy

się na wdrożenie tego systemu, aby

każdy z naszych mieszkańców, był w

porę powiadamiany o nadchodzących

zagrożeniach i wydarzeniach.

System Powiadomień będzie dostępny

dla każdego mieszkańca bezpłatnie po

uprzednim podaniu numeru telefonu

komórkowego bądź adresu e-mail, na

który dostarczane będą komunikaty.

Na przełomie września/października

na stronie www.chocen.pl będzie rów-

nież uruchomiona aplikacja umożli-

wiająca zapis do systemu powiado-

mień. Tych z Państwa, którzy nie posia-

dają dostępu do strony internetowej

prosimy o zgłaszanie się do tutejszego

Urzędu (pokój nr 1).
Zachęcamy do korzystania z systemu.

Szymon Bełkowski
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Trwają prace przygotowawcze
termomodernizacji budynków
wielorodzinnych. Są już wstępne
kosztorysy dla niektórych
budynków. Koszty uwarun
kowane są od zakresu prac, jakie
zostały przyjęte i zgłoszone przez
mieszkańców poszczególnych
budynków. Niektóre budynki są
częściowo ocieplone lub z
w y m i e n i o n y m p o s z y c i e m
dachowym i tam zakres robót
będzie mniejszy. Swoją aprobatę i
chęć udziału w projekcie wyrazili
już mieszkańcy Borzymia,
Jarantowic, Chocenia, Wilko
wiczek oraz Wilkowic. Mamy
kilka nowych zgłoszeń, planu
jemy kolejne spotkania w Skibi
cach, Wilkowiczkach i Śmiło
wicach, w celu określenia zasad i
warunków. Przewidywana kwota
dofinansowania na wyżej wymie
nione zadania może sięgnąć do

-

-

-
-
-

-

85%. Jednakże warunkiem uzys
kania dofinansowania jest udział
w przedsięwzięciu wszystkich
właścicieli mieszkań danego
budynku oraz wypełnienie okreś
lonych norm i kryteriów posta
wionych przez instytucje udzie
lające dofinansowania. Zadanie
termomodernizacyjne najpraw
dopodobniej zostanie podzielone
na kilka etapów, chcemy utwo
rzyć Stowarzyszenie, które będzie
beneficjentem środków, jednakże
niezbędny jest wkład własny.
Koszt na jedną rodzinę w zależ
ności od zakresu prac i ilości
mieszkań w danym budynku wa
ha się od 1200,00 do 2500,00 zł.
Pracownicy Urzędu Gminy, po
czynią wszystkie starania w kwes
tiach formalnych i urzędowych.
Czekamy na Państwa zgłoszenia.

Kamil Klejba

-

-
-
-

-

-

-

-

-
-

TERMOMODERNIZACJA

Podczas uroczystości zakoń-
czenia roku szkolnego 2014/2015
zostały wręczone specjalne
nagrody Wójta Gminy Choceń dla
najlepszych uczniów szkól pods-
tawowych i gimnazjum. Ucz-
niowie dzięki swojej ciężkiej pra-
cy i zaangażowaniu uzyskali naj-
wyższa średnią ocen oraz wzo-
rowe zachowanie. Tak jak w la-
tach poprzednich nagrodą były
tablety i okolicznościowe dyplo-
my. Wśród najlepszych z naj-
lepszych okazali się Martyna Si-
korska ze Szkoły Podstawowej w
Choceniu, Martyna Sudomir ze
Szkoły Podstawowej w Wilko-

wicach, Sławomir Piekarski ze
Szkoły Podstawowej w Śmiło-
wicach oraz Szymon Mateusz
Skonieczny z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Choceniu. Mamy
nadzieje, że otrzymane nagrody i
wyróżnienia przyczynią się do
uzyskiwania jeszcze lepszych wy-
ników w dalsze drodze ku kar-
ierze. Nie zapomnieliśmy rów-
nież o rodzicach, otrzymali listy
gratulacyjne i podziękowania za
włożony trud wychowania tak
wspaniałych młodych ludzi. Ser-
decznie gratuluje.
Kamil Klejba

TABLETY DLA NAJLEPSZYCH

Gminny Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Choceniu informuje, iż

udzielił pomocy finansowej Pa-

nu Stanisławowi S. zam. Gajówka

z powodu pożaru domu . Kwota

pomocy wyniosła 4.499,00 zł.

Obecnie w/w miejscowości

zamieszkuje Pan Marek S. , który

od sierpnia br. będzie objęty

pomocą ze strony asystenta ro-

dziny. Z powodów osobistych Pan

Stanisław S. zmuszony był

zmienić miejsce pobytu. Ponadto

pomocą instytucjonalną tutejszy

Ośrodek objął Pana Kazimierza

S., którego umieścił w Zakładzie

Opiekuńczo Leczniczym w Red-

czu Wielkim. Koszty pobytu w /w

placówce pokrywane są z budżetu

gminy.

Pracownicy GOPS

INFORMACJE Z GOPS

ROBOTY PUBLICZNE CIĄG DALSZY...

PLAŻA CHOCEŃ

Jak już informowaliśmy wcześniej
również w roku 2015 Urząd Gminy
w Choceniu wspólnie z Powiato-
wym Urzędem Pracy we Włocław-
ku zorganizował roboty publiczne i
prace społecznie-użyteczne (jeden
dzień w tygodniu). Od początku
roku w ramach robót publicznych
zatrudniliśmy już 34 osoby.
Wykonaliśmy prace remontowo-
budowlane w pomieszczeniach i
klasach Szkoły Podstawowej w
Choceniu, Śmiłowicach. W Wil-
kowicach z kolei przy szkole prze-
budowa przejścia do sali gim-
nastycznej. Wymiana i naprawa
przepustów w Szczutkowie, Na-
konowie Starym, Ługowiskach.
Naprawy dróg kruszywem w Bo-
rzymiu, Ługowiskach, Wichro-
wicach, Czerniewicach. Kon-
serwacja i naprawa poszycia da-
chowego budynków w Choceniu,
Śmiłowicach. Naprawy cząstkowe
dróg masą na zimno w Szczut-
kowie, Lutoborzu, Ługowiskach,
Krukowie, Siewiersku. Wyka-
szanie poboczy dróg, placów,
skwerów na terenie gminy. Wy-
cinka zakrzaczenia w ciągu dróg
gminnych.

Ponadto 20 kolejnych osób roz-
poczęło prace społecznie-uży-
teczne na okres 3 miesięcy. Są to
prace dla bezrobotnych, korzys-
tających z pomocy społecznej,
którzy za swoją pracę otrzymują
wynagrodzenie w wysokości 8,10 zł
za godzinę.

E. Paszyńska

Od kilku dni działa na plaży w Cho-
ceniu kamera internetowa na ży-
wo. Można na bieżąco obserwo-
wać i śledzić wydarzenia, jakie
odbywają się na plaży. Jest to for-
ma promocji stosowana w wielu
ciekawych miejscach, a plażę w
Choceniu z pewnością do takich
miejsc możemy zaliczyć. Na naszą
plażę mogą zaglądać nie tylko
mieszkańcy gminy, ale również
osoby z całego świata. Podgląd na
plaże po zalogowaniu się na stronę
Gminy Choceń www.chocen.pl
zak ładka „Kamera Choceń” .
Zamontowane zostało też urzą-
dzenie do bezpłatnego korzystania
z internetu HOT SPOT -Wi-Fi w
obrębie plaży. W dobie wszech-
obecnego internetu z pewnością

nie tylko młodzież będzie chętnie
odpoczywać i korzystać z walorów
naszego jeziora i przy okazji
zaglądać na ulubione strony
przeglądarek. Życzymy miłego i
bezpiecznego wypoczynku.

Piotr Lewandowicz

W tym roku, również posta
nowiliśmy wystosować stosowny
wniosek do Ministerstwa Rol
nictwa i Rozwoju Wsi o nadanie
odznak honorowych „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Otrzymaliśmy
bardzo dobre wiadomości z Mi
nisterstwa Pan Minister Marek
Sawicki przyznał odznakę hono
rową „Zasłużony dla Rolnictwa”
wszystkim zgłoszonym kandy
datom.

Wyróżnienie otrzymali:
• Andrzej Biliński zam. Wola
Nakonowska
• Ryszard Binkowski
Zam. Śmiłowice
• Honorata Chmielewska-
Polewska zam. Czerniewice
• Krystyna Delewska
Zam. Czerniewice
• Wojciech Garlicki
zam. Krukowo
• Krzysztof Hoffman
zam. Czerniewice
• Zbigniew Krosnowski
zam. Śmiłowice
• Wojciech Kurant
zam. Ząbin
• Wiesław Latecki
zam. Wilkowice
• Ireneusz Makowski
zam. Siewiersk
• Dariusz Napora
zam. Borzymie
• Zygmunt Piwowarek
zam. Borzymowice
• Roman Zasada zam. Grabówka

Jednocześnie w związku z przyz
nanym odznaczeniem zapra
szamy wszystkich wyróżnionych
na dożynki gminno-parafialne,
które odbędą się 06 września br. w
parku w Śmiłowicach. Dożynki
rozpoczną się uroczystą Mszą
Świętą Polową. W trakcie trwania
części artystyczno-obrzędowej
odbędzie się uroczyste wręczenie
odznaczeń.

Kamil#Klejba

-

-

-

-

-

-
-

ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA 2015



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE 9

Referendum ogólnokrajowe zos
tanie przeprowadzone 6 wrze

-

.

-
-

-

-
-
-

-
-

śnia
2015 r. w godz

Podczas referendum zostaną
postawione trzy pytania:
1. Czy jest Pani/Pan za wprowa
dzeniem jednomandatowych ok
ręgów wyborczych w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Pols
kiej?
2. Czy jest Pani/Pan za utrzy
maniem dotychczasowego sposo
bu finansowania partii politycz
nych z budżetu państwa?
3. Czy jest Pani/Pan za wprowa
dzeniem zasady ogólnej rozstrzy
gania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego
na korzyść podatnika?

Zasady i tryb przeprowadzenia

6.00-22.00.

Wybory Parlamentarne 2015
odbędą się 25 października.
Wybory parlamentarne to głoso-
wanie, w którym wybieramy
przedstawicieli Sejmu (460
posłów) i Senatu (100 senato-
rów). Zgodnie z art. 98 Konsty-
tucji RP wybory parlamentarne
odbywają się raz na cztery lata.
Oznacza to, że kadencja zarówno
sejmu jak i senatu wynosi cztery
lata. W dniu wyborów głosowanie
rozpoczyna się o godz. 7:00 i trwa
do godz. 21:00. O godzinie zakoń-
czenia głosowania przewodni-
c z ą c y o b w o d o w e j k o m i s j i
wyborczej zarządza zakończenie

referendum określa ustawa z dnia
14 marca 2003 r. o referendum
ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 318)

Głosowanie zostanie przepro
wadzone w godzinach 6.00-
22.00, w tych samych lokalach
wyborczych jak w wyborach Pre
zydenta Rzeczypospolitej Pols
kiej.

W spisach wyborców ujmowani
są z urzędu stali mieszkańcy, to
jest osoby zameldowane na pobyt
stały oraz wpisane do stałego re
jestru wyborców na wniosek na
podstawie decyzji Wójta Gminy.

Wyborcy przebywający czasowo
mogą wystąpić z wnioskiem o
dopisanie do spisu w miejscu

-

-
-

-

głosowania. Od tej chwili mogą
głosować tylko wyborcy, którzy
przybyli do lokalu wyborczego
przed godziną zakończenia
głosowania.

Co zabrać ze sobą do lokalu
wyborczego?

Powinniśmy pamiętać o dowo-
dzie osobistym. Wyborca musi
bowiem obwodowej komisji
wyborczej okazać dokument
umożliwiający stwierdzenie jego
tożsamości. Gdy głosujemy poza
miejscem swojego zameldo-
wania, mamy obowiązek okazać

faktycznego pobytu.

Osoby planujące wyjazd w dniu
głosowana mogą otrzymać zaś
wiadczenie o prawie do głoso
wania. Na podstawie zaświad
czenia można głosować w dowol
nym lokalu wyborczym w kraju i
za granicą.

Wyborcy będą mogli głosować
korespondencyjnie, a osoby
niepełnosprawne i wieku powyżej
75 lat również za pośrednictwem
pełnomocnika.

Obwodowe Komisje Wyborcze

W skład obwodowej komisji do
spraw referendum powołuje się
od 4 do 8 osób oraz jedną osobę
wskazaną przez wójta spośród

-
-
-
-

zaświadczenie o prawie do
głosowania. Obywatele polscy
stale zamieszkujący za granicą
powinni zabrać ze sobą ważny
polski paszport.

Jak zostać członkiem komisji?
Aby zostać członkiem komisji
wyborczej, należy zgłosić się do
komitetu wyborczego. Pełno-
mocnik komitetu zgłasza do urzę-
dów gmin listę osób, które będą
pracować w obwodowych komis-
jach wyborczych. Pełnomocnik
wyborczy może zgłosić tylko po
jednym kandydacie do każdej
obwodowej komisji wyborczej

pracowników samorządowych
gminy lub gminnych jednostek
organizacyjnych albo pracow
ników jednostek, w których zos
tał utworzony odrębny obwód
głosowania.

Członków komisji powołuje się
spośród kandydatów zgłoszo
nych przez podmioty upraw
nione do udziału w kampanii
referendalnej w programach
radiowych i telewizyjnych, tj.
partie polityczne, stowarzyszenia
i inne organizacje społeczne oraz
fundacje, które otrzymają od
Państwowej Komisji Wyborczej
zaświadczenie uprawniające do
udziału w tego rodzaju kampanii
referendalnej.

Anna Nitecka

-
-

-
-

Jeżeli do składu danej komisji
wyborczej zostaną zgłoszeni
kandydaci w liczbie przekracza-
jącej dopuszczalny skład komisji,
wówczas ustala się go w drodze
publicznego losowania przep-
rowadzonego przez wójta w obec-
ności pełnomocników komitetów
wyborczych.

Wszystkie informacje na temat
referendum oraz wyborów
parlamentarnych dostępne są na
stronie Państwowej Komisji
Wyborczej http://pkw.gov.pl/

Anna Nitecka

REFERENDUM 2015

WYBORY PARLAMENTARNE 2015

W sołectwie Czerniewice I nastą-
piła zmiana inkasenta. Dotych-
czasowego inkasenta Pana An-
drzeja Baksalerskiego zastąpi Pa-
ni Iwona Zięba, która jest zastęp-
cą sołtysa. Przejmuje wszystkie
zadania należące do sołtysa.

Pani Zięba została upoważniona
do poboru należności podatko-
wych. Funkcję inkasenta, którą
pełnił sołtys zawieszono do czasu
wyjaśnienia spraw związanych z
pobieraną opłata targową. Z
związku z zaistniałymi zmianami

Pani Iwona Zięba złożyła oświad-
czenie do mieszkańców sołectwa,
które prezentujemy na łamach
naszej gazety:

„Szanowni Państwo! Składam
serdeczne podziękowania wszyst-
kim mieszkańcom, którzy mnie

obdarzyli zaufaniem powierzyli
mi rolę zastępcy sołtysa sołectwa
Czerniewice I.

W związku z zaistniałą sytuacją
czasowo będę pełniła obowiązki
sołtysa. Chciałabym zapewnić, że
pełniąc powierzoną mi funkcję
zrobię wszystko, aby nie zawieść
Państwa zaufania, a swoje obo-
wiązki będę wykonywała sumien-
nie w poczuciu odpowiedzial-
ności za wspólne dobro miesz-
kańców Naszej wsi.

Jestem otwarta na Państwa su-
gestie, które pozwolą mi bardziej
efektywnie zadbać o losy Naszego
sołectwa - Iwona Zięba”.

Wszystkie sprawy dotyczące
sołectwa proszę zgłaszać do Pani
Iwony, która bezpośrednio
współpracuje z tut. Urzędem
Gminy.

Agnieszka Bania

ZMIANY OSOBOWE W SOŁECTWIE CZERNIEWICE I
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Z okazji 71 rocznicy wybuchu pows-
tania warszawskiego na cmentarzu
w Śmiłowicach przedstawiciele
Hufca ZHP Włocławek - Powiat z
Chocenia oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej w Śmiłowicach uczcili
powstańców pochodzących ze Śmi-
łowic.
1 sierpnia o godzinie 17.00 na cmen-
tarzu parafialnym w Śmiłowicach
przy grobowcu rodziny Findeisenów
harcerze i strażacy oddali cześć
powstańcom warszawskim pocho-
dzącym ze Śmiłowic. W powstaniu
warszawskim zginęło trzech wnu-
ków właściciela majątku Gustawa
Findeisena oraz Anna Wajcowicz –
córka kierownika tutejszej szkoły.
Na miejscowym cmentarzu znaj-
duje się symboliczny grób - Krystyna
Tadeusza Findeisena. Andrzej
Findeisen, w czasie powstania
walczył na Mokotowie jako dowódca

3 szwadronu 1 pułku szwoleżerów
im. Józefa Piłsudskiego. Poległ 2
sierpnia 1944 r. w okolicach
Piaseczna. Jego młodszy brat - Krys-
tyn Tadeusz Findeisen, podchorąży
AK zginął prawdopodobnie na
początku powstania w sierpniu 1944
r. Kolejny wnuk Gustawa - Stanisław
Roman Findeisen „Olszyna walczył
w III plutonie „Felek” 2 kompanii
„Rudy” batalionu „Zośka" na Woli i
Starym Mieście. Poległ 30 sierpnia
1944 r. na terenie zakładów „Fiata”
przy ul. Sapieżyńskiej. Pochowany
został na Powązkach Wojskowych.
Powstanie przeżył - Władysław Find-
eisen. Walczył w składzie kompanii
kapitana „Cegielskiego”, w Obwo-
dzie Śródmieście. Następnie w Bata-
lionie „Ruczaj” i Batalionie „Oaza” w
dzielnicy Śródmieście Południowe i
na Górnym Mokotowie.
W powstaniu poległa już 1 sierpnia

1944 r. w pierwszych walkach na ul.
Okopowej Anna Wajcowicz, pseu-
donim „Hanka Kołczanka”. Pocho-
wana została na Powązkach Wojs-
kowych. Przeżył jej młodszy brat,
Andrzej Wajcowicz, plutonowy
„Baca”, żołnierzem Kedywu -
Brygada Dywersyjna "Broda 53", II
plutonu „Alek” 2 kompanii „Rudy”,

batalionu „Zośka". Walczył na Woli i
Starym Mieście, gdzie w czasie ataku
na Stawki został ciężko ranny 13
sierpnia 1944 r.
W chwilach historycznych warto
pamiętać o powstańcach pocho-
dzących z naszej - kujawskiej ziemi.

Sławomir Gwardecki

W ŚMIŁOWICACH UCZCZONO POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH

NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE

Amelia Cymerman
zam. Ćwierkowo

Śr. 4,81

Kamil Hyba
zam. Wichrowice

Śr. 4,91

Marika Lewandowska
zam. Czerniewice

Śr. 5,1

Oliwia Sikorska
zam. Świerkowo

Śr. 4,82

Damian Nockowski
zam. Czerniewice

Śr. 4,75

Karolina Ewelina  Mosak
zam. Wola Nakonowska

Śr. 5,27

Marta Czajkowska
zam. Wichrowice

Śr. 4,82

Oliwia Szymańska
zam. Wilkowice

Śr. 4,81

Dawid Hoffman
zam. Łopatki

Śr. 4,9

Krzysztof Andrzej
Lewnadowski

zam. Wichrowice
Śr. 4,81

Marta Hyba
zam. Wichrowice

Śr. 4,81

Patrycja Mikrut
zam. Czerniewice

Śr. 4,9

Fabian Jakub
Przybyszewski

zam. Wilkowiczki,
Śr. 4,81

Krzysztof Oskar
Muchalski

zam. Wichrowice
Śr. 5,09

Martyna Sudomir
zam. Wichrowice

Śr. 5,72

Roksana Herman
zam. Wilkowice

Śr. 4,9

Hubert Szpetkowski
zam. Skibice

Śr. 4,8

Magdalena Rosiak
zam. Wilkowice

Śr. 5,45

Miłosz Szpetkowski
zam. Skibice

Śr. 5,09

Roksana Szymańska
zam. Wilkowice

Śr. 4,8

Igor Tomasz Michalski
zam. Wilkowice

Śr. 4,9

Małgorzata
Kapuścińska

zam. Wichrowice
Śr. 5,1

Natalia Agnieszka
Góralska,

zam. Czerniewice,
Śr, 5,09

Urszula Proszkiewicz
zam. Wilkowice

Śr. 5,1

Justyna Cymerman
zam. Świerkowo

Śr. 4,8

Marcin Czerniak
zam. Wilkowice

Śr. 5,36

Natalia Kwiatkowska
zam. Czerniewice

Śr. 5,0

Zuzanna Ryniec
zam. Wilkowice

Śr. 5,0

Kacper Sierakowski
zam. Czerniewice

Śr. 5,1

Marek Danielewicz
zam. Czerniewice

Śr. 5,0

Natalia Rucińska
zam. Wola Nakonowska

Śr. 5,45

SP Wilkowice
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„Wznoszę swe oczy ku górom” –
tymi słowami rozpoczyna się Ofi-
cjalny Hymn Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016. Te słowa
były naszą codziennością podczas
Rekolekcji Oazowych Ruchu
Światło – Życie, połączonych z
przygotowaniem do ŚDM. 15 lip-
ca w godzinach porannych wyru-
szyliśmy trzema autokarami: z
Włocławka, Chocenia Zduńskiej
Woli, Sieradza, Charłupii Małej i
Lipna, zmierzając ku Szklarskiej
Porębie. Cały pierwszy dzień,
trud podróży i porzucenia na-
szych domów i znanej codzien-
ności, oddaliśmy Matce Bożej
Łaskawej, podczas Eucharystii
sprawowanej w Jej Sanktuarium
w Krzeszowie. Oprócz uczty dla
ducha mogliśmy również otrzeć
się o historię cysterskich budowli
i całego regionu. Tym samym już
pierwszego dnia poczuliśmy się
jak pielgrzymi, którzy za rok o tej
porze będą przemierzać tereny
naszej Ojczyzny w drodze do
Krakowa. Czas 15 dni, które spę-
dziliśmy wspólnie karmiąc się
inspiracjami Ks. Franciszka
Blachnickiego i Tajemnicami Ró-
żańcowymi nie obył się bez roz-
maitych trudności i drobnych
ofiar – szczególnie, gdy rozwa-
żaliśmy Bolesne Tajemnice Ró-
żańca Świętego. Wszystkie nie-

dogodności każdego wieczora
oddawaliśmy Matce Najświęt-
szej, aby przedstawiała je Swo-
jemu Synowi, Miłosiernemu Je-
zusowi. On zaś, duchowe ich
owoce niech już teraz wylewa na
Kraków i całą Polskę, a także
wszystkich, którzy do niej
przyjadą w przyszłym roku. Góry
uczą człowieka pokory i praw-
dziwej wielkości, ku której pro-
wadzi cierpliwość i pokonywanie
własnych słabości. Szczególnie
odkrywaliśmy tę prawdę w dro-
dze na Śnieżkę, podążając Szla-
kiem Walońskim, czy też przy
Wodospadzie Kamieńczyka.
Wybrawszy po raz kolejny Jezusa
jako naszego Pana i Zbawiciela, z
szyjami ozdobionymi znakiem
Fos – Dzoe, odważyliśmy się
również głosić Chrystusa wśród
mieszkańców i kuracjuszy w
Cieplicach. Dzięki dobrej oprawie
medialnej naszego wyjazdu,
oprócz zakupionych pamiątek i
podpisów na specjalnie przygoto-
wanych na wyjazd koszulkach z
logo ŚDM i nazwą naszej diecezji
– Misericordia, już teraz w In-
ternecie można znaleźć zdjęcia i
filmy zamieszczone na portalu
YouTube, a przez to być z nami
współuczestnikiem tych wiel-
kich-małych wydarzeń. Pewnie
Rekolekcje Oazowe nie są dla wie-

lu czytelników niczym wyjąt-
kowym, jednak gdy rozważy się
liczbę wszystkich uczestników
naszego wyjazdu – 161 osób, na-
biera on zupełnie innej rangi i
znaczenia. Jesteśmy wdzięczni
Bogu, że mogliśmy uczestniczyć
w tych wspaniałych rekolekcjach
w drodze i dziękujemy wszystkim
sponsorom i ofiarodawcom, dzię-
ki którym młodzież z naszej
gminy mogła być częścią tej
wielkiej oazy. Szczególne podzię-
kowania składamy na ręce władz
samorządowych gminy Choceń.
Można powiedzieć z odrobiną
żartu, że przez pewien czas i my
czuliśmy się niczym pielgrzymi,
przybywający na Światowe Dni
Młodzieży, młodzi, którzy pod-
czas kilku dni z ludzi zupełnie

sobie obcych zaczynają tworzyć
wspólnotę połączoną Duchem
Miłości. Nie było by to możliwe
bez duchowej i logistycznej
opieki kierowników wyjazdu, ks.
Łukasz Ściślewskiego i ks. Łukasz
Świątka, a także pozostałych
księży: ks. Przemysława Janiaka,
ks. Przemysława Warmińskiego,
ks. Roberta Mac i ks. Piotra
Alabrudzińskiego, wraz z kle-
rykami: Piotrem Dąbrowskim,
Patrykiem Pietrasiakiem i Br.
Faustynem M. Wesołowskim
CCG, oraz wspaniałymi Anima-
torkami. Po powrocie, wypoczęci
i bezpieczni, możemy dalej
modlić się słowami Hymnu ŚDM:
„Pomoc od Pana, wszak Bogiem
On”. Tak, czekamy na ŚDM!!!

PRZYGOTOWANIE NA ŚDM

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Choceniu -
Pani Anna Pawłowska została po-
wołana na kolejną kadencję.
Rada Rodziców oraz Rada Peda-
gogiczna wyraziły pozytywną opi-
nię w sprawie powierzenia Pani
Annie Pawłowskiej stanowiska
dyrektora na okres kolejnych 5

lat. Nadzór pedagogiczny nie
miał w tej sprawie żadnych zas-
trzeżeń. Uroczyste wręczenie
nominacji odbyło się podczas
ostatniej sesji Rady Gminy. Pani
dyrektor gra-tulujemy, życzymy
wielu sukcesów oraz zadowolenia
z powierzonego zadania.

E. Paszyńska

ANNA PAWŁOWSKA - DYREKTOREM NA KOLEJNĄ KADENCJĘ
REKLAMA

Sprzedam mieszkanie do remontu w Pałacu w Wilkowicach o pow. 86m2 pilnie
i tanio. Woda i prąd na miejscu. Mieszkanie z udziałem w gruncie.

Kontakt: 661-802-205
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LICEUM I GIMNAZJUM
ODDZIELONE
Wiele niepotrzebnych emocji wy-
wołała sprawa rozdzielenia szkół
średniej i zasadniczej z jednej
strony a gimnazjum z drugiej. W
Internecie można było przeczytać
wiele bardzo emocjonalnych wy-
powiedzi. Zdarzały się tez ataki
personalne. Wyrządzono wiele
krzywdy ludziom .

Ostatecznie zawarto porozu-
mienie i od 1 września sytuacja
będzie następująca:
- Liceum i szkoła zasadnicza zaj-
mować będzie lewe skrzydło
szkoły. Gimnazjum prawe pat-
rząc od strony wejścia do budyn-
ku.
- Każda szkoła sama dba i sprząta
w swoim skrzydle.
- Przeniesiono gabinet dyrek-
torów licem i szkoły zawodowej
do tzw. „zielonego pokoju” , do-
konując jednocześnie adaptacji
pomieszczeń do nowych funkcji.
- Sale przedmiotowe i inter-
netowe poprzenoszono, każdy do
swojego skrzydła budynku.

- Wspólne pozostaje wejście do
szkoły , szatnie i stołówka, a także
sala sportowa i przejście wew-
nątrz budynku do niej.
- wspólny pozostaje transport au-
tobusami szkolnymi dzieci do
szkół.
Poczyniono jeszcze inne uzgod-
nienia o mniejszym znaczeniu, o
czym dyrektorzy będą informo-
wać na spotkaniach we wrześ-
niu.
Mam nadzieję, że skończą się
problemy z ustalaniem odpowie-
dzialności za funkcjonowanie
szkół. Teraz każdy wie za co
odpowiada. Jestem przekonany,
że pozytywnie to też wpłynie na
kontakty młodzieży bowiem
różnice wiekowe są tutaj ważne.
Najmłodsi maja tylko trzynaście
lat, a najstarsi osiemnaście i
więcej.
Apeluję do wszystkich uczest-
ników dyskusji na „portalach” o
rozsądek. Efektem dotych-
czasowych polemik są procesy
sądowe. Pamiętajmy, że sieć
internetowa nie jest anonimowa i
uważajmy na słowa i prezento-

wane opinie. Poza tym najzwy-
czajniej po ludzku, krzywdę łatwo
jest bliźniemu wyrządzić, jak
trudno ją naprawić.
Całej młodzieży szkolnej życzę
dobrych wyników w przedszkolu,
podstawówce, gimnazjum, szkole
średniej i zawodowej. Zwłaszcza
maturzystom by wyniki egzami-
nów maturalnych było lepsze jak
dotychczas, matura do przepust-
ka do dorosłego życia. Rodzicom
życzę satysfakcji z wyników
swoich pociech.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Jak przeczytaliście Państwo w
artykule p. Lewandowicza długi
likwidowanej komunalki przek-
raczają 200 tys. zł. Niepra-
widłowości, a wręcz sprawy kwa-
lifikujące się do organów ścigania
jest więcej. Wszystkie są analizo-
wane przez mecenasa i znajdą
swój ciąg dalszy zgodnie z jego su-
gestiami. Spodziewana kontrola
Regionalnej Izby Obrachunkowej

CO Z DŁUGAMI KOMUNALKI

(organ nadzoru nad finansami
gminy) będzie z pewnością kon-
trolować te tematy. Będziemy in-
formować o dalszych poczyna-
niach.

Ale wracając do długu. Pieniędzy
na jego spłatę nie ma w budżecie,
nie chcę zadłużać dalej gminy ani
zdejmować inwestycji z planu.
Rozwiązaniem jest sprzedaż ma-
jątku. Dysponujemy prawie 5 ha
gruntu rolnego bardzo dobrej
klasy przy drodze Choceń – Jano-
wo i prawdopodobnie będziemy
zmuszeni go sprzedać.

Były kierownik ZUK nadal prze-
bywa na zwolnieniu lekarskim.
Wydaje się jednak, że czuje się o
wiele lepiej gdyż widywany jest w
różnych miejscowościach gminy i
to o różnych porach dnia. Cieszę
się bo niestety będę musiał
poprosić Pana kierownika o wy-
jaśnienie pewnych kwestii z pro-
tokółu likwidatora.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Kolejny Międzyszkolny Kon-
kurs Poetycki im. Leona
Stankiewicza w Śmiłowicach
przeszedł do historii.

12 czerwca 2015 r. w Szkole
Podstawowej w Śmiłowicach
podsumowano IX edycję Mię-
dzyszkolnego Konkursu Poe-
tyckiego im. Leona Stankie-
wicza. Konkurs pokazał, że poezja
nadal odgrywa bardzo ważną rolę
w życiu młodzieży a idea orga-
nizowania konkursów poetyckich
jest nadal żywa.
W konkursie wzięło udział 88
uczniów z 22 szkół. Nadesłano
ponad 170 wierszy. Uroczystość
uświetnili: córka Leona Stan-
kiewicza Pani Elżbieta Stan-
kiewicz, przedstawiciel Urzędu
Gminy Choceń Małgorzata Pi-
wowarek, konsultanta KPCEN we
Włocławku Małgorzata Ko-
walczyk – Przybytek, proboszcz
parafii pw. św. Bartłomieja
Krystian Michalak oraz wielu
miłośników poezji .

Komisja w składzie: Sławomir
Gwardecki, Danuta Czerwińska –
Murawska, Mirosław Antoni Gla-

zik, Marian Kustra i Jarosław
Wojciechowski wyróżniła 24
wierszy przyznając 13 nagród i 11
wyróżnień.

W kategorii szkół podstawowych:
I m. Marta Bronikowska – ZS w
Baruchowie, II m. Szymon Rosół -
ZS Nr 2 w Brześciu Kujawskim,
Izabela Wawrzyniak - ZS Nr 2 w
Brześciu Kujawskim, III m.
Aleksandra Chrobocińska - ZSSP
w Kowalu, Sławomir Piekarski -
SP Śmiłowice.

W kategorii szkół gimnazjalnych:
I m. Weronika Więckowska –
Publiczne Gimnazjum w Bąd-
kowie, II m. Anna Lubomska -
Gimnazjum Nr 12 we Włoc-
ławku, III m. Adam Piasecki -
Publiczne Gimnazjum im. ks. Ja-
na Długosza, Kamila Sawiuk –
Gminazjum Nr 9 we Włocławku.

W kategorii liceów: I m. Dagmara
Straszak - ZS CKR w Kowalu, II
m. Patryk Zimny – ZS CKR w
Kowalu III m. Emilia Kuczmaja -
III we Włocławku, Karol Marian
Szczepanowski –II LO w Świe-
ciu.

Organizatorzy konkursu składają
serdeczne podziękowania wszyst-
kim fundatorom nagród: Panu
Romanowi Nowakowskiemu
Wójtowi Gminy Choceń, Radzie
Rodziców SP Śmiłowice, Je-
rzemu Pietraszewskiemu – pre-
zesowi Zarządu Dobrzyńsko-Ku-
jawskiemu Towarzystwu Kultu-
ralnemu, Pani Anecie Hoffman -
kierownikowi Biura Lokalnej
Grupie Działania Dorzecze Zgło-
wiączki , Jadwidze Lewan-
dowskiej, Januszowi Borkows-
kiemu, Ks. Krystianowi Micha-
lakowi proboszczowi parafii św.

Bartłomieja w Śmiłowicach.
Panom Piotrowi Jędrzejews-
kiemu i Sławomirowi Szero-
czyńskiemu - prezesom SADCO
GRUPA SP. Z O.O..
Dyrektor serdecznie dziękuje za
obecność Pani Elżbiecie Stan-
kiewicz. Dziękuję również
zespołowi folklorystycznemu
„Śmiłowiónki” ze Śmiłowic.
Dziękuję wszystkim uczestnikom
konkursu i ich opiekunom za
udział w konkursie.

Sławomir Gwardecki
Dyrektor Szkoły Podstawowej

REKLAMA
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26 lipca odbyła się Sołtysiada w
Czerniewicach. W zabawie wzięło
udział 9 drużyn reprezentujących
sołectwa: Borzymie, Czerniewice
I, Czerniewice II, Śmiłowice, Wo-
la Nakonowska, Janowo, Nako-
nowo Stare oraz stowarzyszenia:
Rada Kobiet Gminy Choceń oraz
Towarzystwo Kultury, Edukacji i
Promocji Gminy Choceń. Dru-
żyny zmagały się z takimi kon-
kurencjami jak: Formuła 1, rzut
trampkiem, syzyfowe prace (to-
czenie balota), marsjański spacer
oraz wieczorny udój.
Po zmaganiach sołectw podzi-
wiano występ Młodzieżowej Or-

kiestry Dętej ze Śmiłowic, zes-
poły: Rytmix, Wpół Do bluesa,
ANJA i Axel, pokaz dynamiczny
strażaków oraz gwiazdę wieczoru
- Zespół Piękni i Młodzi. Takich
tłumów w Czerniewicach dawno
nie było. Zespół z niesamowitą
energią rozgrzewał publiczność
w ten zimny letni wieczór.

Dziękuję wszystkim, którzy pra-
cowali przy organizacji pikniku.
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do sołectw i stowarzyszeń
uczestniczących w sołtysiadzie
oraz naszych strażaków za przy-
gotowanie pokazów.

PIĘKNI I MŁODZI” NA SOŁTYSIADZIE
W CZERNIEWICACH

IV FESTIWAL MUZYKI TANECZNEJ
ZA NAMI
W niedzielę 5 lipca br. na plaży
nad Jeziorem Choceńskim odbył
się finał IV Festiwalu Muzyki
Tanecznej 2015. Zabawa trwała
do późnych godzin nocnych. Na
żywo zaśpiewali wszyscy uczest-
nicy plebiscytu na największy
HIT Festiwalu a gwiazdą wie-
czoru był zespół Skalar's. Imprezę
prowadziły prezenterki Radia
Hit. Plebiscyt smsowy słuchaczy
na największy HIT Festiwalu Mu-
zyki Tanecznej Choceń 2015 wyg-
rał Bibi.

Nagrody specjalne przyznało
także Radio Hit oraz firma Bis
Arena.

Zestawienie zwycięzców wygląda
następująco:

I MIEJSCE: Bibi - „Tylko z Tobą
chcę”
II MIEJSCE: Piotr i Paweł -
„Będziesz tylko moja”
III MIEJSCE: Zryw - „Tańcz, tańcz”
NAGRODA FIRMY
BIS ARENA ZA DEBIUT :
Reflex - „Powiedz, że mnie
kochasz”
W Y R Ó ŻN I E N I E F I R M Y B I S
ARENA ZA DEBIUT : TEKILLA -
„Sztuczka”
NAGRODA GŁÓWNA RADIA HIT :
Rytmix - „Piękna Blondi”
WYRÓŻNIENIE RADIA HIT :
PETRUS - „Życie kawalera”

W remizie OSP w Śmiłowicach za-
kończono projekt „Remont świetlicy
wiejskiej, remont terenów zieleni,
budowa małej infrastruktury turys-
tycznej oraz wyposażenie świetlicy
wiejskiej, w której będą świadczone
usługi dostępu do sieci Internet w
miejscowości Śmiłowice”.

Projekt był finansowany w ramach
operacji „Wzmocnienie konkuren-
cyjności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależ-nych od rybactwa”
Programu Operacyjnego „Zrówno-
ważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”. W ramach prac wyre-
montowano min: łazienki, wymie-
niono poszycie dachowe nad główną
salą. Na całym budynku wymieniono
także orynnowanie. Docieplono
ściany, położono tynki oraz wyko-

nano remont tarasu z zadaszeniem.
Remont świetlicy obejmował rów-
nież wymianę stolarki okiennej i
drzwiowej, cyklinowanie i lakiero-
wanie podłogi na głównej sali.
Główna sala została wyposażona w
rolety umożliwiające oddzielenie
części pomieszczenia. Założone
zostały klimatyzatory. Zakupiono
także ławki, kosze na śmieci, grilla
oraz stoły piknikowe. Zrobiono
nasadzenia krzewów, zasiano nowy
trawnik oraz został wykonany krąg
do ogniska.

Ochotnicza Straż Pożarna w Śmiło-
wicach zaprasza chętnych do orga-
nizacji wesel, komunii, spotkań
branżowych i imprez okolicznoś-
ciowych.

Tel. kontaktowy 608576277.

ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ
ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŚMIŁOWICACH
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MŚ W HAGEN
Grupa naszych młodych zdolnych
jedzie na Mistrzostwa Świata WFMC
World Championships 2015 (Mis-
trzostwa Świata Sztuk Walki Fede-
racji WFMC "World Fight Sport and
Martial Arts Council"), które odbędą
się 16 – 18 października 2015 r. w
Hagen w Niemczech. Z klubu Aka-
demia Mieszanych Sztuk Walki z
Wilkowic do kadry narodowej fede-
racji WFMC powołanie otrzymała
Marta Chomicz, ale bardzo duże
szan-se ma jeszcze 3 zawodników.
Na uwagę zasługuje fakt, że trener
naszych zdolnych zawodników p.
Daniel Tobjasz został powołany jako
trener kadry narodowej ds. ju-jitsu i
grapplingu i będzie prowadził kadrę
podczas mistrzostw w Hagen. Zawo-
dy rozegrane zostaną w nastę-

pujących stylach i formach: Roz-
grywki w stylach: Poinfighting,
Lightcontact, Fullconta. Rozgrywki:
Poinfighting, Lightcontact, Full-
contact, K - 1 Rules, Muay Thai,
Samoobrona, Łamanie, Grap-
plingct, K-1 Rules, Muay Thai, Self-
Defense, Breaking, Grappling, MMA
Amateur, ITF TKD Style. Formy:
Softstyle, Hardstyle (Koreans),
Hardstyle (Japanes), Kempo,
Weapons: no music, Freestyle: with
music, Weapons: with music,
Synchron Forms, Tai Chi.

Wszystkich którzy chcą trenować
zapraszamy do Akademii Miesza-
nych Sztuk Walki w Wilkowicach.
Zgłoszenia przyjmowane są pod
numerem telefonu 697-699-630.
Kamil Klejba

ZAWODNICY Z WILKOWIC
I SOMPOLNA
REPREZENTOWALI
POLSKĘ NA LITWIE!!!

W sobotę 18.04.2015 w Wilnie
(Litwa) rozegrany został Mię-
dzynarodowy Turniej Shindokai-
kan Karate o Puchar Instytutu
Polskiego w Wilnie, zawody były
objęte honorowym patronatem
ambasadora Japonii Kazuko Shirai-
shi, która zaszczyciła swoją obec-
nością. W zawodach uczest-niczył
również ambasador Rzeczypospo-
litej Polskiej Jarosław Czubiński.

Organizatorem imprezy była Litews-
ka Federacja Shindokai-Kan Karate,
Wileńskie Centrum Sztuki Samo-
obrony i Instytut Polski w Wil-nie.
Wśród reprezentantów Polski zna-
lazło się aż 8 zawodników z Aka-
demii Mieszanych Sztuk Walki z
Wilkowic i Sompolna (Marta Cho-
micz, Wiktoria Chomicz, Justyna
Cymerman, Małgorzata Dolatows-
ka, Oliwia Sikorska, Dawid Cie-
sielski, Damian Wiśniewski i Alicja
Polaszewska), grupę prowadził
trener Pan Daniel Tobjasz. Walki o
nagrody odbyły się w formule: 2
rundy karate kontaktowe, 2 rundy

kick boxing, 2 rundy grappling. W
sumie 6 rund w zależności od grupy
wiekowej. Pierwsi na matę wyszli
najmłodsi, a rywalizację zamknęły
niezwykle emocjonujące starcia w
najstarszych i najcięższych kate-
goriach. Kryteria oceny były proste,
gdyż o zwycięstwie decydował no-
kaut lub w przypadku równej walki
– decyzja sędziów.

Wyjazd zawodników z AMSW
Wilkowice był możliwy dzięki
wsparciu Wójta Gminy Choceń
Romana Nowakowskiego, dyrek-
tora Marka Zapiec (SP Wilko-wice) i
Powiatowi Włocławs-kiemu.

Wyniki naszych reprezentantów:
Marta Chomicz (Wilkowice) - I
miejsce, Małgorzata Dolatowska
(Wilkowice) – I miejsce, Damian
Wiśniewski(Sompolno) - I miejs-ce,
Justyna Cymer-man (Wilkowice) -
II miejsce, Wiktoria Chomicz
(Wilkowice) - II miejsce, Alicja
Polaszewska (Sompolno) - II
m i e j s c e , D a w i d C i e - s i e l s k i
(Wilkowice) - II miejsce, Oliwia
Sikorska (Wilkowice) - II miejsce.

Daniel Tobjasz
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NAJZDOLNIEJSI UCZNIOWIE

SP Śmiłowice

Gimnazjum Choceń

LO Choceń

SZSZ

Adrian Czarnecki
kl.V śr. 4,81

Michalski Mateusz
klasa I A SLO,

zam. Łąki Markowe,
średnia ocen: 5,06

Młynarkiewicz Aleksandra
klasa II A SZSZ,

zam. Ząbin,
średnia ocen: 4,87

Żelazek Judyta,
klasa II A SLO,

zam. Wilkowiczki,
średnia ocen: 4,91

Raczkowski Grzegorz,
klasa I A SLO,
zam. Choceń,

średnia ocen: 4,90

Dorota i Grzegorz Frontczak
(rodzice uczennicy

Justyna Frontczak)

klasa II A SZSZ

zam. Przedecz,

średnia ocen 4,85

Adamska Magdalena,

klasa II A SLO,

zam. Wilkowice,

średnia ocen: 4,81

Broda Sylwia,

klasa I A SLO,

zam. Nowa Wieś Wielka,

średnia ocen: 4,75

Ampanowicz Karolina,

klasa II A SZSZ,

zam. Wilkowice,

średnia ocen: 4,87

Walecka Julia,

klasa II B SLO,

zam. Siewiersk,

średnia ocen: 4,91

Gołębiewska Patrycja,

klasa II A SLO,

zam. Włocławek,

średnia ocen: 5,0

Mikołajczyk Agnieszka,

klasa II B SZSZ,

zam. Boniewo,

średnia ocen: 4,77

Zasada Weronika,

klasa III B SLO,

zam. Przedecz,

średnia ocen: 5,3

Hoffman Kinga,

klasa II A SLO,

zam. Czerniewice,

średnia ocen: 5,0

Ampanowicz Dominika,

klasa III A SZSZ w Choceniu,

zam. Wilkowice,

średnia ocen: 5,05

Najlepsza Natalia,

klasa III B SLO,

zam. Choceń,

średnia ocen: 5,1

Jowita Śmiałek

kl. V

Śr. 4,9 (1)

Samira

Andrzejewska

kl. IV

Śr. 4,81 (1)

Aleksander

Wojciechowski

kl. V Śr. 4,9 (3)

Julia Postrach

kl. V

Śr.4,9 (2)

Sebastian

Bagiński

kl. V

Śr. 5.09

Aniela

Stasiak

kl. IV Śr. 4,9 (1)

Kacper

Skrzydliński

kl. IV Śr. 4 ,9

Sławomir

Piekarski

kl. VI

Śr. 5,09

Jarosław

Pawłowski

kl. V Śr. 5,0  (1)

Michał Walewicz

kl. V

Śr. 5,0
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Szanowni Państwo!
Jesteśmy zaszczyceni możliwością przeds-
tawienia Państwu rozwiązań proponowanych
przez nasz Bank.

Na początek chcemy podkreślić, że warto
szukać ich właśnie w naszym Banku,
ponieważ jesteś-my Bankiem lokalnym,
bliskim Państwu i znają-cym lokalną
społeczność.

W związku z tym, że działamy na tym terenie od
ponad 88 lat, mamy bogatą tradycję w obsłudze
zarówno rolników, jak i firm, a co za tym idzie –
ogromne doświadczenie.

Bank Spółdzielczy w Kowalu działa na terenie gmin:
Kowal, Baruchowo, Choceń , Lubień Kujawski,
Fabianki i Koneck. Posiadamy 7 placówek
bankowych na terenie w/w gmin.

Jako, że naszą misją jest wspieranie działalności
rolniczej i pozarolniczej na naszym terenie –
proponujemy szereg nowoczesnych rozwiązań, jak
choćby funkcjonalne i szybkie kanały dostępów
elektronicznych, czy rachunki walutowe.

To co nas wyróżnia, to dążenie do zrozumienia
potrzeb naszych klientów i ich kompleksowa obsługa,
odpowiadająca indywidualnym zapotrzebowaniom.

Zobacz, jakie korzyści daje Tobie oferta dla rolników.

1. Kredyt inwestycyjny – przeznaczony na zakup
środków trwałych, maszyn urządzeń, nieruchomości.
W ramach pakietu dla rolnika:

- kredyt na zakup ziemi - bez względu na ilość
nabywanych gruntów, przy niskim zaangażowaniu
wkładu własnego;
- kredyt AGRO - zakup maszyn i urządzeń rolniczych
nowych i używanych do 10 lat;
- kredyt unijny - pomostowe finansowanie części
podlegającej dotacji lub/i
uzupełnienie środków własnych beneficjenta;
- kredyt EKO DACH - wymiana dachu oraz remont i
modernizacja związana z realizowaną
inwestycją;

- kredyt z dopłatą do oprocentowania ARIMR lub z
częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych
przez młodych rolników;

2. Kredyt w rachunku bieżącym – przeznaczony na
wsparcia bieżącej działalności, szybki i wygodny
dostęp do środków finansowych oraz zabezpieczenie
płynności finansowej.

3. Kredyt obrotowy – to wsparcie finansowe bieżącej
działalności, w tym min. kredyt nawozowy.

Jesteśmy gotowi do udzielania pomocy dla rolników
poszkodowanych przez klęskę suszę.
Na terenie naszych gmin trwają prace oszacowania
szkód przez komisje powołane przez wojewodę
właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych
strat. W przypadku suszy komisja oszacuje szkody w
uprawach znajdujących się na obszarach gmin, na
których wystąpiła ta klęska.
Protokoły komisji będą stanowiły podstawę do
udzielenie wsparcia finansowego, zarówno w postaci
tzw. kredytów klęskowych z dopłatą ARiMR do
oprocentowania, jak i własnej oferowanej przez Bank
linii kredytowej przeznaczonej na ten cel.

Bliższych informacji udzielą Państwu pracownicy w
placówkach naszego Banku, jak również można
skontaktować się z nami telefonicznie:

Bank Spółdzielczy w Kowalu
54 284 22 12, 284 22 03,
Oddział Baruchowo 54 284 56 21, 274 55 09,
Oddział Choceń 54 284 60 14, 284 65 57,
Oddział Lubień Kujawski 54 284 30 12, 284 30 64,
Oddział Koneck 54 272 20 13,
Oddział Szpetal Górny 54 237 12 01, 237 14 40,
Punkt Kasowy  w Czerniewicach 54 284 22 29.

Zarząd Banku

REKLAMA


