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Po blisko półrocznej realizacji
prac Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych „INODROG” z Ino-
wrocławia przekazało do użyt-

kowania ponad 27,38 km zmo-
dernizowanych dróg. W dniu
02.10.2015 r. nastąpił ich proto-
kólarny odbiór.

Wzięli w nim udział przeds-
tawiciele Gmin: Boniewa, Lub-
rańca, Chocenia oraz nasi part-
nerzy ze Starostwa Powiato-
wego.

Wartość zadania to ponad 5,040

mln zł, z tego dofi-nansowanie
wyniosło 2,520 mln zł. Na terenie
gminy Choceń przebudowie
p o d d a n o 1 5 , 4 8 k m d r ó g ,
Lubrańca 10,60 km i Boniewa
1,30 km.
Inwestycja została zrealizowana
w ramach ostatniej edycji Naro-
dowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych -Etap II Bez-
pieczeństwo-Dostępność -
Rozwój.

S C H E T Y N Ó W K A   2 0 1 5

Masz problem z wykraplaniem się pary
wodnej w oborach, chlewniach czy chłodniach?

Martwią cię nieustanne straty ciepła
i nagrzewanie się budynków w lecie?

IZOLACJA PIANKĄ POLIURETANOWĄ
WYELIMINUJE TE PROBLEMY!

- nie chłonie wilgoci, drobnoustrojów i grzybów
- można ją myć myjką pod wysokim ciśnieniem

- odporna na kwasy i zasady występujące
w chlewniach i oborach

- nie gnieżdżą się w niej gryzonie
- w kurnikach uszczelnienie dziur ułatwia walkęptaszyńcem

- łatwa i szybka adaptacja

MAREMO Bartłomiej Stacherczak

ul. Chmielna 24, 87-800 Włocławek
tel. 509 584 364, 509 583 824

e-mail: biuro@maremo.pl
www.maremo.pl
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Od dnia 1 listopada 2015 r. roz-
pocznie się nowy okres zasiłkowy
2015/2016, który obejmuje mie-
siące od listopada 2015 r. do paź-
dziernika 2016 r. Formularze
wniosków oraz informacje o do-
kumentach, koniecznych do
uzyskania świadczeń, są dostęp-
ne w siedzibie Urzędu Gminy w
Choceniu, ul. Sikorskiego 8b.
W przypadku, gdy osoba ubie-
gająca się o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy złożyła
wniosek wraz z dokumentami do
dnia 30 września, ustalenie pra-
wa do świadczeń rodzinnych oraz
wypłata świadczeń przysługują-
cych za miesiąc listopad nastę-
puje do dnia 30 listopada. Gdy
osoba ubiegająca się o świadcze-

nia rodzinne na nowy okres zasił-
kowy złoży wniosek wraz z doku-
mentami w okresie od dnia 1 paź-
dziernika do dnia 30 listopada,
ustalenie prawa do świadczeń ro-
dzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc lis-
topad następuje do dnia 31 grud-
nia.
Osobom, które obecnie pobierają
świadczenia rodzinne i fundusz
alimentacyjny a nie przedłożyły
zaświadczenia potwierdzającego
kontynuację przez dziecko nauki
w szkole ponadgimnazjalnej lub
szkole wyższej w roku szkol-
nym/akademickim 2015/2016
przypomina się o konieczności
dostarczenia w/w dokumentu.
Od 1 listopada br. o 100 zł wzros-

ną również kryteria dochodowe
uprawniające do zasiłku rodzin-
nego oraz specjalnego zasiłku
opiekuńczego. Kryterium ogólne,
które obecnie wynosi 574 zł netto
na osobę w rodzinie, będzie wy-
nosiło 674 zł. W przypadku ro-
dzin z dzieckiem niepełnospraw-
nym kwota ta wzrośnie z 664 zł do
764 zł. Z uwagi na powyższe,
kryterium dochodowe upraw-
niające do uzyskania specjalnego
zasiłku opiekuńczego także
wzrośnie do 764 zł. Zmianie nie
ulegnie natomiast kryterium do-
chodowe uprawniające do uzys-
kania jednorazowej zapomogi z
tytułu urodzenia się dziecka tzw.
„becikowego”, które wynosi 1 922
zł na osobę. Od listopada br.

wzrośnie również wysokość niek-
tórych świadczeń rodzinnych. I
tak np. zasiłek rodzinny na dziec-
ko w wieku 0-5 lat wzrośnie z 77 zł
do 89 zł, zasiłek rodzinny na
dziecko w wieku 5-18 lat ze 106 zł
do 118 zł ,zasiłek rodzinny na
dziecko w wieku 18-21 lat
wzrośnie ze 115 zł do 129 zł.,
dodatek z tytułu samotnego wy-
chowywania dziecka wzrośnie ze
170 zł do 185 zł, natomiast do-
datek z tytułu wychowywania
dziecka w rodzinie wielodzietnej
zostanie podwyższony z 80 zł do
90 zł.

Danuta Mikrut

Świadczenia rodzinne - nowy okres zasiłkowy 2015 /2016

GRUNTY
PRZYGOTOWYWANE
DO SPRZEDAŻY

NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONE W CHOCENIU
NA SPRZEDAŻ!!!

W 2015 r. Gmina Choceń za-
mierza ogłosić przetarg na sprze-
daż dwóch nieruchomości poło-
żonych w Choceniu:
- oznaczonych numerem 839
położonych przy ulicy Czernie-
wickiej. Grunty te stanowiły
wcześniej boisko sportowe
- oznaczonych numerem 22/1 po-
łożonych przy ulicy Włocławs-
kiej (przy DINO). Powyższe
grunty zostaną sprzedane w prze-
targu ustnym nieograniczonym.
Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie Gmi-
ny w Choceniu w pok. nr 2, lub
pod numerem telefonu (54) 284
60 33, lub na stronie internetowej
www.chocen.pl.

Hanna Gołębiewska

Wójt Gminy Choceń ogłasza I
publiczny nieograniczony prze-
targ ustny na sprzedaż nierucho-
mości.
Przedmiotem sprzedaży są dwie
nieruchomości sprzedawane ra-
zem położone w Choceniu, Gmi-
na Choceń stanowiące:
- dz. Nr 203/2 o pow. 1,8400 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne dla której prowa-

dzona jest księga wieczysta ozna-
czona numerem WL1W/000-
83252/1
- dz. Nr 203/3 o pow. 2,7500 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne dla której prowa-
dzona jest księga wieczysta ozna-
czona numerem WL1W/000-
15636/0
Dla terenu na którym położone są
nieruchomości oznaczona nume-
rem geodezyjnym 203/2 i 203/3
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego nie obo-
wiązuje. W studium uwarunko-
wań i kierunków rozwoju zagos-
podarowania przestrzennego
Gminy Choceń (Uchwała Rady
Gminy Nr XLIV/257/10 z dnia 06
listopada 2010 r.), teren ten
oznaczony jest symbolem MNU
strefa zabudowy mieszkaniowo-
usługowej potencjalnej.
Cena nieruchomości wynosi:
Dz. nr 203/2 i 203/3
410 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości nastąpi
w drodze licytacji ustnej. Sprze-
daż nieruchomości podlega zwol-
nieniu z podatku od towarów i
usług zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz.
U. 2011 nr 177 poz. 1054 ze zm.)
Organizator przetargu nie prze-
widuje możliwości rozłożenia ce-
ny sprzedaży na raty. Nabywca
będzie zobowiązany do zapłaty
całej należności z tytułu nabycia
nieruchomości przed zawarciem

aktu notarialnego.
Szczegółowe informacje można
uzyskać w Urzędzie Gminy w
Choceniu w pok. nr 2, lub pod
numerem telefonu (54) 284 60
33, lub na stronie internetowej
www.chocen.pl.

Hanna Gołębiewska

W dniu 07.10.2015 przeds-
tawiciele tych budynków, którzy
się zgłosili do termomodernizacji,
zawiązali stowarzyszenie pod
nazwą „Ciepły Dom”. Na spot-
kaniu przyjęto statut, niezbędne
uchwały oraz powołano 6 osobo-
wy zarząd. Prezesem zarządu
stowarzyszenia został Pan Kamil
Klejba. Stowarzyszenie złoży je-
den wspólny wniosek na wszyst-
kie budynki w gminie. Przygoto-
wywana jest dokumentacja na
budynki w Choceniu, Borzymiu,
Jarantowicach, Wilkowicach,
Wilkowiczkach i Skibicach.
Mieszkańcy zbierają już pienią-
dze potrzebne na wkład własny w
zależności od wielkości budynku
od kilku do kilkunasty tysięcy zło-
tych. Jednym z warunków wyko-
nania termomodernizacji jest
zgoda wszystkich właścicieli mie-
szkań danego budynku. Wiem, że
w kilku przypadkach z różnych
względów takiej zgody nie ma.
Cały czas trwają rozmowy, aby
sprawę dociepleń doprowadzić

STOWARZYSZENIE
CIEP“ ŁY DOM”

do szczęśliwego finału i żeby jak
najwięcej budynków mogło z tego
skorzystać. Konkursy na termo-
modernizację mają być ogłoszo-
ne w 2016 roku. Zawiązanie sto-
warzyszenia, zbiórka pieniędzy i
opracowanie niezbędnej doku-
mentacji to działania stawiające
nas na dobrej pozycji w chwili
ogłoszenia konkursów i szansa na
powodzenie całego zadania.

Piotr Lewandowicz
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głosowaniu tajnym -

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Kolegium S du Okr gowego we
W oc awku ustali o cztery miejs
ca na awników dla naszej gminy
na now kadencj 2016-2019.
Otrzymali my trzy miejsca w S
dzie Rejonowym Wydzia Ro
dzinny i Nieletnich oraz jedno do
Wydzia u Pracy i Ubezpiecze
Spo ecznych.
Zg oszenia by y przyjmowane do
30 czerwca 2015 r. Karty zg osze
na kandydatów na awników
wp yn y od: Pana Andrzeja Bi
li skiego, Pani Barbary Ciesiels
kiej, Pani Agnieszki Ryniec oraz
Pani Danuty elskiej (Wydzia
Pracy i Ubezpiecze Spo ecz
nych). Na ostatniej sesji Rada
Gminy w do
kona a wyboru ww. osoby na
awników.
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W ramach zadania realizowanego
wspólnie z Urzędem Marszał
kowskim Województwa Kujaws

-
-

ko-Pomorskiego w Toruniu oraz
28 samorządami lokalnymi z te
renu województwa zorganizo

-
-

wany został piknik edukacyjny.
Miał on miejsce 02.10.2015r. Je
go pierwsza część odbyła się na
sali gimnastycznej Szkoły Pods
tawowej w Choceniu. Na pikniku
poruszona została tematyka re
kultywacji i gospodarki odpa
dami. Zajęcia prowadził Pan Woj
ciech Rybarczyk. Uczestnikami
pikniku byli uczniowie tut. szkoły
z klas IV-VI. Piknik zawierał
elementy dyskusji i zabawy. Dru
gim etapem była wycieczka klas
IV na zrekultywowane składo
wisko w Niemojewie.
Wykonawca realizuje ostatni z
etapów tj. budowę ścieżki edu
kacyjnej. Koniec prac przewiduje
się na koniec października. Po
tym czasie dokonany zostanie od
biór całego zakresu prac wynika
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jący z umowy.
Głównym celem Projektu jest
przywrócenie wartości przyrod
niczych terenom po zamkniętych
składowiskach odpadów między
innymi poprzez właściwe uksz
ałtowanie terenu, odtworzenie
gleby, uregulowanie właściwych
stosunków wodnych oraz wpro
wadzenie roślinności. Na zrekul
tywowany teren po składowisku
będzie mógł wejść każdy. Infra
struktura, która powstanie w
tych miejscach umożliwi prowa
dzenie działań edukacyjnych z
zakresie ekologii, ochrony śro
dowiska oraz racjonalnego gos
podarowania odpadami. War
tość prac opiewa na cenę
494.312,40 zł brutto.

Tomasz Sikorski
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Wysypisko do rekultywacji

Gminna Komisja ds. szacowania
szkód powstałych w uprawach za-
kończyła swoje prace. Oszaco-
wano straty w 443 gospodars-
twach. Protokół z oszacowania
strat zainteresowani mogą wy-
korzystać w trojaki sposób.
Pierwszy który już miał miejsce i
trwał od 11 września do 30 wrześ-
nia br. Polegał na złożeniu wnios-
ku wraz z protokołem do oddziału
Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa we Włoc-
ławku. Państwo już poznaliście
zasady pomocy, dlatego też nie
będziemy jej po raz kolejny przy-
taczać. Drugi sposób to przed-
łożenie protokołu wraz z wnios-
kiem do siedziby KRUSU celem
umorzenia lub odroczenia ratki.

Trzeci i ostatni sposób to ubie-
ganie się o kredyt. Także do tego
celu potrzebny jest protokół.
Jednakże w tym przypadku musi
być on podpisany przez Woje-
wodę Kujawsko-Pomorskiego.
Potrwa to jeszcze chwilę. Wyjaś-
niamy dlaczego. Pierwsza wersja
przesłanego protokołu do Woje-
wody została poprawiona z uwagi
na dopisywanie upraw i ich po-
wierzchni które zostały pominię-
te przy spisywaniu protokołów
indywidualnych. Każde dopisa-
nie nawet 1 hektara miało wpływ
na zmiany w protokole. Poprawki
zostały naniesione, a protokół po-
nownie został wysłany do Urzędu
Wojewódzkiego celem zaopinio-
wania. Kolejnym krokiem będzie

złożenie wszystkich indywidual-
nych protokołów u Wojewody,
które zostaną podpisane. Będzie
to ostatni krok, który otworzy
„furtkę” tym chętnym, którzy bę-
dą chcieli skorzystać z kredytu.
Wszystkie informacje na temat
wysokości oprocentowania, ter-
minu spłat uzyskacie Państwo w
banku. Niezwłocznie jak tylko
otrzymamy informację, że pro-
tokoły zostały podpisane przez
Wojewodę podamy informację na
naszej stronie internetowej.
Wszyscy wiemy jakie problemy
związane były z tematyką suszy.
Jakie rozbieżne informacje
dopływały do nas wszystkich.
Największe zamieszanie doty-
czyło jednak obwieszenia, które

mówiło, że nie wszystkie uprawy
zostały dotknięte suszą. Wiemy
także skąd one się brały. To Ins-
tytut Upraw Nawożenia i Glebo-
znawstwa w Puławach był auto-
rem takich opracowań. Graliśmy
w jednej drużynie i do jednej
bramki dlatego udało nam się
wspólnie wypracować korzystne
warunki tzn. że nie tylko zboża
jare, ozime, rośliny strączkowe,
rzepak, rzepik i krzewy owocowe
były brane pod uwagę ale także
pozostałe uprawy w gospodars-
twach. Udało się w tym miejscu
wypada podziękować komisji za
trud włożony przy pracy, sołty-
som za pomoc, a rolnikom za
cierpliwość.

Tomasz Sikorski

SUSZA 2015- PODSUMOWANIE

11 września 2015 46. uczniów Szkoły
Podstawowej w Choceniu z klas IV-VI,
którzy w ubiegłym roku szkolnym
osiągnęli wysokie wyniki w nauce
uczestniczyło w wycieczce do Pozna-
nia. Program wycieczki składał się z
następujących atrakcji: wizyta w niez-
wykłym Muzeum Rogalowym, gdzie
uczestnicy zostali zapoznani z historią
rogali świętomarcińskich, mogli
poznać niektóre słowa w gwarze
poznańskiej oraz podjąć próbę
wypieku rogali, spacer po Starówce,
spotkanie z koziołkami, lekcja w
Palmiarni, gdzie zobaczyliśmy,
dotknęliśmy a nawet powąchaliśmy
wiele roślin znanych jako przyprawy,
przejażdżka kolejką parową Maltanka,
spacer po dziedzińcu pałacowym i par-
ku w Rogalinie, gdzie ogromne wraże-
nie zrobił na uczestnikach widok

ogromnych dębów, a wśród nich trzech
nazwanych imionami: Lech, Czech i
Rus. Organizatorzy oraz uczestnicy
pragną podziękować organowi prowa-
dzącemu – Urzędowi Gminy Choceń za
przekazanie pieniędzy na organizację
wypoczynku letniego, dzięki czemu
odpłatność uczestników wycieczki była
niewielka.

UCZNIOWIE SP CHOCEŃ Z WIZYTĄ W WIELKOPOLSCE

Po zwycięstwie w Przeglądzie Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Maska”
Brześciu Kujawskim w kategorii klas I-
III i zdobyciu Grand Prix Przeglądu,
grupa teatralna ze szkoły w Śmiło-
wicach wystąpiła 3 października 2015
w Świeciu. Uczniowie klasy III ze Śmi-
łowic zaprezentowali się w gronie
najlepszych teatrów dziecięcych i
młodzieżowych w naszym woje-
wództwie na Konfrontacjach Teatrów
Dziecięcych „Teatr bez granic”. Na
scenie ponownie zaprezentowali
„Czerwonego Kapturka” pod kierow-
nictwem Pani Elżbiety Lachendrowicz.
Z konfrontacji nagrody aktorskie przy-
wiozły nasze młode aktorki: Katarzyna

Kujawska za rolę Wilka i Zuzanna Zie-
lińska za rolę Czerwonego Kapturka.
Serdecznie gratulujemy młodym
aktorom i dziękujemy Pani Elżbiecie
Lachendrowicz. Dziękujemy rodzicom
za pomoc w przygotowaniu dekoracji.
Dziękujemy panu Wójtowi Romanowi
Nowakowskiemu za pomoc finansową
w organizacji transportu uczniów do
Świecia.

Sławomir Gwardecki

WYSTĘP TEATRU ZE ŚMIŁOWIC
NA KONFRONTACJACH TEATRÓW DZIECIĘCYCH



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE4

PETYCJA RODZICÓW

LOKAL WYBORCZY
W LUTOBORZU

Wpłynęło do tut. Urzędu pismo
od pracowników szkoły podsta
wowej w Choceniu i od rodziców
podpisane przez około 200 osób
o, cytuję: ”wyegzekwowanie od
uczniów szkół ponadpodstawo
wych właściwych zachowań (za
kaz palenia papierosów, używa
nia wulgarnych słów) na chod
niku wzdłuż ogrodzenia szkoły
podstawowej. Często uczniowie
nie reagują na zwracana im uwa
gę przez pracowników szkoły
podstawowej i rodziców przyp
rowadzających dzieci. Takie za
chowania niekorzystnie wpły
wają na wizerunek naszej szkoły,
a także są niechlubnym przykła
dem dla naszych dzieci. Uniemo
żliwiają nam skuteczne oddzia
ływanie na naszych uczniów.”
Poprosiłem na spotkanie dyrek
torów Pawłowską Annę, Mikołaj
czak Tamarę i Skalskiego Leszka.
Udział brał także kierownik pos
terunku policji w Choceniu p. Sa
fianowski. Wszyscy przyznali, że
problem jest prawdziwy i realny a
jednocześnie trudny do załat
wienia. Ważna jest współpraca
wszystkich by osiągnąć rezultaty.
Dotyczy to zwłaszcza rodziców
dzieci palących. Wszak paczka
papierosów kosztuje dzisiaj około
10 zł i niemożliwe by dzieci
dysponowały takimi pieniędzmi
bez wiedzy i tym samym aprobaty
rodziców. Palenie przed szkołami
stanowi naruszenie prawa, jest
bowiem paleniem w miejscu
publicznym i czyn taki zagrożony
jest mandatem do 500 zł. Policja
zwiększy nadzór nad terenem
przy szkołach i będzie karać. Pala
czom przypominamy, iż u zbiegu
ulic Sikorskiego i Czerniewickiej
znajduje się obiekt, który nie jest
miejscem publicznym. Jeśli
palenie przed szkołami się nie
skończy zdecydowani jesteśmy
założyć monitoring i zdjęcia z mo
nitoringu przekazywać rodzicom
i policji.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Obiekty dawnej szkoły wykorzys
tywane są na świetlicę wiejską i
lokal wyborczy. Obiekt jest w
trakcie remontu i docelowo prze
budowy. Prace niestety bardzo się
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ślimaczą. Firma, do której obec
nie obiekt należy ma zamiar prze
budować byłą szkołę na Dom
Pomocy Społecznej i wybudować
dodatkowe pawilony. Obecnie
kończy się procedura uzyskania
pozwolenia na budowę. Według
oświadczenia właścicieli prace
rusza w roku 2016. Obiekt deli
katnie mówiąc w obecnym stanie
nie stanowi ozdoby dla Lutobo
rza. Na spotkaniu z sołtysem p.
Zwolińskim i radnym p. Kac
perskim postanowiliśmy, że jesz
cze obecne wybory odbędą się po
staremu. Jeśli firma do następ
nych wyborów nie poprawi stanu
obiektów to rozważymy możli
wość czasowej zmiany siedziby
komisji wyborczej z Lutoborza do
remizy w Szczutkowie.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Niestety odszedł od nas Pan
Zdzisław Świątkowski ze Szczut
kowa. Człowiek, który wiele lat
pełnił funkcję sołtysa i aktywnie
działał w Ochotniczej Straży Po
żarnej, ostatnio jako prezes OSP
w Szczutkowie i członek Zarządu
Gminnego. Był pracowitym i
odpowiedzialnym człowiekiem.
Łączymy się w bólu z rodziną
zmarłego. Mieliśmy możliwość
towarzyszyć mu w ostatniej
drodze. Wszystkim, którzy zna
leźli czas i ochotę by uszanować
Pana Zdzisława dziękuję. Panie
Zdzisławie pozostaniesz w naszej
wdzięcznej pamięci.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Wybory sołtysa w Szczutkowie
odbędą się w dniu 30 paździer
nika 2015 roku w remizie OSP o
godzinie 14.00 - pierwszy termin i
o godzinie 14.15 drugi termin. By
zebranie odbyło się w pierwszym
terminie musi być obecnych 10 %
mieszkańców uprawnionych do
głosowania. W drugim terminie
zebranie jest ważne bez względu
na frekwencje.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Wojewoda Kujawsko – Pomorski
wystąpiła do nas z pytaniem, czy
jesteśmy gotowi przyjąć uchodź

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

ODSZEDŁ Z. ŚWIĄTKOWSKI

WYBORY SOŁTYSA

CHOCEŃ – BEZ UCHODŹCÓW

ców z bliskiego wschodu. Temat
ten był przedmiotem obrad Rady
Gminy. Z uwagi na ograniczone
możliwości oraz fakt przyjęcia w
nieodległym czasie rodziny pols
kiej z Kazachstanu zdecydowa
liśmy się nie przyjmować przy
najmniej w chwili obecnej
uchodźców.

Roman Nowakowsk
Wójt Gminy

Zgłosiła się do nas firma z Włoc
ławka, która w ramach Narodo
wego Funduszu Zdrowia gotowa
jest na swój koszt otworzyć, wy
posażyć i prowadzić gabinet sto
matologiczny. Gabinet będzie
mieścił się w pomieszczeniach
Sali Sportowej w Choceniu. Opie
pełnym zakresie łącznie z lako
waniem zębów i wszelkiego ro
dzaju zabiegami oraz profilak
tyką będzie świadczeniem bez
płatnym dla dzieci w wieku od 0
do 18 roku życia - dla osób za
mieszkałych na terenie gminy lub
uczęszczających do wszystkich
szkól i przedszkoli z terenie gmi
ny. Czyli dzieci z innych gmin
uczęszczające do naszych szkół i
przedszkoli też tą opieką będą
objęte. Pełen wykaz dostępnych
świadczeń znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej –
w zakładce aktualności. Dotyczy
to też szkół zawodowych i Li
ceum. Jaki termin zapytacie
Państwo. Negocjacje z Fundu
szem trwają. Realny termin to
pierwsze półrocze przyszłego
roku.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

-
-
-

i

-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

Coraz częściej spotykamy się z ak-
tami wandalizmu w naszej gmi-

STOMATOLOGIA W SZKOLE

AKTY WANDALIZMU

nie. Wspólne dobro dewas-
towane jest czasami za naszym
cichym przyzwoleniem. Brak
reakcji na pewne zachowania
młodzieży lub nawet dzieci z
obawy o własne bezpieczeństwo
powoduje poczucie bezkarności
za różne wybryki. W ostatnim
czasie na oczyszczalni ścieków w
Olganowie zostały uszkodzone
sygnalizatory awarii i rury odpo-
wietrzające zbiorniki. Uszko-
dzono zostało też ogrodzenie.
Elementy te nie zostały skra-
dzione tylko zniszczone. Koszt
naprawy to około 1000,00 zł. W
Czerniewicach niedawno została
odnowiona świetlica wiejska. Od-
bywają się tam różne uroczys-
tości takie jak chrzciny, komunie
czy urodzin. W nocy z 3 na 4 paź-
dziernika grupa wandali realizu-
jąc prawdopodobnie swoje pora-
chunki zakłócili odbywającą się
tam osiemnastkę. Zniszczone
zostało ogrodzenie tarasu oraz
napis wykonany na elewacji bu-
dynku. Budynek jest obiektem
sa-morządowym. Straty szacuje
się na około 700,00 zł. Oba przy-
padki zostały zgłoszone na poli-
cję, gdzie toczy się postępowanie
mające na celu ustalenia spraw-
ców i pokrycie powstałych strat.
W małych miejscowościach
wszyscy się znamy i mam na-
dzieję ,że ustalenie sprawców to
tyko kwestia czasu. Wszystkich
siłaczy zapraszam na halę spor-
towe i inne obiekty sportowe aby
tam wykazali się swoją spraw-
nością i siła, a nie na literach ze
styropianu i rurach z PCV.

Piotr Lewandowicz

CHODNIKI W CZERNIEWICACH
I W SKIBICACH
Staraniem samorządu gminy i rad
nego p. Jasińskiego przedłużyliśmy
chodnik na ulicy Grabkowskiej w
Czerniewicach, a tak że w Skibicach
by można bezpiecznie dojść do
przystanku. Są to co prawda drogi
powiatowe , ale z powiatu pochodziła
tylko kostka - wszystkie pozostałe
koszty ponosiła gmina.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

-

-



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE 5

ULICA PARKOWA
W CHOCENIU
I DROGA JANOWO-ZĄBIN
Włocławskie Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych z Nowej Wsi
re lizuje prace związane z prze
budową przepustów w ciągu ul.
Parkowej w Choceniu i w Ząbinie.
Roboty, te jaki i przebudowa dro
gi na odc. 500 mb dofinansowane
zostaną na mocy umowy pod
pisanej z Wojewodą Kujawsko-
Pomorskim kwotą prawie 140 tys.
zł. Projekt obejmuje wykonanie

a -

-

-

nowej nawierzchni asfaltowej i
chodnika (lewostronnie), otuliny
żelbetowej i poręczy, umocnienie
skarp brukowcem na przepuście
w Choceniu oraz przedłużenie 2
przepustów, wykonanie ścianek
czołowych, ustawienie poręczy
stalowych SP09 i wykonanie pod
budowy o pow. 2160 m2 z kru
szywa wapienno-żwirowego w
ciągu drogi Janowo-Ząbin. Od
biór prac planowany jest na
koniec października 2015 r.

Krzysztof Wojtalik

-
-

-

NOWE WNIOSKI NA DROGI
Po sześciu rozliczonych edycjach
Narodowego Programu Prze
budowy Dróg Lokalnych nas
tąpiła zmiana programowa udzie
lania jst dotacji celowych z bud
żetu państwa na dofinansowanie
zadań własnych w zakresie bu
dowy, przebudowy i remontów
dróg. W chwili obecnej je to Prog
ram rozwoju gminnej i powia
towej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2020. Bazuje on na
wcześniejszych sprawdzonych
założeniach podziału środków
pomiędzy gminami i powiatami,
przeprowadzania konkursów i
monitoringu realizacji zadań.
Zmianie uległy kryteria oceny jak
i zasady partnerstwa. Większy
nacisk położony jest na budowę
dróg i ich dostosowanie do właś
ciwych parametrów. Gmina złoży
wniosek pn. „Przebudowa dróg w
układzie przestrzennym w wyb
ranych obszarach Gmin: Choceń,
Lubień Kujawski uwzględniająca
poprawę warunków technicznych
i poziomu bezpieczeństwa oraz
zwiększenia dostępności trans
portowej”. Obejmował będzie
następujące drogi :
1. Szczutkowo – Szczutkowo Ko
lonia (od drogi pow. Wilkowiczki-
Lutobórz do drogi gminnej
Szczutkowo-Kępka Szlachecka
2. (Gr. gm. ) Kępka Szlachecka –
Lutobórz (na jeziorem, od grani
cy z gm. Lubień Kuj.)
3. (Gr.gm.) Wiktorowo – Luto
bórz ( do sklepu)
4. Lutobórz –(gr. gm.) Chwa
libogowo (w stronę Kłóbki)
5. Droga Lubienia Kujawskiego :
Wiktorowo – gr. gminy Choceń,
ogółem będzie to ponad 5,4 km
dróg.
Zadanie realizowane będzie we
współpracy z Gminą Lubień Ku
jawski. Jesteśmy w trakcie podej
mowania stosownych uchwał o
partnerstwie, przekazaniu –prze
jęciu dróg i wysokości wkładów
finansowych. Na początku grud
nia br. nastąpi rozstrzygnięcie

-
-
-
-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

konkursu.
Krzysztof Wojtalik

W ostatnich dniach sierpnia br.
odbyła się sesja wyjazdowa ko
misji ds. przeglądu, oceny zasto
sowania, funkcjonowania i utrzy
mania oznakowania pionowego i
poziomego na drogach na terenie
gminy Choceń (dróg gminnych i
powiatowych). Było to wynikiem
wielu wniosków zgłaszanych
przez mieszkańców, radnych
naszej gminy jak również wyni
kało z powstania nowych dróg
twardych. W większości przy
padków wnioski zostały pozy
tywnie rozpatrzone. Wprowa
dzenie nowych organizacji ruchu
będzie się odbywało sukce
sywnie, potrwa przynajmniej do
połowy przeszłego roku. Zwią
zane jest to z opracowaniem
ponad 50 projektów organizacji
ruchu, ich uzgodnieniem z
właściwymi organami oraz
zabezpieczeniem w budżecie
środków finansowych na zakup
nowego oznakowania. Szacun
kowy koszt to ok. 27 tys. zł. Na
leży stwierdzić, że nie ma so
łectwa na terenie którego nie zaj
dą zmiany, czy też uzupełnienia
oznakowania dróg. Głównie
dotyczy to wprowadzenia ogra
niczenia prędkości, terenów
zabudowanych, tablic kierunko
wych, znaków ostrzegawczych,
drogowskazów, tablic miejsco
wości ale i zmian pierwszeństwa
przejazdu. Komisja nie zaakcep
towała natomiast wniosków dot.
wprowadzenia na drogach pro
gów zwalniających. Pracom ko
misji przewodniczyła pani Ewa
Sikorska – Naczelnik Wydziału
Komunikacji Starostwa Po
wiatowego we Włocławku, po
nadto udział wzięli przedsta
wiciele Komendy Miejskiej Po
licji we Włocławku Wydziału
Ruchu Drogowego, Powiatowego
Zarządu Dróg i Gminy Choceń.

Krzysztof Wojtalik

-
-
-

-

-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

-

-

-
-

-
-
-
-

ZMIANY W ORGANIZACJACH
RUCHU NA DROGACH

nie na wsiach w porze od zmierz-
chu do świtu. Czynimy usilne
starania, aby istniejące już oś-
wietlenie było zawsze sprawne i
poprawiało bezpieczeństwo na
drodze. Dlatego też w najbliższym
czasie przeprowadzony zostanie
przegląd oświetlenia drogowego.
Ewentualne usterki w oświet-
leniu proszę zgłaszać bezpośred-

OŚWIETLENIE ULICZNE
Bezpieczeństwo ruchu drogowe-
go, to nie tylko oświetlenie ulicz-
ne ale również sposób zachowa-
nia się pieszych na drodze, a prze-
de wszystkim dbałość o elementy
odblaskowe.

Zasada „widzę i jestem widziany
„powinna obowiązywać szczegól-

nio do ENERGA OŚWIETLENIE
kontakt p. Andrzej Dzwonkowski
tel. 693 216 106 email: an-
drzej.dzwonkowski@energa.pl
lub URZĄD GMINY CHOCEŃ-
kontakt p. Mariusz Bilęda tel.
54/2846617 kom. 608 575 811
email: mariusz.bileda@cho-

cen.home.pl .
Wszystkie usterki proszę zgłosić
w jak najszybszym czasie, jeszcze
przed planowanym przeglądem,
który nastąpi przed świętami
Bożego Narodzenia.

Mariusz Bilęda

Kolejny raz uczniowie i nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach wzięli udział w
„Sprzątaniu Świata”. Przez kilka
godzin poszczególne klasy
starały się zebrać ogromne ilości
śmieci i odpadów jakie miesz-
kańcy naszej gminy zostawiają w
rowach, parkach i zagajnikach
okolic Śmiłowic.

Pomimo wielkiego zaangażo-
wania, szczególnie najmłod-
szych uczniów, nie udało się
wszystkiego usunąć. Miejmy na-

dzieję, że ta akcja choć na chwilę
uświadomi dorosłym potrzebę
dbania o własne środowisko.

Sławomir Gwardecki

„SPRZĄTANIE ŚWIATA” W ŚMIŁOWICACH
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W dniu wyborów głosowanie
rozpoczyna się o godz. 7:00 i
trwa do godz. 21:00.

Powinniśmy pamiętać o dowo-
dzie osobistym. Wyborca musi
bowiem obwodowej komisji wy-
borczej okazać dokument umoż-
liwiający stwierdzenie jego toż-
samości. Gdy głosujemy poza
miejscem swojego zameldowa-
nia, mamy obowiązek okazać zaś-
wiadczenie o prawie do głoso-
wania. Obywatele polscy stale za-
mieszkujący za granicą powinni
zabrać ze sobą ważny polski
paszport.

Po otrzymaniu kart do głosowa-
nia każdy z wyborców musi udać
się do wyznaczonych do tego celu
kabin do głosowania. W kabinie
znajdziemy długopis, którym bę-
dzie można wskazać swojego kan-
dydata.
Głosowanie odbędzie się na
różnokolorowych kartach do
głosowania. Innej do Sejmu i in-
nej do Senatu. Wybieramy, sta-
wiając na karcie do głosowania
wyraźny znak „X” obok nazwiska

Co zabrać ze sobą
do lokalu wyborczego?

Jak głosować?

kandydata. Wybieramy tylko jed-
nego kandydata na posła i jed-
nego na senatora. Postawienie
znaku „X” przy więcej, niż jednym
kandydacie albo nie postawienie
znaku powoduje nieważność
głosu. Po zaznaczeniu swojego
kandydata do Sejmu i Senatu,
karty głosowania wrzucamy do
urny wyborczej.

Prawo udziału w głosowaniu
(prawo wybierania) w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Pols-
kiej i do Senatu Rzeczpospolitej
Polskiej ma obywatel polski,
który:
- najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat,
- nie został pozbawiony praw
publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądu,
- nie został ubezwłasnowolniony
prawomocnym orzeczeniem
sądu,
- nie został pozbawiony praw wy-
borczych prawomocnym orze-
czeniem Trybunału Stanu

Wszystkie informacje na temat
referendum oraz wyborów par-
lamentarnych dostępne są na
stronie Państwowej Komisji Wy-
borczej http://pkw.gov.pl/

WYBORY PARLAMENTARNE JUŻ 25 PAŹDZIERNIKA

5.Sołectwa:  Bodzanowo,
Lutobórz, Szczutkowo,
Ząbin

6.Sołectwa:  Borzymowice,
Niemojewo

7.Sołectwa:  Szatki,
Wichrowice I, Wichrowice
II, Skibice

8.Sołectwa:  Wilkowice,
Wola Nakonowska

siedziba komisji w byłej SP
w Lutoborzu

siedziba komisji w byłej SP
w Szczytnie

siedziba w remizie OSP
w Wichrowicach

siedziba w SP w Wilkowicach

1.Sołectwo  Choceń,

2.Sołectwa:  Bodzanówek,
Borzymie,  Janowo,
Jarantowice,  Krukowo,
Olganowo, Siewiersk

3.Sołectwa:  Grabówka,
Kuźnice, Nakonowo Stare,
Śmiłowice, Śmiłowice
Pustki

4.Sołectwa:  Czerniewice I,
Czerniewice II, Wilkowiczki

siedziba komisji w Gimnazjum
w Choceniu

siedziba komisji w Gimnazjum
w Choceniu

siedziba komisji w SP
w Śmiłowicach

siedziba komisji w przedszkolu
w Czerniewicach

OBWODY GŁOSOWANIA W NASZEJ GMINIE:

W DNIU 05 PAŹDZIERNIKA W OBECNOŚCI
PRZEDSTAWICIELI KOMITETÓW WYBORCZYCH
PRZEPROWADZONO LOSOWANIE SKŁADÓW
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

Do każdej OKW kandydatów zgłosiło 12 komitetów wyborczych
A zgodnie z art.182 § 2 Kodeksu wyborczego w skład OKW powołuje
się od 6-8 osób  a w obwodach odrębnych /u nas jest to obwód nr 9
w DPS w Wilkowiczkach/ od 5-6 osób, dodatkowo w każdym
obwodzie powołuje się po jednej osobie wskazanej przez wójta.
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Powoływane składy obwodowych
komisji wyborczych zawsze budzą
wśród mieszkańców wiele emocji.
Często mieszkańcy zarzucają, że w
komisjach są zawsze te same oso
by, że zasiadają czasami całe ro
dziny a ja po raz kolejny wyjaś
niam, że kandydatów do komisji
zgłaszają zawsze pełnomocnicy
komitetów wyborczych lub osoby
przez nich upoważnione (w tabel
kach wyżej są właśnie podane ko
mitety, które zgłaszały kandyda
tów). Losowanie zawsze odbywa
się w obecności osób zgłaszających

-
-
-

-
-
-

i sporządzany jest z tego losowania
protokół. Następnie Wójt zgodnie
z wynikami losowania w drodze
zarządzenia powołuje składy
OKW. W każdej komisji jej człon
kiem jest pracownik wskazany
przez wójta (art.182 § 2a Kodeksu
wyborczego).
Wszystkie informacje na temat
wyborów parlamentarnych dos
tępne są na stronie Państwowej
Komisji Wyborczej
http://pkw.gov.pl/

Anna Nitecka
Pełnomocnik ds. Wyborów

-

-

Frekwencja w referendum przeprowadzonym w dniu 6 września br.,
na terenie naszej gminy wyniosła 5,33 proc. Referendum
przebiegało spokojnie i bez zakłóceń. Najmniejsza frekwencja była w
Śmiłowicach (2,88), największą frekwencję odnotowano w DPS
Wilkowiczki (47,27).

Frekwencję i wyniki w poszczególnych obwodach ilustrują tabelki

Pytanie 1
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

Pytanie 2
Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu
finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

Pytanie 3
Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania
wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika?

Dziękujemy za pracę pracownikom dziewięciu obwodowych komisji
wyborczych.

Agnieszka Światkowska Sekretarz gminy

>>

WYNIKI REFERENDUM
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Jeszcze kilka miesięcy temu, głoś
no mówiło się o planach mają
cych na celu likwidację poste
runku policji w Choceniu. Dzięki
dołożonym staraniom, udowod
niono, że jest to zły pomysł, dla
tego też plany te nie zostały zrea
lizowane. W dniu 15.09.2015 r. na
placu Komendy Miejskiej Policji
we Włocławku dokonano uro
czystego przekazania samochodu
służbowego marki Opel Corsa z

-
-
-

-
-
-

-

silnikiem o pojemności 1.2 litra
dla komisariatu policji w Choce
niu. Zakup nowego radiowozu
możliwy był dzięki współfinan
sowaniu Policji, Starostwa
Powiatowego we Włocławku oraz
Ministerstwa Spraw Wewnętrzn
ych. Przekazania auta dokonał
Podsekretarz Stanu w Mini
sterstwie Spraw Wewnętrznych
Wiceminister Grzegorz Karpińs
ki w obecności Wicestarosty po

-

-

-

-

-
-

wiatu włocławskiego Stanisława
Budzyńskiego, Komendanta
Miejskiej Policji we Włocławku
Inspektora Piotra Stachowiaka, a
także Wójta Gminy Choceń Ro
mana Nowakowskiego oraz Prze
wodniczącego Rady Gminy w
Choceniu. Pojazd dla swej jed
nostki odebrał asp. sztab.
Waldemar Błaszczyk z Chocenia.
Nowy radiowóz zakupiony dzięki
pomocy samorządów to przykład

-
-

-

wsparcia działania policjantów
na rzecz wspólnego celu jakim
jest zapew nienie większego
poziomu bez pieczeństwa dla
mieszkańców Gminy. Jest to
również doskonałe uzupełnienie
potrzeb tutejszego komisariatu,
które daje możliwość szybszego
dotarcia do osób potrzebujących
pomocy.

-
-

Szymon Bełkowski

NOWY RADIOWÓZ DLA KOMISARIATU POLICJI W CHOCENIU

NUMERACJA PORZĄDKOWA
NIERUCHOMOŚCI
W MIEJSCOWOŚCIACH

Do zadań gminy należy:
- umieszczenie i utrzymanie w
należytym stanie tabliczek z
nazwami ulic i placów w miastach
oraz innych miejscowościach na
terenie gminy,
- ustalenie numerów porząd-
kowych nieruchomości zabudo-
wanych oraz nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę, a
także prowadzenie i aktualizo-
wanie ewidencji numeracji po-
rządkowej nieruchomości.

Właściciele nieruchomości za-
budowanych oraz nieruchomości
przeznaczonych pod zabudowę są
obowiązani umieszczenia w wi-
docznym miejscu na ścianie fron-

towej budynku tabliczki z nume-
rem porządkowym. W przypadku
gdy budynek położony jest w głębi
ogrodzonej nieruchomości, tab-
liczkę z numerem porządkowym
umieszcza się na ogrodzeniu .
Tabliczka z nadanym numerem
porządkowym powinna być ut-
rzymywana w należytym stanie.
Minister właściwy do spraw bu-
downictwa, gospodarki przest-
rzennej i mieszkaniowej określa
w drodze rozporządzenia, sposób
ustalenia numerów porządko-
wych oraz oznaczenia nimi nieru-
chomości, uwzględniając w szcze-
gólności, że oznaczenie nieru-
chomości numerem porządko-
wym następuje z urzędu lub na
wniosek właściciela nierucho-
mości.
Osoba będąca właścicielem, ad-
ministratorem, dozorcą lub użyt-

kownikiem nieruchomości która
nie dopełnia obowiązku umiesz-
czenia w odpowiednim miejscu
albo utrzymania w należytym sta-
nie tabliczki z numerem porząd-
kowym budynku, podlega karze
grzywny albo karze nagany.

Mariusz Bilęda

W dniu 18 września 2015r
podpisano umowę pomiędzy
Gminą Choceń a Powiatem Włoc-
ławskim o udzielenie pomocy
finansowej w formie dotacji celo-
wej w wysokości 13.600 zł jed-
nostkom samorządu terytorial-
nego z terenu powiatu włocławs-
kiego z przeznaczeniem na zakup
niezbędnego sprzętu i wyposa-
żenia do prowadzenia działań

NOWY SPRZĘT
DLA JEDNOSTEK OSP

ratowniczo- gaśniczych. Środki
te przeznaczone są dla czterech
jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu gminy
Choceń będących w Krajowym
Systemie Ratownictwa Gaś-
niczego t.j:
- OSP Czerniewice
- OSP Śmiłowice
- OSP Nakonowo Stare
- OSP Choceń

Zakupiony sprzęt i wyposażenie
usprawni prowadzenie akcji ra-
towniczo gaśniczych na terenie
gminy Choceń oraz powiatu
włocławskiego a także realizację
zadań z zakresu ratownictwa
technicznego, chemicznego i me-
dycznego oraz walki z pożarami i
innymi klęskami żywiołowymi.

Mariusz Bilęda

OGŁOSZENIE
SPRZEDAM dobrze
prosperującą firmę

(ATRAKCJE DMUCHANE)
w zakres sprzedaży wchodzą;

urządzenia, strona
internetowa, logo firmy,

kontakty z klientami.
Więcej informacji
Tel; 606187239.

PODZIĘKOWANIA
Chciałam serdecznie podzię-
kować Wójt Gminy Choceń Panu
Romanowi Nowakowskiemu i
właścicielami „Nowej” Apteki
PlusFarm P Michałowi Dymkowi
w Choceniu za pomoc, serdecz-
ność i zrozumienie trudnej sytu-
acji w jakiej się znalazłam.
Mieszkanka Gminy Choceń.

Chcesz pomóc szkole? Każdy może oddawać głos na Szkołę
Podstawową im. Janusza Korczaka w Choceniu, która bierze

udział w konkursie „Wzorowa Łazienka". Te szkoły, które
zbiorą najwięcej głosów - wygrywają! Do wygrania jest
remont łazienek szkolnych o wartości 30 000 zł lub 100

rocznych zestawów produktów Domestos. Remont zostanie
przeprowadzony w szkole, która zbierze największą liczbę

głosów. Dodatkowo Domestos przeznaczy część środków ze
sprzedaży swoich produktów na remonty dla następnych
szkół, które zajmą kolejne miejsca w głosowaniu. Liczba
nagród zostanie ogłoszona 6 grudnia 2015 r. Szczegóły
programu na stronie www.wzorowalazienka.pl. Rodzice
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19 października 2015 roku
rusza nabór wniosków na
modernizację gospodarstw.
Można już sięgać po dopłaty z
Unii Europejskiej za pośrednic
twem Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. Stąd
konferencje promujące PROW
2014-2020 na Kujawach i Po
morzu, a także w innych re gio
nach Polski. Jedna z nich odbyła
się 23 września w Choceniu. Na
realizację PROW na lata 2007-
2013, największego jak do tej po
ry programu pomocowego dla
polskiego rolnictwa, nasz kraj
otrzymał ponad 72 mld zł. To było
duże wyzwanie, potrzeba deter
minacji, wysiłku, kreatywności i
sprawności organizacyjnej rol
ników, przetwórców żywności
oraz instytucji pracujących na
rzecz wsi, by dana Polsce szansa w
postaci miliardów złotych na roz
wój gospodarczy została wyko
rzystana. I to się udało. - Rolnicy
zdają sobie sprawę, że moder
nizacja poprawia efektywność
pracy, jest więc koniecznością. W
ciągu ostatnich lat gospodarstwa
zostały zmodernizowane. Na po
lach pracuje nowoczesny sprzęt,
w gospodarstwach stoją nowe

-

-
- -

-

-

-

-
-

-

-

budynki. Za unijne pieniądze w
ciągu ostatnich 10 lat rolnicy ku
pili blisko 400 tys. ciągników,
maszyn czy urządzeń rolniczych,
zrealizowali ponad 8 tys. inwes
tycji budowlanych. Ci, którzy zde
cydowali się na wymianę sprzętu i
powiększanie gospodarstw, przy
czynili się do zmiany technologii
na bardziej nowoczesną. Unijne
wsparcie od lat stanowi ogromny
zastrzyk finansowy. Wszyscy po
winni sobie zdawać sprawę, że
rolnictwo w sposób mniej lub bar
dziej bezpośredni dotyczy każ
dego z nas. Nowoczesny sprzęt to
większa efektywność, a to z kolei
oczywiste zyski. Korzyści płyną
nie tylko dla wielkich przedsię
biorstw, ale też dla odbiorcy, czyli
kupującego – wyjaśnia prezes
ARiMR Andrzej Gross. Zdecydo
wana większość środków z bud
żetu PROW 2007-2013 została
spożytkowana przez polską wieś.
Pieniądze skierowano na inwes
tycje, budowę potencjału prze
mysłu przetwórczego, two rzenie
miejsc pracy, organizację grup
producentów rolnych, przedsię
wzięcia chroniące środowisko
naturalne, poprawę infrastruk
tury w gminach oraz wspieranie
lokalnej aktywności. Wieś stała
się atrakcyjnym miejscem do

-

-
-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-

-

-

życia. Teraz czas na korzystanie z
kolejnych możliwości, jakie daje
nowa perspektywa Wspólnej
Polityki Rolnej. Stąd konferencje
promujące PROW 2014-2020.
Gośćmi spotkania zorganizo
wanego w Choceniu byli rolnicy,
samorządowcy, przedsiębiorcy,
pracownicy ODR oraz działacze
samorządu rolniczego. Stałym
punktem programu przeprowa
dzonych konferencji jest wrę
czanie przez Prezesa ARiMR
wyróżniającym się producentom
rolnym odznaki honorowej
"Zasłużony dla Rolnictwa" nada
nej przez Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa
Agencji oraz listów gratulacyj
nych, które Prezes Agencji skie
rował do wyróżniających się rol

-

-
-

-

-
-
-

ników. Jednym z odznaczeń wy
różniony został Roman Nowa
kowski – Wójt Gminy Choceń.
Konferencję uświetniły występy
Zespołu Folklorystycznego „Śmi
łowiónki” oraz dzieci z zespołu
Ziemi Kujawskiej przy Cho
ceńskim Centrum Kultury - Bibl
iotece pod kierunkiem Pani Julii
Skowrońskiej. Spotkanie było
również okazją do przekazania
przez Prezesa ARiMR Pana An
drzeja Grossa pięciu zestawów
komputerowych dla Szkoły Pods
tawowej w Śmiłowicach, których
odbioru dokonał Dyrektor Szkoły
Pan Sławomir Gwardecki w
asyście uczniów.

Mariusz Kierzkowski
ARiMR

-
-

-

-
-

-

-

,

KURS na rozwój
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RUROCIĄGI WODY
I SOLANKI DLA BUDOWY
KOPALNI NA WYSADZIE
SOLNYM „LUBIEŃ”
W PYTANIACH
I ODPOWIEDZIACH.

1. Kiedy PKN Orlen S.A. uzys-
ka prawo do rozpoczęcia
prac?
Umowa przedwstępna zakłada
podpisanie w przyszłości umowy
przyrzeczonej (aktu notarialne-
go), w oparciu o którą wypłacone
zostanie wynagrodzenie z tytułu
służebność przesyłu. Dopiero po
podpisaniu tego dokumentu i
wypłacie pierwszej raty skła-
dającej się z 100% wartości wyli-
czonego wynagrodzenia i 60%
odszkodowania wg. wyceny ope-
ratu PKN Orlen S.A. będzie miał
prawo wejścia na teren każdej
działki w celu wybudowania ruro-
ciągów, które zostaną posado-
wione na głębokości średnio 2 m.

2. Kiedy nastąpi pełna zap-
łata dla właścicieli nie-
ruchomości?

3.Jak długa będą trwały pra-
ce związane z budową ru-
rociągu?

4. W jaki sposób zostaną

Druga rata odszkodowań ure-
gulowana zostanie po protoko-
larnym przyjęciu przez właś-
ciciela terenu objętego budową.
W sporadycznych przypadkach
wymagających kolejnego dostępu
do terenu jak np.: remontu
rurociągu czy też usuwania
awarii, po wykonaniu prac osza-
cowane zostanie i wypłacone
przez PKN Orlen S.A. kolejne
odszkodowania za straty powst-
ałe w wyniku prowadzenia tych
prac.

Budowa nie będzie trwała na
poszczególnych nieruchomoś-
ciach dłużej niż jeden okres we-
getacyjny.

zabezpieczone odbudowane
po pracach ziemnych urzą-
dzenia melioracyjne?

5. Czy jest możliwa sprze-
daż/dzierżawa gruntów po
przeprowadzonej inwesty-
cji?

6. Jakie ograniczenia wpro-
wadza inwestycja?

Odbudowane w pasie tech-
nicznym urządzenia melioracyj-
ne objęte zostaną 7-letnim ok-
resem gwarancyjnym.

Zabudowa rurociągów nie ogra-
nicza użytkowania rolniczego na
działkach jak również sprzedaży
czy tez dzierżawy nieruchomości.

Jedynym ograniczeniem będą-
cym konsekwencją podziemnej
zabudowy rurociągów jest zakaz
budowania na trasie rurocią-
gów(pas ochronny 6 m od osi rur)
obiektów budowlanych, posia-
dających fundamenty oraz sa-
dzenia drzew i krzewów silne

ukorzenionych. Za tę niedogod-
ność wyliczona została finanso-
wania rekompensata w przygoto-
waniach przez rzeczoznawców
majątkowych operatach szacun-
kowych strat.

Dla każdej działki policzone zos-
tały również kwoty utraconych
tych dopłat, które dotyczą każ-
dego właściciela i nieruchomości.
Co do przypadków pozostałych
przyjęto właściciela i nierucho-
mości . Co do przypadków
pozostałych przyjęto, że (o ile
wystąpią, bo nie dotyczą każdej
nieruchomości i każdego właści-
ciela), właściciel będzie miał
prawo zgodnie z § 6 pkt 3 umowy
przedwstępnej wystąpić o od-
szkodowanie z tego tytułu i po
jego stronie będzie leżał ciężar
dowodu, ze szkoda faktycznie
wystąpiła.

PKN Orlen S.A.

7. Jaki wpływ budowa ruro-
ciągów będzie miała na dop-
łaty unijne?

W poprzednim wydaniu WCh
pisaliśmy, że planujemy wysłać w
teren projektanta instalacji so-
larnych. Początkowo miało być to
wrześniu, jednakże postanowi-
liśmy zadanie projektanta prze-
sunąć w czasie. Wiele rzeczy nie
zależy od nas, w wielu przypad-
kach są to przyczyny proce-
duralne. Instytucją decyzyjną jest
Urząd Marszałkowski w Toruniu.
Nadal trwają konsultacje spo-
łeczne w ramach przeznaczenia
środków pod przyszłe inwestycje
na terenie całego województwa.
Pierwsze konkursy ogłoszone
zostaną nie wcześniej niż w III
kwartale 2016 roku. W związku z
powyższym mamy jeszcze sporo
czasu na przemyślenia, co do

wyboru rodzaju kolektorów.
Działamy w interesie wszystkich
mieszkańców i chcemy uzyskać
jak największą ilość środków by
móc zrealizować założone zada-
nie inwestycyjne. Nadal nie pod-
jęliśmy decyzji co do rodzaju pa-
neli. Przedstawiamy Państwu
dwie możliwości. Poniżej porów-
nanie instalacji, jednakże każdy
rodzaj kolektorów ma swoje
obwarowania prawne, o których
musimy pamiętać. Bo nie zawsze
jest tak, jak byśmy chcieli.

- ciepła woda użytkowa w ok-
resach od kwietnia do września;
- wstępne dogrzanie wody w

Kolektory słoneczne:
Zalety:

okresach przejściowych pór roku;
- żywotność ok. 10 lat (2 lata
gwarancja producenta).

- problem z przegrzewami latem
(grozi uszkodzeniem instalacji);
- skomplikowany system mon-
tażu (kolektory na dachu, zbior-
nik wężownicowy w kotłowni);
- wymagana okresowa obsługa
serwisowa (wymiana glikolu,
sprawdzanie szczelności insta-
lacji).

- ciepła woda użytkowa przez cały
rok (w okresie zimowym pompa
ciepła zużywa minimalne ilości

Wady:

Pompa ciepła do CWU +
fotowoltaika (2 kW):
Zalety:

energii);
- zasilanie domu w energię
elektryczną;
- niewielki spadek produktyw-
ności instalacji fotowoltaicznej (o
20% po 25 latach!!!);
- gwarancja producencka na
panele 10 lat,
- gwarancja producencka na
inwerter 5 lat;
- niewymagana okresowa obsłu-
ga serwisowa;

- minimalnie wyższa cena insta-
lacji fotowoltaicznej po-łączonej
z pompą ciepła.

Kamil Klejba

Wady:

Kolektory słoneczne

SESJA W ODNOWIONEJ REMIZIE
W ŚMIŁOWICACH
Ostatnia sesja odbyła się w odnowionej
remizie OSP Śmiłowice. Wójt Gminy
przekazał na ręce całego Zarządu OSP
Śmiłowice wyrazy uznania za wkład pra-
cy, czasu i skuteczność w odnowieniu re-
mizy. Skład zarządu OSP w Śmiłowi-
cach: Prezes - Sławomir Gwardecki, Wi-
ceprezes - Henryk Kobielski, Naczelnik -
Arkadiusz Rogowicz, Zastępca Naczel-
nika - Adam Wołyniak, Sekretarz -
Jadwiga Dorsz, Skarbnik – Miłosz

Kierzkowski, Gospodarz - Stanisław
Świątecki, Członek zarządu - Jacek Wuj-
kiewicz, Członek zarządu - Janusz Ru-
ciński. Zarząd OSP dziękował wszyst-
kim, którzy pomagali i pracowali przy
pozyskiwaniu środków unijnych dla
jednostki. Strażacy mają co świętować,
gdyż z ostatniego rozdania w ramach
operacji „Wzmocnienie konkurencyj-
ności i utrzymanie atrakcyjności
obszarów zależnych od rybactwa” Prog-
ramu Operacyjnego „Zrównoważony
rozwój sektora rybołówstwa i nad-

brzeżnych obszarów rybackich 2007-
2013”, pozyskano imponujące dofinan-
sowanie. Wniosek został złożony w kon-
kursie do LGD Dorzecza Zgłowiączki.
Kwota na remont po przetargu, który

wygrała firma Usługi Wykończeniowe-
Remontowo Jan Stolarczyk wyniosła
203.450,21 zł.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
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W dniu 1 października 2015 r. w
Choceńskim Centrum Kultury
Biblioteka odbyła się uroczystość
wręczenia Medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, przyznanych
przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej. Medalami zostały
odznaczone Pary Jubilatów,
które przeżyły ze sobą 50 i więcej

lat.
Uroczystej dekoracji Medalami
za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie w imieniu Prezydenta RP
dokonał Wójt Gminy Choceń Pan
Roman Nowakowski wraz z Kie-
rownikiem Urzędu Stanu Cywil-
nego w Choceniu Panią Marią
Dobiecką. Odznaczonym parom

wręczono legitymacje, listy gra-
tulacyjne, kwiaty i zaproszono na
poczęstunek.
Podniosłą chwilę uczczono,
wznosząc toast symboliczną
lampką szampana, przy wystę-
pach dzieci i młodzieży pod opie-
ką Pani Katarzyny Kurkiewicz-
Błaszczyk.

Medalami za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie zostali odznaczeni:
Państwo Wanda i Teofil Bor-
kowscy
Państwo Halina i Teofil Czarniak
Państwo Wanda i Tadeusz Kwiat-
kowscy
Państwo Janina i Henryk Mazur-
kiewicz
Państwo Jadwiga i Leszek Snop-
kowscy
Szanownym Jubilatom z okazji
Jubileuszu składamy najser-
deczniejsze gratulacje oraz życzy-
my zdrowia, wszelkiej pomyśln-
ości, szczęścia na dalsze lata
wspólnego życia oraz winszu-
jemy, abyście każdego roku ob-
chodzili ten dzień, tak szcze-
gólnie jak obchodziliście wów-
czas, kiedy po raz pierwszy wypo-
wiadaliście sobie sakramentalne
„TAK”.

Maria Dobiecka

MEDALE ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Na zaproszenie właściciela firmy
„TOLEK” Pana Teofila Bagińs-
kiego, radni gminy Choceń w
dniu 28 września 2015 r., od-
wiedzili firmę produkującą na te-
renie naszej gminy rowery. Firma
od 15 lat zajmuje się produkcją
trójkołowych rowerów rehabili-
tacyjnych. Mało kto wie, że w
Choceniu mieści się taki zakład.

Konstruktorem roweru jest Pan
Teofil Bagiński, który przez wiele
lat pracował w Dani. I to właśnie
tam zwrócił uwagę, że niepełno-
sprawne osoby są widoczne na
ulicy. Postanowił zrobić wszyst-
ko, aby także w Polsce było to
możliwe. Praca nad wynalazkiem
zajęła Panu Bagińskiemu niemal
rok od rana do wieczora. A dziś w

firmie produkowane są różne
rodzaje rowerów rehabilitacyj-
nych, które posiadają certyfikat
medyczny. Rowery są małe i duże,
tradycyjne lub elektryczne, mogą
być także tandemy. Większość
części niezbędnych do powstania
roweru jest produkowana na
miejscu. Firma jest bardzo ot-
warta na potrzeby. Radni byli pod

ogromnym wrażeniem funkcjo-
nowania firmy. Polecamy nasz
choceński wyrób i zapraszamy na
stronę internetową firmy:
www.rowertolek.pl.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

TRÓJKO OWE ROWERY REHABILITACYJNE Z NASZEJ GMINYŁ

25 i 28 września 2015 uczniowie Szkoły Podstawowej im. J.
Korczaka brali udział w indywidualnych i sztafetowych biegach

przełajowych, które odbywały się w Smólniku. Mistrzem powiatu na
dystansie 1000m został uczeń klasy VI b Mateusz Paprocki. Równie

dobrze zaprezentowała się sztafeta chłopców zajmując II miejsce.
Byli to Damian Michalski, Bartosz Mikołajczewski, Patryk

Wieczorek, Mateusz Rzepczyński, Kacper Młynarkiewicz, Jakub
Nowakowski, Damian Żelski i Mateusz Paprocki. Dziewczęta

uplasowały się na IV pozycji. Gratulacje!

SUKCESY UCZNIÓW SP CHOCEŃ
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH
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PODZIĘKOWALI ZA PLONY

W parku w Śmiłowicach, w prze
pięknej scenerii, w niedzielę 6
września br., podziękowaliśmy za
plony podczas polowej Mszy św.
Honory starostów pełnili Pani
Elż bieta Świątkowska z Janowa
i Pan Maciej Ciesielski ze Śmi
łowic. Komisja konkursowa wyb
rała najładniejszy wieniec do
żynkowy, który wykonało KGW z
Czerniewic. Gratulujemy wy
granej, ale pozostałe wieńce także
były przepiękne. Po części ob
rzędowej nadszedł czas na wesołą
zabawę w tym urokliwym miejs
cu. Na scenie zaprezentowały się

-

0
-
-
-

-

-

-

zespoły: orkiestra dęta ze Śmi
łowic, „Śmiłowiónki”, Ziemia Ku
jawska z CCK-B, dzieci ze Szkoły
Podstawowej ze Śmiłowic, ucz
niowie z Wilkowic. Publiczność
jak zawsze zgromadził przy scenie
występ dzieci z przedszkola w
Śmiłowicach. Dziękujemy także
Pani Nowakowskiej oraz Pani
Waleckiej za zaprezentowanie na
scenie przygotowanych przyś
piewek. Gwiazdą wieczoru był
zespół Long & Junior. Po wys
tępach nadszedł czas na zabawę z
zespołem "Tomas". Wszyscy, któ
rzy uczestniczyli w naszych uro

-
-

-

-

-

-
-

czystościach, z pewnością je
zapamiętają na długo z uwagi na
listopadową pogodę. Dożynki są
organizowane wspólnie przez
parafię, szkołę, Koło Gospodyń
Wiejskich, jednostkę OSP oraz
Urząd Gminy w Choceniu i
Choceńskie Centrum Kultury.
Szczególne podziękowania kieru
jemy do wszystkich organizacji
miejscowości Śmiłowice, księdza
Krystiana Michalaka i parafii w
Śmiłowicach za zaangażowanie w
przygotowanie uroczystości.
Dziękujemy wszystkim, którzy
pracowali przy organizacji tego
święta, wszystkim którzy przygo
towywali wieńce dożynkowe,
kosze z darami, czy przepiękną
dekorację.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Pani Elżbieta Świątkowska jest
mężatką, ma 3 dorosłych dzieci (2
córki i syna) oraz 4 wnuków.
Mieszka wraz z mężem Stanis

-

-

-

Starościna dożynek

ławem i synem Mateuszem w
Janowie. Na terenie gminy pro
wadzą wraz z synem gospodars
two rolne o pow. łącznie 50 ha.
Zajmują się uprawą zbóż ,
rzepaku i buraków cukrowych.
Czas wolny pani Elżbieta
przeznacza na pracę w ogrodzie,
lubi udzielać się społecznie, pełni
drugą kadencję funkcję sołtysa w
Janowie.

Pan Maciej Ciesielski mieszka w
Śmiłowicach, ma 2 dzieci (2
synów – Wojciecha i Pawła) oraz
2 wnucząt - Anielka ma 0,5 roku,
a wnuk Jaś - 4 lata. Wspólnie z
żoną Elżbietą prowadzą gos
podarstwo rolne o pow. prawie
28 ha. Specjalizują się w produk
cji sadowniczej, głównie jabłek.
Pan Maciej ma wykształcenie
sadownicze i jest prezesem Gru
py Producentów Owoców i Wa
rzyw MERA w Śmiłowicach. Czas
wolny Pan Maciej przeznacza na
bilard, ryby, motor i narty.

-
-

-

-

-
-

Starosta dożynek

TURNIEJ SIATKÓWKA
POLSKA ORLIK 2015

30 sierpnia 2015 r. na „Orliku” w
Czerniewicach rozegrano po raz
pierwszy turniej pod nazwą : Siatkówka
Polska Orlik 2015. Do zawodów zgłosiło
się 6 zespołów z Czerniewic i Chocenia.
Dopisali również kibice, którzy w ciągu
całego turnieju byli świadkami kilku-
nastu emocjonujących pojedynków. W
finale najlepsza drużyna turnieju Gwiaz-
da Czerniewice pokonała zespół z Cho-
cenia - Oderwani od pługa. MVP turnieju
został wybrany – Mikołaj Matusiak. Naj-
lepszym zawodnikiem turnieju został
Piotr Olach a najlepszą zawodniczką
Martyna Góralska.

Klasyfikacja końcowa: 1. Gwiazda

Czerniewice, 2. Oderwani od pługa
Choceń, 3. Drink Team, 4. Szejki, 5.
Dziewczyny z Kwiatka, 6. Weterani.

Nagrody dla najlepszych zespołów
wręczali – za-ca Przewod-niczącego
Rady Gminy Choceń - Adam Ciesielski
oraz członek zarządu GTS UNIA Choceń-
Radosław Chełminiak. Organizatorzy
maja nadzieję, że tak udane zawody na
trwałe wejdą do kalendarza imprez
sportowych naszej Gminy.

Firma Kwiatek serdecznie dziękuje
wszystkim sponsorom zawodów, dzięki
hojności których ten turniej mógł się od-
być oraz Panu Adamowi Ciesielskiemu i
sędziemu zawodów Panu Radosławowi
Chełminiakowi.

NOWY SEZON TENISISTÓW
UNII W IV LIDZE

MŁODZICY W GTS UNIA CHOCEŃ

Odmłodzona drużyna tenisistów ze
zmiennym szczęściem rozpoczęła kolejny
sezon w IV lidze KPOZTS. W dotych-
czasowych meczach zdobyła 3 punkty
(Piast II Kruszwica- Unia Choceń 4-8,
Unia Choceń - Emdek II Bydgoszcz 7-7,
UKS Pigża - Unia Choceń 3-8).
Wszystkich kibiców tenisa stołowego
zapraszamy na kolejne mecze naszych te-
nisistów do Wilkowic: 21.11.15 r. /sobota/
Unia Choceń – Sparta Nakło, 28.11.15 r.
/sobota/ Unia Choceń – LZS Jastrzębie,
19.12.15 r. /sobota/ Unia Choceń – Krajna
II Sępólno.

Od nowego sezonu w naszym klubie
funkcjonuje nowa sekcja piłkarska –

młodzików ( 5 i 6 klasa SP). Chłopcy biorą
udział w rozgrywkach piłkarskich KPZPN.
Unia zaprasza wszystkich chętnych
chłopców do gry w piłkę nożną z roczników
2003 i 2004. Treningi odbywają się we
wtorki i piątki o godzinie 16 na boisku
GOSiR w Choceniu. Drużynę trenują Pani
Paulina Trzcińska i Pan Daniel Borecki.
Pechowy początek rundy jesiennej
Wysokie i przekonywujące zwycięstwa u
siebie i pechowe przegrane na wyjeździe-
tak można opisać początek rundy jesiennej
piłkarzy A – klasy seniorów GTS Unii
Choceń. Mamy nadzieje, że w kolejnych
spotkaniach drużyna ustabilizuje formę i
zakończy tę rundę na wysokim miejscu.
Wszystkich „prawdziwych” kibiców
zapraszamy na mecze: 24 października z
MGKS Lubraniec i 7 listopada ze Skrwą
Skrwilno.

W dotychczasowych meczach UNIA
zdobyła 12 punktów.
Unia Choceń 4-0 Zgoda Chodecz,
Tłuchovia Tłuchowo 2-1 Unia Choceń
Unia Choceń 7-0 Lech Dobre
Orzeł Służewo 3-1 Unia Choceń
Unia Choceń 1-2 Wicher Wielgie
Wisła Dobrzyń 3-0 Unia Choceń
Unia Choceń 3-0 Ziemowit Osięciny
Piast Bądkowo 2-0 Unia Choceń
Unia Choceń 3-0 Kujawiak Kruszyn

Po kilku „chudych” latach udziału w
rozgrywkach Pucharu Polski na szczeblu
Kujawsko-Pomorskiego ZPN Włocławek
nasza drużyna uznana została za rewelację
pierwszej części tegorocznych rozgrywek.
W I rundzie 26 sierpnia Unia Choceń

NIEZAPOMNIANE EMOCJE
W PUCHARZE WOJEWÓDZTWA

pokonała u siebie IV ligowego Sadownika
Waganiec 2:0 (bramki zdobyli: Arkadiusz
Jóźwiak 3, Łukasz Lewandowski 52 (k). W
II rundzie ponownie trafiliśmy na IV
ligowca. 9 września Unia Choceń
pokonała Łokietka Brześć Kujawski – 3:2
(bramki zdobyli: Arkadiusz Jóźwiak 44,
55, Arkadiusz Ruciński 48). Wspaniałą
przygodę z pucharem zakończył dopiero
beniaminek A klasy – Kujawiak Kruszyn).
23 września Unia po dramatycznym
meczu przegrała z Kujawiakiem Kruszyn
3:4 i odpadła z dalszej części rozgrywek
(bramki zdobyli: Mateusz Niewiadomski
13, 65, Łukasz Lewandowski 75).

Za świetna grę i stworzenie nieza-
pomnianych chwil na boisku – Dzię-
kujemy - Zarząd klubu i wierni kibice.
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ZMIANY
W POZWOLENIACH
NA USUNIĘCIE DRZEW
I KRZEWÓW
Na podstawie zmian w ustawach:
o samorządzie gminnym, o och-
ronie przyrody oraz prawie och-
rony środowiska zmianie uległy
zasady wydawania zezwoleń na
usuwanie drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 83b ust.1 wniosek o
wydanie zezwolenia na usunięcie
drzewa lub krzewu zawiera op-
rócz elementów na który składała
się dotychczasowa wersja wnios-
ku także oświadczenie pod groźbą
odpowiedzialności karnej, że
wnioskodawca posiada tytuł
prawny do władania nierucho-
mością oraz w przypadku
wspólnoty mieszkaniowej, że po-
zostali współwłaściciele zostali
poinformowani o zamiarze zło-
żenia wniosku. Złożenie nie-
prawdziwego oświadczenia oz-
nacza pociągnięcie do odpo-
wiedzialności. Pozwoli to uniknąć
sytuacji w których wnioskodawca
może do wycinki wskazać drzewa
nie będące jego własnością.
Od teraz trzeba również dos-
tarczyć projekt planu nasadzeń
zastępczych oraz rysunek lub ma-
pę z oznaczeniem lokalizacji
drzew do usunięcia, co dotych-
czas nie zawsze było egzekwowa-
ne. Mogą to być mapki gruntowe,
do celów projektowych lub te
które otrzymują rolnicy z agencji.
Wymóg taki jest dość uciążliwy,
szczególnie dla osób które nie
mają dostępu do mapy lub nie są
w stanie wykonać rysunku. W ra-

zie potrzeby jednak służę pomo-
cą. Niestety musimy wymagać te-
go od wnioskodawców ponieważ
wymagają tego organy kontroli.
Nowy wniosek jest dostępny na
stronie Urzędu Gminy w zak-
ładce: dla interesanta.
Na koniec dodam, że zmiany
poszły również w dobrym kierun-
ku, oprócz drzew owocowych i
tych, których wiek nie przekracza
10 lat zgodnie z nowelizacją
drzewa, których obwód pnia na
wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 35 cm w przypadku topoli,
wierzb, kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu jesionolistnego,
klonu srebrzystego, robinii akac-
jowej oraz platanu klonolistnego,
b ) 2 5 c m w p r z y p a d k u
pozostałych gatunków drzew
również nie wymagają uzyskania
pozwolenia. Ponadto złomy lub
wywroty powstałe w wyniku
burzy lub silnego wiatru wyma-
gają jedynie zgłoszenia do Urzędu
Gminy i przeprowadzenia oglę-
dzin przez jej pracownika bez
konieczności uzyskania zezwole-
nia na ich uprzątnięcie.
Zachęcam do lektury ustawy o
ochronie przyrody.

Dawid Dalmann

Informujemy, że we wrześniu
ruszyła zbiórka popiołu na te-
renie naszej gminy. Firma Usługi
Komunalne Wywóz Stałych
Nieczystości Zdzisław Kloc-
kowski odbierać będzie odpady
zgodnie z następującym syste-

ZBIÓRKA POPIOŁU ORAZ
INNYCH ODPADÓW

mem:
- drugi i czwarty wtorek miesiąca
Czerniewice i Wilkowice
- druga i czwarta środa miesiąca
Choceń
-czwarta środa miesiąca pozos-
tałe miejscowości
Zmiana dotyczy włączenia Wil-
kowic w obszar odbioru odpadów
razem z Czerniewicami w drugie i
czwarte wtorki miesiąca. Zbiórka
popiołu będzie odbywać się na
dotychczasowych zasadach do
końca okresu grzewczego.
Prosimy także o informację, czy
nie pominięto kogoś w czasie
zbiórki odpadów wielkogabary-
towych i folii pomimo wcześ-
niejszego zgłoszenia.
Przypominamy również o tym, że
w przypadku zmiany ilości osób
zamieszkałych, zmiana wyso-
kości opłaty obowiązuje w mie-
siącu następującym po złożeniu
korekty deklaracji.

Dawid Dalmann

Ochotnicza Straż Pożarna z
Chocenia ma zaszczyt zaprosić
mieszkańców gminy na uroczys-
tości z okazji 100-lecia OSP
Choceń, które odbędą 11 czerwca
2016 r. przed remizą w Choceniu.
Czeka na Państwa wiele atrakcji i
występów artystycznych. Uro-
czystości zainauguruje msza
święta. W związku z planowanym
świętem informujemy, że w
najbliższym czasie członkowie
OSP Choceń przeprowadzą na
obszarze swojego działania
zbiórkę funduszy na zakup no-

100 LECIE OSP CHOCEŃ

wego sztandaru. Liczmy na po-
moc mieszkańców w zakupie
nowego sztandaru.

Informujemy, że na adopcję
czeka mały, sympatyczny piesek,
który obecnie znajduje się pod
opieką przychodni weterynaryj-
nej w Choceniu Pana Marci-
szewskiego. Kontakt w sprawie
adopcji: 54 284 -66-60.

Poszukujemy psa, który należał
wcześniej do Pana Zygmunta
Górskiego z ul. Zakrzewskiej.
Suczka (zdj. poniżej)przebywała
w pobliżu jego posesji oraz na
terenie dawnego Zakrzewka.
Gdyby ktoś ją widział prosimy o
kontakt z Urzędem Gminy
ponieważ Towarzystwo Opieki
nad Zwierzętami znalazło dla
niego dom. Również w przy-
padku adopcji prosimy o infor-
mację, że ktoś przygarnął zwie-
rzę.

ADOPCJA BEZDOMNYCH
PSÓW

ZAGINĄŁ PIES

towej”. W roku 1939 Gmina
Choceń była miejscem krwawych
walk żołnierzy polskich z armia
niemiecką. Kilkudniowa obrona
Szczytna i Śmiłowic odegrała
poważną rolę w największej
bitwie września 1939 roku –
bitwie nad Bzurą.
W Rajdzie wzięło udział 70 ucz-
niów: ze Szkół Podstawowych w
Choceniu, w Śmiłowicach i Wil-
kowicach oraz ze Społecznego
Liceum Ogólnokształcącego i
Społecznej Zasadniczej Szkoły
Zawodowej w Choceniu.
Trasa Rajdu liczyła 20 km i biegła
przez historyczne miejscowości:
Wilkowice, Choceń, Borzymie,
Szczytno, Borzymowice, Kruko-
wo i Śmiłowice.

Już po raz jedenasty 18 września
2015 roku na terenie naszej gmi-
ny odbył się Choceński Rajd Ro-
werowy „Szlakiem walk i miejsc
pamięci z okresu II wojny świa-

XI CHOCEŃSKI RAJD ROWE-
ROWY „SZLAKIEM WALK I
MIEJSC PAMIĘCI Z OKRESU
II WOJNY ŚWIATOWEJ”

Po kilku godzinach jazdy na
rowerze, uczestnicy Rajdu mogli
odpocząć po przy ognisku
zorganizowanym przy Szkole
Podstawowej w Śmiłowicach.
Organizatorzy serdecznie dzię-
kują opiekunom: p. Annie
Pszczółkowskiej, p. Sylwii Łąc-
kiej, p. Paulinie Kubiak, p. Łu-
kaszowi Jankowskiemu p. Mag-
dalenie Lewandowskiej, p. Sła-
womirowi Gwardeckiemu, p. An-
nie Klimkowskiej i p. Michałowi
Sompolskiemu.

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują też Zarządowi GTS UNIA
Choceń za ufundowanie pro-
duktów na ognisko.

Sylwia Łącka
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Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi przyznał rolnikom z naszej
gminy odznakę honorową „Za-
służony dla Rolnictwa”. Wyróż-
nienia zostały wręczone podczas
dożynek gminno parafialnych w
dniu 6 września 2015 r., w Śmi-
łowicach. Odznaczenia otrzyma-
li:
- Jacek Glonek
zam. Borzymowice.
- Andrzej Rydecki
zam. Wola Nakonowska.
- Mirosław Łojewski
zam. Niemojewo.
- Jerzy Marczewski
zam. Czerniewice.
- Tomasz Woźnicki
zam. Olganowo.
- Benedykt Chmielewski
zam. Śmiłowice Pustki.
- Jan Kinasiewicz
zam. Olganowo.
- Halina Stanisława
Radziejewska.
- Roman Andrzej Biliński zam.
Wilkowiczki
- Ryszard Binkowski
zam. Śmiłowice.
- Krzysztof Hoffman
zam. Czerniewice.

- Wojciech Kurant zam. Ząbin.
- Wiesław Latecki
zam. Wilkowice.
- Ireneusz Makowski
zam. Siewiersk.
- Roman Zasada zam. Grabówka.

Kolejne medale wręczono pod-
czas sesji Rady Gminy. Wśród
nagrodzonych byli:
- Zbigniew Krosnowski
zam. Śmiłowice.
- Zygmunt Piwowarek
zam. Borzymowice.
- Paweł Feliniak,
zam. Niemojewo.
- Marek Okulski zam. Ługowiska.
- Dariusz Napora zam. Borzymie.

Wymienione wyżej osoby w pełni
zasługują na przyznanie odzna-
czenia, gdyż wzorowo prowadzą
swoje gospodarstwa. Pracują na
najnowocześniejszym sprzęcie
rolniczym i stosują najnowsze
osiągnięcia nauki rolniczej, sta-
nowiąc tym samym wzór do naś-
ladowania. Zasłużonym gratulu-
jemy i życzymy samych sukcesów.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

ZASŁUŻENI DLA ROLNICTWA

p. Potrzebski, Stefanowo (lewa,
prawa strona autostrady A-1),
Gajówka – p. Ruciński, Gra-
bówka, Nakonowo Stare – w tym
droga przez wieś, miejscowość
Łopatki (p. Hoffman) i Lijewo (p.
Dezor) , w tym przejazd przez
autostradę A-1, Skibice – Wich-
rowice asfalt (w tym droga do p.
Świątkowskiego Mariusza) i z
powrotem droga do Szatek
(powiatówki), Wichrowice I i II.
Zwalczanie gołoledzi na tym
obszarze.

Star- pługo-solarka, równiarka, 2
koparko-ładowarki
Obejmuje sołectwa: Choceń,
Jarantowice ( poza tym z obszaru
C) w tym droga do jeziora, Ja-
nowo – od parku, Zakrzewek,
Wilkowiczki, Szczutkowo (bez
drogi nad lasem), Ząbin(droga do
p. Wojtczaka Zbigniewa) Koor-
dynacja wszystkich prac w okre-

Obszar E – Gmina Choceń
- 54/2846693

sie zimy na drogach.
Obszar C i D wspomagany będzie
przez koparko-ładowarkę -p.
Marcin Maciejewski -tel. 601 875
209, operator p. Dawid Wach-
ulak – tel. 723526647. Dotyczy to
terenu miejscowości Choceń i
Czerniewice.
Możliwe są zmiany powyższych
ustaleń , obszarów działania dla
poszczególnych Wykonawców
wynikających ze zmian pogodo-
wych, utrudnień, przerw w ruchu
na poszczególnych odcinkach
dróg jak i awarii sprzętu.
Gmina nie odśnieża dróg po-
wiatowych i wojewódzkich.
Kontakt drogi powiatowe – tel.
54/2846487, drogi wojewódzkie
– tel. 54/2312595, 54/2312850 ).
Koordynatorem robót jest Insp.
ds. dróg gminnych – Krzysztof
Wojtalik tel. 606 138 904.

Krzysztof Wojtalik

Obszar A – Pan Marcin Pias-
towski , tel. 662 290 594

Obszar B- Pan Krzysztof Panfil –
tel. 603 709 204

Pług dwustronny
Obejmuje sołectwa : Niemojewo,
Borzymie, Janowo (w tym p. Kor-
dyl ), Bodzanówek, Bodzanowo,
Lutobórz (w tym p. Suty i p.
Kruczkowska), Szczutkowo nad
lasem, powrót do Janowa drogą
przez Ząbin (pałac) do drogi
Janowo-Choceń.

Pług dwustronny, pług jedno-
stronny, piaskarko-solarka
Obejmuje sołectwa: Wilkowice, w
tym droga nad lasem od Jaran-
towic do Zakrzewka i p. Huć
Waldemar, miejscowość Filipki,
Pustki Śmiłowskie –p. Drze-
wiecki, od p. Ciesielskiego do
drogi pow. Szatki –Kowal i droga
do p. Chmielewskiego, Nową
Wolę - droga Wilkowice-Nowa
Wola (Kajuty, p. Szatkowski,
Matusiak Waldemar), droga do p.

Rybarczyka, Świerkowo (lewa,
prawa strona), Czerniewice I –
włącznie z przejazdem przez au-
tostradę pod PG 189A i Czernie-
wice II, Księża Kępka. Zwalczanie
g o ł o l e d z i - m i e j s c o w o ś ć
Czerniewice i Choceń.

Pługi dwustronne – 2 szt.
Obejmuje sołectwa : Jarantowice
(zachodnia część od drogi powia-
towej Choceń – W-ek), Śmiłowice
(również zachodnia część od
drogi pow. Choceń- W-ek-w tym
Huby),Olganowo -całe, Szatki-
całe, Krukowo, Siewiersk w tym
droga do pałacu, Borzymowice w
tym Ługowiska i Zapust.

Pługi jednostronne -2, piaskarko-
solarka – 1 szt.
Kuźnice w tym droga na Pod-
dębice, Wola Nakonowska w tym

Obszar C- Pan Sławomir Rybacki
tel.661 317 344, Pan Tomasz
Rybacki, tel. 691 792 755

Obszar D - PHU „Jędrzej”
tel. 739073939

AKCJA ZIMA 2015/2016
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INFORMACJE ZE SZKÓŁ
Dnia 23 września w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu
przedstawicie gminy Choceń,
brali udział w uroczystości
rozdania aktów przekazania
tablic interaktywnych. W gminie
Choceń zostanie zainstalowanych
9 tablic. Cztery w SP w Choceniu,
trzy w SP w Wilkowicach a dwie w
SP w Śmiłowicach. Dodatkowo
projekt obejmuje także budowę
treści edukacyjnych dedykowa-
nych dla uczestników projektu.
W a r t o ś ć p r o j e k t u w y n o s i
132.450,03 zł w tym 25% tj.
33.112,51 to wkład Gminy .Z kolej
75 % pochodzi z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regional-
n e g o . W r o k u s z k o l n y m
2015/2016 uczniowie klas 1-3
wszystkich Szkół Podstawowych
w gminie Choceń biorą udział w
programie „Owoce w szkole”.
Owoce i warzywa są dostarczane
2 razy w tygodniu przez firmą
Garsad z Krukowa.
W bieżącym roku szkolnym dzieci
i młodzież będzie dowożona do
placówek oświatowych Gminy
Choceń przez dotychczasowych
przewoźników. Koszty dowozu

pozostały bez zmian. Jedyna
zmiana to zatrudnienie opie-
kunów. W miesiącach od IX do XI
2015 i od III- VI 2016 koszty wy-
nagrodzeń opiekunów autobu-
sów KPTS poniesie Gmina Cho-
ceń w ramach robót publicznych.

Jolanta Płoszaj

Ważna zmiana dotycząca przyz-
nawania stypendium szkolnego
dla uczniów na rok szkolny
2015/2016. Wzrasta kryterium
dochodowe uprawniające do
ubiegania się o stypendium szkol-
ne o charakterze socjalnym do
kwoty 514,00zł. na osobę w
rodzinie -dotychczasowe kryter-
ium 456 - (54 307 00 13). Do dnia
15 września 2015 roku w Urzędzie
Gminy w Choceniu zostało
złożone zostały 184 wnioski o
przyznanie stypendium szkol-
nego o charakterze socjalnym na
rok 2015/2016.
Wnioskodawca otrzymujący sty-
pendium szkolne dokumentuje
wykorzystane stypendium na cele
edukacyjne poprzez przeds-
tawienie dokumentów potwier-

STYPENDIUM SZKOLNE
2015/2016

dzających wydatki. Refundacji
kosztów poniesionych przez ucz-
nia na cele edukacyjne dokonuje
się na podstawie następujących
dokumentów: faktur VAT, imien-
nych rachunków, imiennych bi-
letów miesięcznych, wydatki
związane ze zbiorowymi wyjaz-
dami na wycieczkę szkolną, z
wyjściami do kina, teatru itp.
można udokumentować na pods-
tawie pisemnego oświadczenia
wystawionego przez szkołę z ok-
reśleniem kosztu poniesionego
przez ucznia. Powyższe doku-
menty powinny m.in. zawierać:
nazwę wystawcy, datę wysta-
wienia/sprzedaży, imię i naz-
wisko nabywcy (wnioskodawcy),
pełną nazwę przedmiotu podle-
gającego refundacji, podpis oso-
by upoważnionej do wystawienia
dokumentu. Danuta Mikrut

Tak jak wcześniej informowaliś-
my grupa naszych młodych zdol-
nych jedzie na Mistrzostwa
Świata WFMC World Cham-
pionships 2015 (Mistrzostwa
Świata Sztuk Walki Federacji

MISTRZOSTWA ŚWIATA
W HAGEN

WFMC "World Fight Sport and
Martial Arts Council"), które
odbędą się 16 – 18 października
2015 r. w Hagen w Niemczech. Z
klubu Akademia Mieszanych
Sztuk Walki z Wilkowic do kadry
narodowej federacji WFMC
powołanie otrzymała Marta Cho-
micz. Mamy bardzo dobrą infor-
mację ponieważ do Marty
Chomicz- kickboxing formuła K-
1 Junior dołączyły jeszcze Amelia
Cymerman- kickboxing formuła
lightcontact junior oraz Justyna
Cymerman- kickboxing formuła
lowkick młodzik. Wszystkie
dziewczyny pochodzą z gminy
Choceń, a na szczególna uwagę
zasługuje fakt, że trener naszych
zdolnych zawodników p. Daniel
Tobjasz został powołany jako
trener kadry narodowej ds. ju-
jitsu i grapplingu i będzie pro-
wadził kadrę podczas mistrzostw
w Hagen. Naszym podopiecznym
życzymy sukcesów i osiągnięcie
jak najlepszego wyniku podczas
MŚ. Wszystkich którzy chcą tre-
nować zapraszamy do Akademii
Mieszanych Sztuk Walki w Wil-
kowicach. Zgłoszenia przyjmo-
wane są pod tel. 697-699-630 .

Kamil Klejba

Szanowni Państwo!
Jesteśmy zaszczyceni możliwością przeds-
tawienia Państwu rozwiązań propono-
wanych przez nasz Bank.
Na początek chcemy podkreślić, że warto
szukać ich właśnie w naszym Banku,
ponieważ jesteśmy Bankiem lokalnym,
bliskim Państwu i znającym lokalną społecz-
ność.
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 funk-
cjonalne i szybkie kanały dostępów elektr-
onicznych, czy rachunki walutowe.
To co nas wyróżnia, to dążenie do zrozu-
mienia potrzeb naszych klientów i ich kom-
pleksowa obsługa, odpowiadająca indy-
widualnym 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 uzupeł-
nienie środków własnych beneficjenta;
- kredyt EKO DACH - wymiana dachu oraz
remont i modernizacja związana z reali-
zowaną inwestycją;
- kredyt z dopłatą do oprocentowania
ARIMR lub z częściową spłatą kapitału na
zakup użytków rolnych przez młodych
rolników;
2. Kredyt w rachunku bieżącym – przez-
naczony 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.

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, zarów-
no w postaci tzw. kredytów klęskowych z
dopłatą ARiMR do oprocentowania, jak i
własnej oferowanej przez Bank linii kredy-
towej przeznaczonej na ten cel.

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

Jesteśmy gotowi do udzielania po-
mocy dla rolników poszkodowanych
przez klęskę suszę.

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
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ZWROT PODATKU
AKCYZOWEGO
W sierpniu przyjmowane były
wnioski o zwrot podatku akcyzo
wego, zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego
do produkcji rolnej. O zwrot
ubiegać mogli się producenci
rolni będący w łaścicielami
użytków rolnych jak i również
dzierżawcy. W przypadku dzier
żawy należało okazać się umową.
Do wniosku należało dołączyć
faktury VAT za okres od 1 lutego
2015 roku do 31 lipca 2015 roku.
Do urzędu wpłynęło 305 wnios

-

-

-

ków o zwrot podatku akcyzo
wego, które złożyli rolnicy po
siadający użytki rolne na terenie
naszej gminy. Roczny limit
zwrotu podatku akcyzowego
wynosi 81,70 zł. × ha użytków
rolnych. Wypłata nastąpi na prze
łomie października i listopada.
Przypominamy jednocześnie, że
w roku 2016 pierwsze wnioski na
zwrot podatku akcyzowego za
wartego w cenie oleju napędo
wego przyjmowane będą w lutym,
data na fakturze musi obejmować
okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31
stycznia 2016 r.

-
-

-

-
-

PRACOWNIA MOBILNA
Od dnia 09 września 2015r. ucz-niowie i
nauczyciele Gimnazjum im. Jana Pawła
II w Choceniu korzystają z nowoczesnej
mobilnej pracowni dydaktycznej do na-
uczania przedmiotów przyrodniczych.
Szkoła jest partnerem projektu pn. „e-
Usługi- e-Organizacja, moduł e-Edu-
kacja” i korzysta ze sprzętu na zasadzie
nieodpłatnego wypożyczenia z Kujaws-
ko-Pomorskiego Centrum Edukacji
Nauczycieli we Włocławku. W skład pra-
cowni wchodzą m.in: kamera, aparat
fotograficzny, mikroskop cyfrowy oraz
16 komputerów przenośnych wraz z op-
rogramowaniem do dydaktycznych zes-

tawów pomiarowych, takich jak: tem-
peratury otoczenia, natężenia światła w
różnych lokalizacjach, ciśnienia np.
krwi, absolutnego, atmosferycznego,
wilgotności powietrza, pH różnych
substancji płynnych, dwutlenku węgla i
tlenu, jakości wody (za-solenie, zawart-
ość tlenu, przewodność), dźwięku,
promieniowania ultrafioletowego z róż-
nych źródeł światła, siły pola magne-
tycznego, elementów pogody.
Czujniki służą do bezpośredniej obser-
wacji zjawisk przyrodniczych, dokony-
wania pomiarów i ich dokumentowania,
a lekcje prowadzone z wykorzystaniem
no-woczesnych technologii rozwijają

kreatywność, umiejętność dokonywania
analiz i pracy zespołowej. Interaktywne
czynności laboratoryjne uatrakcyjniają

proces edukacyjny, przyczyniają się do
realizacji podstawy programowej w
ciekawej dla uczniów formie.
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