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EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

PIENIĄDZE NA USUWANIE SZKÓD KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH
W związku z naszymi wcześniejszymi
wystąpieniami do Wojewody KujawskoPomorskiego dot. usuwania skutków
klęsk żywiołowych (2010 r. - 2014 r.)
otrzymaliśmy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji promesy na dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa drogi
gminnej relacji Śmiłowice-Wilkowice od
km 0+000do km 0+547 wraz z przebudową przepustów” oraz „Przebudowa
drogi Zakrzewek-Szczutkowo wraz z
przebudową przepustu”. Kwota dofinansowania wynosić będzie ok. 264,4
tys. zł. Zakres robót obejmował będzie
naprawę przepustu w końcowym odcinku drogi, przy posesji p. Lewandowskiego. Wykonanie w-wy odcinającej z
piasku, podbudowę i nawierzchnię
asfaltową (dwuwarstwową). Podobny
zakres prac realizowany będzie w Zakrzewku. Wykonawcą I odcinka jest
WPRD z Nowej Wsi k/Włocławka, natomiast II odcinka Firma Inżynieryjno
Drogowa DROGTOM z Włocławka.
Krzysztof Wojtalik
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NOWY ROK SZKOLNY
W największym skrócie można by podsumować jednym stwierdzeniem- Szkoły pracują normalnie. Osobiście to normalnie uznaję za sukces. Ostatnie wakacje to był trudny okres. Zmiany w oświacie spowodowały konieczność dostosowania się do nowego. Dotyczy to zarówno strony technicznej jak i personalnej. Udało się przygotować na czas
budynki szkolne, dostosować dojazdy
autobusów itd. Bardzo wrażliwym elementem była także praca dla nauczycieli
ostatecznie wszystkim nauczycielom
zaproponowaliśmy dalszą pracę. Niestety dla niektórych jest to praca w różnych szkołach. Kilkoro nauczycieli nie
skorzystało z tych propozycji. Czwartego
września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny z kompletem nauczycieli.
Nasze wspólne przebywanie z uczniami
w budynku starej szkoły w Choceniu
okazało się nieuciążliwe ani dla dzieci,
ani dla urzędu. Pojawiły się co prawda
informacje jakoby stara sala sportowa
zajęta została przez gminę na archiwum.
Takie bzdury umieszczała na facebook
jedna z mam z okolic Szczytna. To oczywista nieprawda sala była i jest wykorzystywana tylko na zajęcia sportowe.
Gminne archiwum od wielu lat znajduje
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się w piwnicach gimnazjum. Trochę boli,
gdy z taką niefrasobliwością rzuca się
oskarżenia a tak łatwo sprawdzić stan
faktyczny. Dlaczego więc?
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
OCIEPLENIE BUDYNKÓW
Czekając już prawie dwa lata na unijne
pieniądze na termomodernizację budynków wielorodzinnych zdecydowaliśmy się rozpocząć prace z własnych środków. Pieniądze na ten cel będzie można
pozyskać z tzw. rewitalizacji najwcześniej w przyszłym roku.
Na pierwszy rzut zakwalifikowano 5
obiektów: bloku w dawnych Jarantowicach, jeden z budynków po cukrowni
przy ul. Sikorskiego w Choceniu, blok w
Wilkowiczkach i dwa bloki w Borzymiu.
Przypomnę tylko, że konieczne jest zawiązanie wspólnoty mieszkańców lub
spółdzielni mieszkaniowej oraz zgromadzenie wkładu własnego - 20% wartości zadania.
Przez prawie trzy miesiące szukaliśmy
wykonawcy. Bardzo trudno było znaleźć
kogoś, kto mógłby wykonać roboty jeszcze w tym roku i oczywiście w dobrej
cenie. Otrzymywaliśmy oferty nawet po
pół miliona zł, a mamy do dyspozycji ok.

250 tysięcy łącznie z wkładem własnym.
Ostatecznie wybraliśmy firmę Pana Dawida Wachulaka z Janowa, który
wszystkie wymienione roboty wykona
jeszcze w tym roku. Wyjątkiem jest blok
w dawnych Jarantowicach, który przełożyliśmy wspólnie z mieszkańcami na
przyszły rok. Ustalona cena mieści się w
granicach posiadanych środków.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
W KILKU ZDANIACH
- Dofinansowaliśmy wyjazd zawodników kickboxingu na mistrzostwa do Macedonii. Traktujemy sytuację jako wyjątkową z uwagi na bardzo krótki czas jaki
miały władze klubu na znalezienie środków. Docelowo klub będzie musiał znaleźć także inne źródła finansowania.
Gmina raczej skupiać się będzie na dofinansowaniu zajęć sportowych dla całej
chętnej młodzieży a nie tylko wybranych
zawodników.
- Wichury mimo iż oszczędziły nasz region w skali jaką znamy z telewizji, to
jednak wyrządziły spore szkody i ciągle
wyrządzają nowe. Pierwszy temat to
uszkodzenia pomników na cmentarzu w
Choceniu. Straty ogromne. Co gorsze
ciągle na cmentarzu znajduje się wiele

starych drzew, które żywioł może powalić w każdej chwili. Drugi temat do powalone pokotem sady wraz z owocami.
- Komisja powołana przez Wojewodę do
szacowania strat – wiosenne wymarznięcia szacowała straty w sadach wiśniowych na 50%. Okazało się, że w wielu
sadach straty te wyniosły nawet 90%.
Próbujemy namówić Wojewodę do zgody na zmiany w protokołach komisji.
Członkowie komisji zdecydowani są dokonać stosownych zmian. Czekamy na
zgodę Urzędu Wojewódzkiego.
- Drożej już prawie we wszystkich dziedzinach. Przetargi, które obecnie ogłaszamy wychodzą dużo drożej niż planowaliśmy, tak jest we wszystkich gminach. Drogi drożej, przydomowe drożej,
a tu przed nami jeszcze wiele zadań.
- Organizuje się grupa ludzi chętnych do
„stoczenia” walki z Zakładem Rybackim. Dotyczy to gospodarki rybami na
naszych jeziorach. Jeśli to co się dzieje
można nazwać w ogóle gospodarką.
Chętnych do przyłączenia się zapraszam
do osobistego kontaktu.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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REWITALIZACJA W GMINIE CHOCEŃ
Gmina Choceń zakończyła prace nad
Programem rewitalizacji dla Gminy
Choceń na lata 20172023. Dokument
wyznacza konkretne cele i kierunki działań. Ich osiągniecie będzie możliwe przy
współpracy wszystkich adresatów
procesu.
Czym jest rewitalizacja i dlaczego jest
taka ważna w rozwoju gminy?
W ostatnich latach w Polsce coraz częściej mówi się, pisze o rewitalizacji i procesach z tym związanych. Wcześniej dotyczyła ona głównie dużych miast. Obecnie słowo to pojawia się w zestawieniu z
nazwami mniejszych miejscowości.
Należy pamiętać, że Gmina Choceń realizowała projekty ze słowem rewitalizacja, które dotyczyły np. „rewitalizacji”
zespołów parkowych w Choceniu i Śmiłowicach Był to typowy projekt infrastrukturalny. Dziś to słowo znaczy zupełnie coś innego, a swoim zasięgiem
tematycznym skupia wiele sfer między
innymi sferę społeczną, gospodarczą,
techniczną, środowiskową i przestrzen-

no-funkcjonalną. Samo słowo pochodzi
z łaciny oznacza dosłownie przywrócenie do życia lub ożywienie.
Rewitalizacja wywodzi się z USA. Koncepcja procesu rewitalizacji łączyła
współpracę administracji lokalnej z
przedsiębiorcami w celu ożywienia konkretnych terenów, które miały spowodować rozwój sektora prywatnego i
publicznego. Z czasem koncepcja rewitalizacji ewaluowała. I zgodnie z
ustawową definicją „Rewitalizacja
stanowi proces wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na
rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy
rewitalizacji …”. Należy przez to
rozumieć, że rewitalizacja jest procesem
obejmującym działania gospodarcze,
przestrzenne, ale przede wszystkim
społeczne. Ma zatem służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Rewitalizacja
może przyczyniać się między innymi do

500 PLUS - NOWY OKRES ZASIŁKOWY
Od 1 października 2017 r. rozpoczął się
nowy okres rozliczeniowy dla świadczeniobiorców pobierających świadczenia z
programu „Rodzina 500plus”. Jest to
okres od 01.10.2017 do 30.09.2018.
Wnioski przyjmowane były od dnia 01
sierpnia br.
Aby nadal otrzymywać świadczenie na
dzieci należało ponownie złożyć wniosek
do 31 sierpnia 2017r. Gdy osoba ubiegająca się oświadczenie wychowawcze
złożyła wniosek do 30 września ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata
tego świadczenia przysługująca za
październik nastąpi do dnia 31 października br. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze
na kolejny okres wraz z wymaganymi
dokumentami od dnia 01 października
do 30 października ustalenie prawa oraz

wypłata przysługującego świadczenia
nastąpi w m- cu listopadzie. Jeżeli wniosek złożony zostanie w kolejnych miesiącach tj. od listopada br. świadczenie
wychowawcze ustala się począwszy od
miesiąca w którym wpłynął wniosek z
prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Do końca września do GOPS w Choceniu
wpłynęły 583 wnioski. Były to głównie
wnioski w formie papierowej, Choć
wpływały również wnioski w wersji
elektronicznej.
Po przeanalizowaniu wniosków zostały
wydane decyzje, które należy odebrać w
GOPS w Choceniu. Odebrać decyzję może jedynie wnioskodawca.

aktywizacji mieszkańców, uruchomienia nowych miejsc pracy, podejmowania
działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, a także realizację
remontów i konserwacji miejsc/obiektów służących lokalnej społeczności. W
związku z powyższym Gmina Choceń
przystąpiła do opracowywania programu rewitalizacji. W wyniku prac nad
dokumentem bardzo istotnym elementem było włączenie do działań
mieszkańców oraz przedstawicieli
lokalnych instytucji społecznych czy
gospodarczych. Dlatego też proces
opracowywania Programu rewitalizacji
dla Gminy Choceń miał charakter
partycypacyjny, zakładający możliwość
artykułowania swoich potrzeb przez
różne grupy społeczne. Dzięki temu udało wyznaczyć się obszar zdegradowany, a
następnie obszar rewitalizacji. Skrupulatne prace pozwoliły na określenie celu i
kierunków działań. I tym samym celem
procesu rewitalizacji w Gminie Choceń
jest rewitalizacja sołectw Borzymie,
Choceń i Szczutkowo. Będzie on realizowany poprzez działania podejmowane

w ramach trzech kierunków:
1) przekształcenie przestrzeni
zdegrado-wanej na cele aktywizacji
społecznej i gospodarczej,
2) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania na rzecz
osób starszych, młodzieży oraz grup
zagrożonych wykluczeniem,
3) walka z bezrobociem poprzez zapewnienie działań na rzecz poprawy kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności.
W wyniku realizacji powyższego celu i
kierunków działań obszar rewitalizacji
Gminy Choceń zamieszkiwać będą
mieszkańcy aktywni społecznie i zawodowo żyjący w bezpiecznej rodzinie.
Zintegrowane społeczeństwo będzie
korzystało ze zmodernizowanej oraz
dostosowanej do potrzeb infrastruktury
gospodarczej i edukacyjno kulturalnej.
Wszystkich mieszkańców obszaru
rewitalizacji Gminy Choceń tj. sołectw
Borzymie, Choceń i Szczutkowo zapraszamy do aktywnego udziału w
procesie rewitalizacji.
Kamil Klejba

FOTOWOLTAIKA PRZESUNIĘCIA CZASOWE
Nastąpiło czasowe przesunięcie realizacji projektu związanego z budową/montażem instalacji fotowoltaicznej w wariancie I (instalacje 3 kW).
Urząd Marszałkowski planował rozstrzygnąć do dnia 8 września 2017 r.
konkurs, w którym gmina aplikowała o
środki finansowe. Niestety w pierwszej
kolejności procedura oceny i rozstrzygnięcia nastąpi w konkursach i projektach pozakonkursowych wskazanych
przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego. I tym samych przesunięto
termin rozstrzygnięcia naszego konkursu do 22 listopada 2017 r. Jako gmina wypełniliśmy wszystkie postawione
przed nami warunki udziału w konkursie podyktowane przez Urząd Marszałkowski. Terminowo złożyliśmy

wniosek o dofinansowanie, opracowaliśmy kompletną dokumentację projektową i techniczną, zdobyliśmy wszystkie pozwolenia i decyzje. Nie mamy wpływu na podejmowane bez konsultacji z
gminami decyzje Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W związku z powyższym będziemy musieli podpisać stosowne aneksy do już
zawartych umów. Aneksy chcielibyśmy
podpisywać, gdy uzyskamy informację o
przyznaniu dofinansowania w ramach
planowanego projektu. Chcielibyśmy jednak Państwa uspokoić ponieważ monitorujemy całą sytuację. O postępach
sprawy będziemy Państwa na bieżąco
informować.
Kamil Klejba
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URZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Pomimo, że Urząd funkcjonuje w budynku, który został wybudowany prawie
100 lat temu jesteśmy otwarci na osoby,
którym trudność sprawia poruszanie się
po schodach. Zamontowanie windy, jak
na razie z uwagi na koszty nie jest możliwe. A w związku z tym, iż poruszanie się
w budynku odbywa się także przez schody, dlatego wybrano inne rozwiązanie.

Przy głównym wejściu do budynku zamontowano dzwonek. Po jego naciśnięciu zejdzie pracownik urzędu, który
udzieli wszelkich informacji. Wszystkie
osoby, które nie mogą poruszać się po
schodach prosimy o korzystanie z takiego rozwiązania.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy
URZĄD GMINY W NOWEJ SIEDZIBIE
Od dnia 4 września br., siedziba Urzędu
Gminy znajduje się przy ul. Sikorskiego
12. Numery kontaktowe telefoniczne, emailowe pozostają bez zmian.
W wyniku reformy oświaty jeden z
budynków oświatowych w Choceniu
byłby pusty. A dlatego, że były budynek
gimnazjum jest lepiej przygotowany do
nauki, wybudowany przecież 15 lat te-

mu, ma stołówkę, pełnowymiarową salę
gimnastyczną, zdecydowano o przeniesieniu do nowej siedziby starszych klas
szkoły podstawowej. Docelowo w budynku gimnazjum będą wszystkie klasy
szkoły podstawowej. Dziękujemy
wszystkim za wsparcie i zrozumienie, że
budynek starej szkoły podstawowej, który ma swoją historię, dalej pozostanie w
służbie publicznej. Tym razem na cele
urzędu. Jeszcze przez rok będziemy
wspólnie korzystać z niego wraz z
uczniami klas „0” III. Szkoła ma oddzielne wejście i łazienki, na klatkach
schodowych zamontowano barierki,
które uniemożliwiają wejście do szkoły.
Funkcjonujemy w jednym budynku
ponad miesiąc bez problemów. Jest to
oczywiście zasługa dyrekcji szkoły oraz
pracujących nauczycieli, którzy po prostu robią swoje.
Przeprowadzka była dla nas wyzwaniem, kosztowała nas nie mało wysiłku,
ale z efektu jesteśmy zadowoleni. Pracownicy mają dobre warunki pracy a
interesanci dobre warunki obsługi.
Dziękujemy wszystkim pracownikom
urzędu oraz robót publicznych za sprawną przeprowadzkę. Szczególne podziękowania kierujemy do Anny Niteckiej,
Mariusza Bilędy, Szymona Bełkowskiego, Tomasza Sikorskiego, Krzysztofa
Wojtalika, którzy włożyli w przeprowadzkę i urządzenie nowej siedziby wiele czasu, pomysłów i swoje serce.
Dziękujemy naszym przyjaciołom za
użyczenie do przenosin skrzynek oraz
samochodów.
W budynku przy ul. Sikorskiego 4 (stary
budynek UG) jeszcze we wrześniu
urządzili swoją siedzibę harcerze. Stowarzyszenie ma wiele pomysłów na
działalność, o czym informują od-

dzielnie. W przyszłym roku planujemy
wystawienie starego budynku UG na
sprzedaż.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy
STOŁY WIGILIJNE
W tym roku planowane są w Choceniu Powiatowe Stoły Wigilijne. Chcielibyśmy połączyć stoły wigilijne z organizowanym tradycyjnie przed świętami Bożego Narodzenia, przez samorząd naszej
gminy, spotkaniem opłatkowym. Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału w
tym wydarzeniu. Tego dnia zaśpiewamy
kolędy i podzielimy się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia. Wigilia
odbędzie się na sali gimnastycznej
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Choceniu.
W spotkaniu uczestniczy zawsze wielu
gości z całego powiatu włocławskiego.
Wydarzenie jest organizowane wspólnie
przez Wójta gminy i Starostę. Będzie
nam szczególnie miło, jeśli zechcą
Państwo przyjąć zaproszenie na
powiatowe stoły wigilijne, które odbędą
się w niedzielę 17 grudnia br. Wstęp
wolny. Bardzo proszę o kontakt sołtysów, którzy chcieliby uruchomić w tym
dniu kurs autobusowy.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
SOLIDARNI Z POSZKODOWANYMI
Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy,
radni zdecydowali o udzieleniu pomocy
finansowej dla poszkodowanego w wyniku nawałnicy z dnia 11-12 sierpnia br.,
Powiatu Sępoleńskiego. Pomocy udzielono na realizację zadania „Przebudowa

wybranych odcinków dróg publicznych
kategorii powiatowej” w wysokości
15.000 zł. Także inne gminy powiatu
włocławskiego oraz Samorząd Powiatowy podjęły stanowisko o udzieleniu
poszkodowanym samorządom pomocy
finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
78 ROCZNICA BITWY POD SZCZYTNEM
W tym roku uroczystości związane z
obchodami 78 rocznicy bitwy pod
Szczytnem odbyły się w Boniewie. W
Boniewie, bo tam na cmentarzu są
pochowane osoby, które zginęły w tej
bitwie. Uroczystości w Boniewie były
bardzo wzruszające. Odsłonięto pamiątkowe tablice, odprawiono uroczystą mszę świętą z udziałem kompani honorowej oraz pocztów sztandarowych
także z naszej gminy. Odczytano Apel
Pamięci przy pomniku z udziałem
wojskowej asysty honorowej, wystawionej przez Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia z Torunia. Dla uczczenia
pamięci poległych żołnierzy Wojska
Polskiego we wrześniu 1939 roku oddano salwę honorową. Podczas uroczystości złożono licznie wiązanki kwiatów
przed pomnikiem upamiętniającym
bohaterów z września 1939 r. Uroczystość była organizowana z inicjatywy
władz gmin Choceń i Boniewo, a także
Starostwa Powiatowego we Włocławku,
parafii w Choceniu, parafii w Boniewie
oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień
we Włocławku.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

PLOMBOWANIE WODOMIERZY

DYREKTOR SKALSKI NA EMERYTURZE
Przechodzenie na emeryturę jest rzeczą
normalną i naturalną. Wspominam o tym
akurat przypadku z uwagi na osobisty
wkład Pana Skalskiego w samorządową
robotę. Przez „ręce” p. Skalskiego jako
dyrektora gimnazjum przeszło półtora
tysiąca absolwentów. Nie było łatwo być
dyrektorem gimnazjum jest to bowiem
młodzież w specyficznym wieku i wielka
pomysłowością na swoja rolę w szkole. Nie
ma w gminie rodziny, w której przynajmniej jedno z dzieci nie znałoby Pana
Dyrektora. Różne pewnie są doświadczenia , ale jedno jest niezaprzeczalne. Pan
Leszek dbał o nasze dzieci jak o swoje.

Wspomnę jeszcze dużą rolę jaką odegrał
Skalski przy tworzeniu szkoły średniej w
Gminie. Dziś może już niewielu pamięta o
tamtym czasie. Sukces ma wielu ojców
jednym z nich jest Leszek Skalski.
Panie Dyrektorze dziękujemy za te lata
pracy. Możesz mieć satysfakcje z dobrej
roboty. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności już w nowej roli. Liczę na dalszą
współpracę. W samorządzie roboty starczy
dla każdego, a Twoja wiedza i doświadczenie bardzo by się przydała teraz już na
innych polach działania.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Przypominam o obowiązku zaplombowania wodomierzy do końca 2017
roku. Mogą to być plomby z nadrukiem
ZUK Choceń lub Gmina Choceń. Wcześniejsze plomby tracą ważność z dniem
31.12.2017 roku. Na wodomierzu powinny znajdować się dwie plomby. Jedna żyłkowa lub drucik z ołowianą plombą- jest to plomba legalizacyjna i druga
duża plastikowa montowana na śrubunki przed wodomierzem. Jeżeli nie ma
możliwości zaplombowania wodomierza ze względu na ograniczony dostęp
lub obłożenie go płytkami taki fakt
zostanie odnotowany w systemie komputerowym gdzie umieszczone są numery plomb przypisane do posesji i wo-

domierza. Jeżeli ktoś nie posiada jeszcze plomby powinien zgłosić to niezwłocznie do Urzędu Gminy lub do inkasentów zbierających opłaty za wodę.
Przynajmniej raz w roku inkasent powinien osobiście skontrolować stan
plomby i odczytać wodomierz. Za brak
plomby lub uszkodzenie plomby na
wodomierzy może był nałożona kara
pieniężna w wysokości do 5000,00 zł
(Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Art. 28
pkt.2).
Piotr Lewandowicz

OGŁOSZENIE
Sprzedam mieszkanie w budynku wielorodzinnym zabudowy
parterowej z cegły,
2 pomieszczenia + wc , 30m2 + ogródek.
Cena: 28 tyś. zł adres: Choceń, ul. Sikorskiego 13,
tel. 505 156 411
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100-LECIE STRAŻY W ŚMIŁOWICACH
W dniu 20 sierpnia 2017 r., Jednostka
Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmiłowicach obchodziła uroczyście jubileusz
100-lecia swojego istnienia. OSP w
Śmiłowicach powstała w 1917 r. Jedną z
najcenniejszych pamiątek jest sztandar
OSP w Śmiłowicach z roku 1917, który w
1939 r., został ukryty i dzięki temu
przetrwał okres wojny, gdyż cały pozostały majątek Straży tj. samochód, a
także instrumenty muzyczne zostały
zdewastowane i zagrabione przez
okupanta. W okresie powojennym Jednostka szybko reaktywowała swoją
działalność zyskując ponownie miano
Jednostki wyróżniającej się i aktywnie
działającej.
Ten tak wyjątkowy dla druhów strażaków jak i dla całej lokalnej społeczności dzień obchodów tak zacnego jubileuszu 100-lecia uświetniło uroczyste
przekazanie nowego wozu bojowego dla
Jednostki. Nowy wóz bojowy OSP w
Śmiłowicach otrzymało w ramach projektu przy współfinansowaniu Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Gminy w Choceniu. Wóz bojowy w
dniu 20 sierpnia 2017 r., został uroczyście przyjęty w poczet członków OSP
w Śmiłowicach, a symbolem tego był
chrzest w trakcie którego zostało mu
nadane imię „Janek”.
W trakcie obchodów jubileuszu, które
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą
zostały również wręczone odznaczenia
dla druhów strażaków tj. złote, srebrne i
brązowe medale za Zasługi dla Pożarnictwa oraz odznaki Strażak Wzorowy. Odznaczenie również otrzymał
sztandar Jednostki.
OSP w Śmiłowicach jest prężnie działającą i rozwijającą się Jednostką, która
liczy w swoich szeregach ponad 100
członków. Przy OSP działa Młodzieżowa
Orkiestra Dęta oraz zespół Śmiłowiónki,
które zrzeszają w swych szeregach
wszystkie pokolenia lokalnej społeczności i zawsze uświetniają swoimi występami wszelkie uroczystości, a nadto
sławią dobre imię Śmiłowic i Gminy
Choceń.
W obchodach jubileuszu 100-lecia
udział wzięło wielu znamienitych gości
przedstawicieli władz parlamentarnych,
samorządowych, Zarządów Głównego,
Powiatowego i Gminnego OSP, przedstawicieli PSP, przedstawicieli lokalnych
instytucji, lokalnych Jednostek OSP z
terenu Gminy Choceń, jak i wielu sympatyków OSP w Śmiłowicach, którzy swą
obecnością zaszczycili i uświetnili
uroczystość.
Przy tej okazji OSP w Śmiłowicach pragnie złożyć podziękowania wszystkim na
których wsparcie może liczyć w szczególności Wójtowi Gminy Choceń Panu
Romanowi Nowakowskiemu, Pani Sekretarz Agnieszce Świątkowskiej, Radnym Gminy na czele z Panem Przewodniczącym, Marszałkowi Województwa
Kujawsko Pomorskiemu Panu Piotrowi
Całbeckiemu, Lokalnej Grupie Działania Dorzecza Zgłowiączka, a także
sponsorom, sympatykom, druhom
strażakom za ich pracę na rzecz Jednostki jak i wszystkim osobom na
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Zapraszamy na obchody
Święta Niepodległości
Starosta Włocławski Kazimierz Kaca,
Wójt Gminy Choceń Roman
Nowakowski oraz Proboszcz parafii w
Choceniu ks. dr Mieczysław
Łaszczyk, zapraszają na obchody
Narodowego Święta Niepodległości,
które odbędą się11 listopada 2017 r.,
(sobota) o godz. 15.10przy pomniku
upamiętniającym bohaterskich
żołnierzy Wojska Polskiego przy
Szkole Podstawowej w Choceniu.
Program uroczystości:

których wsparcie jednostka OSP w Śmiłowicach może zawsze liczyć.
Jednostce OSP w Śmiłowicach życzymy
kolejnych 100 lat tak aktywnej działalności na rzecz społeczności lokalnej i
całej Gminy zgodnie z zasadą „Bogu na
chwałę ludziom na pożytek.”
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
W sierpniu br. przyjmowane były wnioski o zwrot części pieniędzy wydanych na
olej napędowy używany do produkcji
rolnej. O w/w zwrot ubiegać się mogli
producenci rolni będący właścicielami
użytków rolnych lub dzierżawcy użytków rolnych, położonych na terenie
Gminy Choceń. W przypadku dzierżawy
należało okazać się umową. Do wniosku
należało także dołączyć faktury VAT
stanowiące zakup oleju napędowego w
okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca
2017 roku. Do urzędu wpłynęło 308
wniosków o zwrot podatku akcyzowego
na kwotę ponad 180 tys. zł. Pieniądze
wypłacane będą po otrzymaniu dotacji z
Urzędu Wojewódzkiego pod koniec
października 2017 r.
Ewelina Paszyńska
RODZINNY DOM DZIECKA
Rodzinny Dom Dziecka w Choceniu
założony został w 2016 r. przez Państwo
Halinę i Stefana Kraska, którzy dają
swoim wychowankom rodzinne ciepło i
bezinteresowną miłość. Obecnie wychowują ósemkę dzieci: Adama w wieku
1 roku i 2 miesięcy, Alana w wieku 1 roku
i 3 miesięcy, który oczekuje na przeszczep wątroby, Zuzia 2 lata, Krzyś 5 lat,
Nikola 6 lat, Kasia 7 lat, Eryk 9 lat i Alicja
10 lat.
Wychowywanie tak dużej liczby dzieci to
duże wyzwanie i odpowiedzialność. Przy
tak licznej gromadce dzieci zakres obowiązków jest bardzo dużo. Szczególnym
problemem jest pranie i suszenie ubrań.Rodzinny Dom Dziecka prosi o
wsparcie, potrzeba jest suszarka (bębnowa) do ubrań.Wszystkich ludzi dobrej
woli prosimy o pomoc.
Przy prowadzeniu takiej jednostki jakim
jest rodzinny dom dziecka potrzeb jest
bardzo wiele. Oprócz pomocy materialnej mile widziana jest pomoc niematerialna, poprzez spędzanie wolnego

czasu, gra w gry planszowe, organizowanie różnych zabaw i spacery. Ogromnym problemem dzieci jest poczucie
osamotnienia. Kontakt z drugim człowiek przez pokazywanie zainteresowania dzieckiem jest szczególnie istotny.
Wszystkich chętnych wolontariuszy
chcących urozmaić czas dzieci, odciążyć
wychowawców prosimy o pomoc.
ŚCIEŻKA Z DOFINANSOWANIEM Z RPO
Pozyskaliśmy środki na budowę ścieżki
pieszo-rowerowej w ramach Programu
Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 z dofinansowaniem na poziomie 85%. Planowana ścieżka zlokalizowana będzie
wzdłuż ulic: Północna, Jarantowicka,
Spacerowa i będzie łączyć się z istniejącą
ścieżką do jeziora Choceńskiego. Na
przedmiotowe zadanie w najbliższym
czasie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony wykonawca. Zadanie inwestycyjne dotyczy budowy nowej ścieżki
pieszo-rowerowej o długości 1,699 km
zgodnej ze standardami wojewódzkimi
w zakresie dróg rowerowych. m.in przez
szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego, ograniczenie wykorzystania samochodów osobowych,
ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak
najważniejszym zadaniem powstałej
infrastruktury będzie zmniejszenie
emisji gazów cieplarnianych, głównie
emisji CO2. W ramach zadania powstanie nowa infrastruktura w postaci
ścieżki o nawierzchni bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane
zostanie odwodnienie, dostosowane
zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych. Bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo będzie miało utworzenie azylu na ul. Jarantowickiej i
barier ochronnych przy utworzonym
nasypie po prawej stronie ul. Północnej.
W ramach budowy ścieżki zaplanowano
wszelkie prace pomiarowe i roboty
ziemne w tym zagospodarowanie
zieleni. Planujemy ścieżkę wykonać do
końca II kwartału 2018 r.
Kamil Klejba
FLAGI PAŃSTWOWE
Szanowni Państwo przypominamy, że w
pokoju numer 11 Urzędu Gminy w

15.00 – zbiórka pocztów
sztandarowych, delegacji, władz
samorządowych przy pomniku
upamiętniającym bohaterskich
żołnierzy Wojska Polskiego przy
Szkole Podstawowej w Choceniu,
15.10 – rozpoczęcie uroczystości,
złożenie kwiatów, 16.00 – Msza Św.
w intencji Ojczyzny w kościele św.
Idziego w Choceniu
17.00 – montaż słowno-muzyczny
wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej im. Janusza Korczaka
w Choceniu
17.20 – światełko do nieba.

Choceniu, ul. Sikorskiego 12 można odbierać flagi państwowe. Flagę otrzyma
pojedyncze gospodarstwo domowe.
Najbliższe święto państwowe obchodzić
będziemy 11 listopada br. - Narodowe
Święto Niepodległości. Odbierając flagę
zobowiązujemy się do jej wywieszenia.
Kamil Klejba
REHABILITACJA W CHOCENIU
Statystyki pokazują rosnącą potrzebę
zabiegów rehabilitacyjnych naszym
mieszkańcom. Wychodząc naprzeciw w
tym zakresie, Gmina przyjęła program
polityki zdrowotnej. W ramach tego planu, podpisaliśmy umowę z nowo otwartym prywatnym gabinetem rehabilitacyjnym Plus Medica w Choceniu, świadczącym swe usługi komercyjnie, na dofinansowanie zabiegów do 30 tyś. zł w
tym roku. Każdy mieszkaniec ma prawo
do 30 zł wsparcia w przypadku pojedynczych zabiegów i 150 zł w przypadku zabiegów kompleksowych. W przypadku pojedynczych zabiegów pierwsze
będą po prostu darmowe. Pieniądze będą refinansowane bezpośrednio na firmę, nie trzeba więc będzie wykonywać
żadnych czynności, aby z dofinansowania skorzystać. Do końca września z tego
programu skorzystały 152 osoby na
kwotę 13.400,00 zł. Zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału w naszym
projekcie. Do udziału w programie może
być zakwalifikowany pacjent, który jest
mieszkańcem Gminy Choceń i zgłosi się
z odpowiednim skierowaniem od lekarza rodzinnego. Decyzję o udziale w
programie pacjenta podejmuje też lekarz lub specjalista fizjoterapii firmy
Plus Medica w Choceniu.
Maria Dobiecka
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DROGOWNICTWO 2017 - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH
1. Podpisaliśmy umowę z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację przebudowy drogi w
Olganowie o dł. 0,800 km. Zadanie będzie sfinansowane
z środków pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów z
produkcji rolniczej. Pozostałe odcinki dróg: w Lijewie
oraz Czerniewicach ul. Kolejowa zostaną uregulowane z
budżetu gminy. Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” z Włocławka - wykonawca robót bitumicznych zrealizował już swoje prace. Drogi otrzymały nowe nawierzchnie z masy mineralno-asfaltowej. W ramach robót
publicznych gmina wykona pobocza i wyprofiluje skarpy.
Planujemy pod koniec października rozliczyć powyższe
zadania .
Krzysztof Wojtalik

2. Zakończyły się prace na drodze powiatowej Czerniewice Gołaszewo, polegające na wykonaniu chodnika
na dł. 480 mb. Po czym rozpoczęto prace przygotowawcze w Kuźnicach, gdzie brygada robót publicznych
wykonywała będzie chodnik o dł. 225 mb. Jeśli warunki
pogodowe pozwolą będziemy w dalszej kolejności budować chodnik w Czerniewicach, wzdłuż ul. Kolejowej
(od dr. wojewódzkiej do ulicy Miłej).
Krzysztof Wojtalik

4. W ramach środków własnych wykonujemy w chwili
obecnej poszerzenie drogi w Krukowie. Docelowo
otrzyma ona nową nawierzchnię asfaltową o szer. 5,00
m. Po zakończeniu tych prac przystąpimy do wykonania podbudowy w Borzymowicach (droga do p. Bobrowskiego), Zapuście, Janowie, Bodzanówku, Czerniewicach c.d. poszerzenia ul. Obwodowej.

3. Na koniec października planujemy zakończenie inwestycji pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 190711C ŚmiłowiceNowa Wola ”. Odcinek modernizowany
na długości 998 mb. Główne prace, tj.
dywanik asfaltowy został wykonany,
pozostałe prace pobocza realizowane
będą w ramach robót publicznych. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą
prawie 102 tys. zł, objęte jest Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014-2020. Krzysztof Wojtalik
WYCIECZKA DO WARSZAWY
15 września 2017 dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Choceniu, wyróżniających się w nauce był dniem wyjątkowym, gdyż w nagrodę za wysokie wyniki udali się
do Warszawy, by w teatrze „Rampa” obejrzeć przedstawienie „Tajemniczy ogród”. Pełne humoru, ale skłaniające do refleksji na pewno pozostanie w pamięci na
długi czas. Następnie uczestnicy udali się do wyjątkowego muzeum „Czar PRL”-u. Pomimo małej powierzchni zgromadzono tam bardzo dużo przedmiotów, które
starszemu pokoleniu przypominają czasy młodości, zaś
młodzież mogła poznać realia życia dziadków. Kolejnym
miejscem był Fotoplastikon. Po obejrzeniu zdjęć dawnej
Warszawy można było sobie porównać rozkwit współczesnej stolicy, zwłaszcza że spacer do najpiękniejszych
miejsc w blasku zapalających się latarni okazał się cudownym przeżyciem. A na zakończenie bardzo długiego
dnia multimedialny pokaz fontann podkreślił smak
wycieczki. Organizatorzy oraz uczestnicy składają po-

Krzysztof Wojtalik

dziękowanie Wójtowi oraz Radzie Gminy Choceń za
piękny i wartościowy prezent w postaci dofinansowania
wycieczki.
B.Lewandowska
OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA W SP CHOCEŃ
29 września 2017 odbyła się w Szkole Podstawowej im.
Janusza Korczaka w Choceniu po raz pierwszy akcja
zorganizowana w celu propagowania głośnego czytania.
Przebiegała ona pod hasłem "Czytam, bo mi czytano".
Pomysłodawcami i organizatorami były kluby czytelnicze działające w ramach ogólnopolskiego projektu
POCZYTAJMY. Uczniowie zadbali o rozpropagowanie
akcji poprzez plakaty, które zachęcały do codziennego
czytania, wykazując korzyści wynikające z głośnego
czytania. Do włączenia się w akcję udało się przekonać
bardzo wielu ludzi: uczniów, którzy czytali przedszkolakom z naszej szkoły oraz z Niepublicznego Przedszkola w Choceniu; nauczycieli, którzy czytali swoim uczniom na wielu przedmiotach; rodziców wraz ze swoimi

dziećmi, którzy czytali dzieciom korzystającym ze
świetlicy szkolnej oraz liczne grono dorosłych , którzy
czytali wraz z młodzieżą gimnazjalną na wyjątkowych
zajęciach. Czytano wszędzie: na korytarzu, w salach
lekcyjnych, w świetlicy szkolnej, w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka, w bibliotece szkolnej.
Dzień Głośnego Czytania został przeniesiony również do
domów uczniów, gdyż wielu z nich postanowiło poczytać
głośno domownikom, a szczególnie młodszemu
rodzeństwu. 29 września był wyjątkowym świętem, które zostało bardzo dobrze przyjęte przez całą społeczność
szkolną. Z pewnością na stałe zagości w kalendarzu
imprez i uroczystości szkolnych. Bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej akcji.
Organizatorzy
członkowie klubów czytelniczych
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NADANIE SZTANDARU JEDNOSTCE
OSP W SZCZUTKOWIE
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w
Szczutkowie zapisał się w kartach historii jednostki, jako ten, który w 48 rocznicę jej powstania doprowadził do nadania jednostce sztandaru. Uroczystości
związane z nadaniem sztandaru odbyły
się w dniu 8 października w remizie OSP
w Szczutkowie.
Jednostka OSP w Szczutkowie traktowana była pierwotnie jako Straż Przyleśna. Pierwsze walne zebranie wyborcze, na którym zostały wybrane władze
jednostki odbyło się w grudniu 1969 r. W
skład Zarządu zostali wówczas wybrani:
Jan Kluszczyński Prezes, Konstanty
Pawłowski Naczelnik, Antoni Księżak
Zastępca naczelnika, Antoni Świątkowski Sekretarz, Jan Tomaszewski Skarbnik, Henryk Kacperski - Gospodarz.
Jednostka liczyła wówczas 45 członków.
Do alarmowania użytkowano syrenę
alarmową ręczną podarowana przez
Druha Szatkowskiego. Do pożarów strażacy wyjeżdżali wozami konnymi dość
często własnymi. Pierwsze pomieszczenia i jednocześnie siedziba Jednostki
to Garaże przekazane prze Kółko Rolnicze w Szczutkowie.
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Uroczystości, które odbyły się w październiku br., były okazją do nadania i
wręczenia medali za zasługi dla pożarnictwa. Medale otrzymali Leon Woźniak i Jerzy Kacprzak złoty medal; Józef
Pietrzak srebrny medal, Mariusz Bladowski i Mariusz Kacperski brązowy
medal. Odznakę „Strażak wzorowy” otrzymali Marek Zieliński, Mariusz Antczak, Grzegorz Trocikowski, Adam Kacprzak, Konrad Zwoliński, Arkadiusz
Zwoliński.
Wójt gminy Roman Nowakowski przekazał na ręce Prezesa jednostki Mariana
Karkowskiego z okazji nadania sztandaru, grant w wysokości 1.000 zł, na zakupy związane z ochrona przeciwpożarową.
Władzom jednostki oraz wszystkim,
którzy zaangażowali się w sprawę pozyskania nowego sztandaru gratulujemy.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
SIŁOWNIA I PLAC ZABAW W PARKACH
W ŚMIŁOWICACH I CZERNIEWICACH
Mamy dobrą informację dla mieszkańców Śmiłowic i Czerniewic. Pozy-

tywnie został rozpatrzony wniosek złożony przez Stowarzyszenie dla Rozwoju
Gminy Choceń na „Budowę infrastruktury rekreacyjnej w parkach w Śmiłowicach i Czerniewicach”. W ramach
projektu zostaną zamontowane siłownie zewnętrzne oraz nowe elementy
placu zabaw. Stowarzyszenie na ten cel
otrzyma pomoc w wysokości 38.500 zł.
Zadanie planowane jest do wykonania
na wiosnę 2018 r. Całą realizacją projektu od wniosku po rozliczenie -zaj-

muje się pracownik Urzędu Gminy Pan
Dawid Dalmann. Wniosek o przyznanie
pomocy złożony był poprzez Lokalną
Grupę Działania Dorzecza Zgłowiączki
do Urzędu Marszałkowskiego w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 20142020.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy
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WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI (LGD)
Nowa perspektywa finansowa 20142020 to dla LGD nie tylko nowa
strategia, nowe cele i nowe programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko
Pomorskiego
2014-2020 (RPO WK-P 2014-2020),
Program Rozwoju Obszaru Wiejskich
2014-2020 (PROW 2014-2020) ale i
nowe konkursy. Gro środków LGD
przeznaczone zostało na wsparcie dla
przedsiębiorców. Z samego programu
PROW 2014-2020 jest to kwota 5 mln
zł., dodatkowo środki z RPO WK-P
2014-2020 w wysokości 1 mln zł. Razem
to ponad 6 mln zł. - środki te przeznaczone są dla nowych i już istniejących
przedsiębiorców. LGD jest już po pierwszej edycji konkursów dla przedsiębiorców. Kolejne konkursy zostaną
ogłoszone w pierwszej połowie 2018r.,
ale już teraz warto zainteresować się
warunkami udzielania pomocy przez
LGD.

Osoby, które dopiero planują otworzyć
własną działalność gospodarczą mogą
skorzystać z premii na podejmowanie
dzielności gospodarczej to konkurs skierowany do osób, które w okresie 2 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy do LGD nie wykonywały działalności gospodarczej.
Premia jest przyznawana w stałej
wysokości 50 000,00 zł. Z pomocy tej
wyłączone są jednak osoby ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy i w
pełnym zakresie (wyłącznie to nie dotyczy jednak podejmowania działalności
gospodarczej sklasyfikowanej, jako
produkcja artykułów spożywczych lub
produkcja napojów). Działalność gospodarcza otworzona w ramach tego
działania musi być prowadzona, przez co
najmniej 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.
Rozwijanie działalności gospodarczej to
konkurs skierowany dla już istniejących

przedsiębiorców, które w okresie 3 lat
poprzedzających dzień złożenia wniosku
o przyznanie pomocy do LGD wykonywały łącznie co najmniej przez 365 dni
działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej, oraz nadal
wykonują tę działalność.
Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja
zakłada:
a) utworzenie, co najmniej jednego
miejsca pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne i jest to uzasadnione
zakresem realizacji operacji, a osoba, dla
której zostanie utworzone to miejsce
pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej
umowy o pracę,
b) utrzymanie miejsc pracy, w tym
miejsca utworzonego w ramach realizacji operacji, przez co najmniej 3 lata od
dnia wypłaty płatności końcowej.
Pomoc na rozwijanie działalności gos-

podarczej jest przyznawana w wysokości 70% kosztów kwalifikowalnych,
ale nie więcej jak 50 000 zł.
Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej
o zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach wyboru operacji,
działalność LGD, strategii, zapraszamy
do odwiedzenia strony internetowej
LGD www.kujawiaki.pl jak również zapraszamy do biura LGD w Choceniu. Pracownicy udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również udzielą informacji o
konkursach ogłaszanych przez LGD.
Aneta Hoffman
Biuro
Stowarzyszenia LGD
orzecza Zgłowiączki
mieści się w Choceniu,
ul. Włocławska16
nr tel. 54 284 66 69

ZAKUP AUTOBUSU
Wyjazdy Orkiestry strażackiej, Śniłowiónek, Kół Gospodyń Wiejskich, sportowców itd. itd., kosztują gminę rocznie
kilkadziesiąt tysięcy złotych. Często są to wyjazdy na krótkich dystansach i trudno znaleźć firmę chętną na taką usługę.
Postanowiliśmy więc zakupić autobus. Doskonała okazja trafiła się Agencji Mienia Wojskowego. Wystawiono na
sprzedaż całkiem przyzwoity autobus. Cena wywoławcza 14 tys. W licytacji daliśmy ostatecznie 16 tysięcy plus VAT.
Autobus zostanie przekazany w użyczenie prawdopodobnie strażakom ze Śmiłowic, oni zajmować się będą
eksploatacja. W tej jednostce jest najwięcej tego typu wyjazdów orkiestra, Śmiłowiónki. Autobus będzie
ogólnodostępny, każdy, także osoba fizyczna będzie mógł wynająć autokar pokrywając jedynie koszty. Strażacy
zobowiązali się również przeszkolić co najmniej dwóch kierowców. Autobus jest już na terenie gminy i po zakończeniu
procedury rejestracji, ubez-pieczenia itp. zostanie przekazany do użytkowania. Jeszcze jedno podziękowanie dla p.
Krzysztofa Wojtalika to Krzysztof wynalazł ten autobus i osobiście mocno zaangażował się w jego sprowadzenie.
Roman Nowakowski
Wójt Gminy

"IDŹMY NAPRZÓD Z NADZIEJĄ"- XVII DZIEŃ PAPIESKI
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WILKOWICACH
Dnia 08.10.2017r. po raz XVII obchodzono Dzień
Papieski. Z tej okazji uczniowie ze Szkoły Podstawowej w
Wilkowicach 15 i 16.10.2017r., pod kierunkiem pani Jolanty Szydłowskiej przedstawili społeczności szkolnej i w
kościele pod wezwaniem św. Antoniego w Czerniewicach
montaż słowno- muzyczny zatytułowany ,,Szukałem
Was’’. W tych dniach uczniowie przypomnieli postać naszego najwybitniejszego Rodaka, który gdziekolwiek się
pojawiał, pociągał za sobą tłumy, które słuchały, gdy
mówił o wolności i prawdzie. Jan Paweł II przybliżał
wszystkim Boga, starał się budować mosty i bronił godności człowieka. Uczniowie pięknymi tekstami poetyckimi podkreślili dobroć Ojca Świętego, Jego ogromne
zrozumienie dla drugiego człowieka oraz świętość życia,
które zaowocowały przemianą ludzkich serc. Tegoroczne
dni łączności duchowej z Ojcem Świętym piękną grą i
śpiewem ubogacił zespół muzyczny Emmanuel z Topólki,
za co serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że przypomniane słowa i przesłanie Jana Pawła II na zawsze pozostaną w naszej pamięci i będą dla nas świadectwem
wiary oraz cennym drogowskazem w życiu.
Jolanta Szydłowska

KAŻDEGO ROZWESELA DZIEŃ NAUCZYCIELA
W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Wilkowicach uczniowie rozweselili swoich
nauczycieli, prezentując żartobliwe scenki z życia szkoły
oraz piosenki dedykowane swoim pedagogom. Uczniowie
z klasy V wcielili się w role nauczycieli i uczniów, którzy
dostrzegają humorystyczne strony życia szkolnego.
Dziewczęta w roli nauczycielek dostojnie prezentowały się
w butach na wysokich obcasach. Dziewczynki z klasy V i
VII wyśpiewały piękne życzenia, intonując na zakończenie
uroczystości „Sto lat” dla wszystkich pracowników szkoły.
Tłem do występów artystycznych była tematyczna
dekoracja. Występy wywołały uśmiechy na twarzy u publiczności: Pana Dyrektora, Nauczycieli, Księdza Tomasza
Króla oraz u uczniów. W Dniu Edukacji Narodowej
panował w szkole nastrój życzliwości, radości. Należy
życzyć Nauczycielom i Uczniom, oby było tak każdego
dnia.
Monika Komorowska, Monika Gratkowska
DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNE Z WIZYTĄ
U MATKI BOŻEJ W LICHENIU
18.09.2017r. w dniu św. Stanisława Kostki patrona dzieci i
młodzieży postanowiliśmy zgromadzić się u stóp Bolesnej
Matki w Licheniu, aby podziękować za jej pośrednictwem
za dar I Komunii Świętej oraz wyprosić wiele cennych
łask. Pod przewodnictwem ks. Proboszcza Tomasza Króla
zwiedziliśmy apartamenty papieskie, przeszliśmy Drogą
Krzyżową na Golgotę, uczestniczyliśmy we Mszy świętej w
Bazylice oraz wspólnie z przewodnikiem poznaliśmy jej
historię. Dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom oraz
uczestnikom pielgrzymki za wspólną modlitwę oraz
radość wspólnego przebywania. Miejmy nadzieję, że za
rok ponownie staniemy przed obliczem Matki Bożej
Licheńskiej, aby powierzyć jej własne sprawy.
Jolanta Szydłowska

ZAWODNICY SEKCJI KOSZYKÓWKI Z WILKOWIC, GMINNEGO
TOWARZYSTWA SPORTOWEGO UNIA CHOCEŃ ZAGRAJĄ
W ROZGRYWKACH KUJAWSKO POMORSKIEGO
ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI !
Koszykarze sekcji z Wilkowic reprezentujący barwy
Gminnego Towarzystwa Sportowego Unia Choceń zagrają w klasie rozgrywkowej młodzików młodszych U-13
Kujawsko Pomorskiego Związku Koszykówki w sezonie
2017/2018. Skład zespołu stanowi jedenastu uczniów ze
Szkoły Podstawowej w Wilkowicach oraz troje ze Szkoły
Podstawowej w Choceniu. Chłopcy rywalizację toczyć
będą do końca maja przyszłego roku. W lidze wojewódzkiej wystąpi 9 drużyn: TKM Włocławek, Astoria
Bydgoszcz, Novum 1 Bydgoszcz, Novum 2 Bydgoszcz,

Kruszwica 2010, Regnum Bydgoszcz, Twarde Pierniki
Toruń, SKS Inowrocław, Unia Choceń. Drużynę przygotował i poprowadzi pan Łukasz Jankowski. Kierownikiem zespołu jest pan Tomasz Sikorski. Skład drużyny: Daniel Lisiecki. Bartłomiej Rakowski, Bartłomiej
Góralski, Bartłomiej Przybyszewski, Jan Lewandowski,
Michał Rybicki, Michał Grzybowski, Igor Michalski, Michał Ampanowicz, Tymoteusz Kwiatkowski, Szymon
Bratyszewski, Szymon Sobociński, Filip Bednarek, Jakub
Filipiak. Szczegółowe informacje dostępne na oficjalnej
stronie Kujawsko Pomorskiego Związku Koszykówki :
www.kpzkosz.com
Łukasz Jankowski
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PRZECINKA DRZEW W ALEI
TOPOLOWEJ W WICHROWICACH
Po wielu staraniach udało się uzyskać
zgodę na usunięcie 10 drzew rosnących
w alei topolowej w Wichrowicach.
Początkowym zamiarem była przecinka
drzew w większym zakresie, jednakże
Gmina Choceń nie otrzymała na to
zgody. Zdecydowano więc, ze zostanie
usunięte 10 szt. drzew, które stanowiły
największe zagrożenie dla wiaty przystankowej oraz zabudowań znajdujących
się po przeciwnej stronie drogi gminnej.
Zgodnie z decyzją zezwalającą Starosty
Włocławskiego usunięto dziewięć drzew
rosnących w rzędzie na samym początku
alei oraz dziesiąte w połowie alei. Drzewa zostały usunięte przez Ochotniczą
Straż Pożarną z Chocenia przy pomocy
Pana Szeląga, któremu dziękujemy.
Wczesną wiosną zostaną posadzone
młode odmiany lipy, które zastąpią
usunięte topole. Będziemy w dalszym
ciągu czynić starania o uzyskanie zezwolenia na przecinkę drzew wzdłuż drogi w Wichrowicach, ponieważ znaczna
ich część stanowi zagrożenie dla osób
poruszających się po drodze.
Dawid Dalmann
WYMIANA DRZEWOSTANU W ALEI
LIPOWEJ W CZERNIEWICACH
W poprzednim roku usunięto część
drzew rosnących po obu stronach
wzdłuż ulicy Lipowej w Czerniewicach.
Wiosną posadzono młode odmiany lipy.
Pod koniec roku planowana jest dalsza
wymiana drzewostanu na ulicy Lipowej
w związku z tym, że znaczna część drzew
jest chora, spróchniała oraz stanowi
potencjalne zagrożenie dla pojazdów
oraz osób korzystających z szosy i
chodnika. Lipy rosnące wzdłuż ulicy stanowią ważny element krajobrazu Czerniewic, są głęboko zakorzenione w wizerunek tej części miejscowości. Niestety jednak ze względu na wiek są wrażEXPRESSWAY PROMOCJA
TERENÓW INWESTYCYJNYCH
Pozytywnie rozpatrzony został wniosek od dofinasowanie projektu pn. „Expressway promocja
terenów inwestycyj-nych” realizowany w ramach
Regional-nego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020. Gmina Choceń realizuje go w porozumieniu z 8 innymi gminami regionu i Województwem Kujawsko-Pomorskim. Poziom dofinansowania ww. projektu wynosi 85%, a realizacja
założeń zaplanowana jest na lata 2018-2023.
Wspólne działanie gmin jest szansą na rozwój regionu, jak również całego województwa kujawskopomorskiego. W katalogu zaplanowanych na-
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liwe na choroby i wpływ czynników zewnętrznych. W związku z tym wymagają
wymiany na nowe zdrowe odmiany lipy.
Dawid Dalmann
BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ
SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ
Gminna Spółka Wodna Choceń otrzymała w tym roku dwie dotacje z Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
związanych z bieżącym utrzymaniem
urządzeń melioracji szczegółowej. Z
środków otrzymanych od Wojewody
przeprowadzono konserwację rowu
melioracyjnego w Choceniu na końcu
osiedla oraz w Wilkowicach polegającą
na usunięciu nadmiaru zakrzaczenia
oraz odmuleniu. Oczyszczono także rów
w Janowie i Wichrowicach, częściowo
dzięki dotacji z Gminy Choceń. Pozostałe środki od Wojewody zostały
przeznaczone na zatrudnienie pracowników oraz zapłatę za konserwację rowu
w Śmiłowicach Huby. W najbliższym
czasie planowana jest konserwacja rowu
w Skibicach w kierunku lasu w Świętosławiu. Ponadto staramy się na bieżąco
usuwać zgłaszane awarie melioracyjne
oraz wykonywać odwodnienia. Niestety
jednak w ostatnich tygodniach jest to
trudnie z powodu bardzo obfitych
opadów deszczu, które utrudniają nam
dojazd do urządzeń melioracyjnych.
Będziemy się starali, jeżeli aura tylko na
to pozwoli realizować swoje prace
przynajmniej do połowy listopada. W
kolejnym wydaniu gazetki ukarze się
podsumowania działalności Gminnej
Spółki Wodnej Choceń w 2017 r.
Dawid Dalmann
KOLEJNE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
W najbliższym czasie Stowarzyszenie
dla Rozwoju Gminy Choceń wystąpi o
dofinansowanie operacji polegającej na
budowie siłowni zewnętrznych w Borzymiu oraz w Nakonowie Starym gdzie
rzędzi promocji potencjału gospodarczego i budowy gospodarczej marki regionu są udział w dużych
imprezach targowo-wystawienniczych oraz
działania z wykorzystaniem medialnych kanałów
informacyjnych: uruchomienie strony internetowej, film promocyjny emitowany w telewizji,
kampania internetowa i z użyciem bill-boardów,
reklama w prasie branżowej, a także szkolenia dotyczące przygotowywania ofert inwestycyjnych.
Kamil Klejba
LEPSZE WARUNKI PRACY W GOPS
W sierpniu br. uwolnione zostało mieszkanie położone obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dodatkowo zostaną zamontowane elementy placu zabaw. Zadanie polegało
będzie również na budowie ścieżki edukacyjnej w lesie w Choceniu. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu
obejmującego budowę lub przebudowę
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infra-

struktury turystycznej lub rekreacyjnej,
lub kulturalnej dofinansowanego z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014 -2020.
Planowany termin realizacji zadania
wiosna 2018 r.
Dawid Dalmann

BOCIAN „SWOJEGO CHOWU” Z BODZANOWA

Powyżej zdjęcie Pani Marii z wnuczkiem i bocianem
Na słowa uznania i podziw zasługują Państwo Marek i Maria Górscy z Bodzanowa, którzy
„wychowali” bociana. Wczesną wiosną pisklę bociana wypadło z gniazda znajdującego się
na terenie posesji Państwa Górskich w Bodzanowie. Bocian przeżył upadek, jednakże nie
było możliwości odłożenia go do gniazda znajdującego się bardzo wysoko. Dlatego też
rodzina zdecydowała się wychować bociana, który początkowo był karmiony robakami,
żółtkiem z jajek i mielonką. Pisklę w początkowym okresie wymagało prawie tyle opieki co
małe dziecko, nie zniechęciło to jednak jego opiekunów. Dzięki ich poświęceniu i
zaangażowaniu pisklę wyrosło na zdrowego bociana, który oczywiście był niezwykle
oswojony. Wojtek bo tak nazwano bociana widząc wędkę szedł za Panem Markiem i czekał
na ryby do jedzenia. Niestety tak bardzo przyzwyczaił się do rodziny Górskich, że nie
planował odlecieć do ciepłych krajów. Z pomocą Urzędu Gminy bocian został przekazany do
Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, gdzie pod opieką pracowników miał
„obudzić się” w nim instynkt wędrówki. Pod koniec września cel został osiągnięty, bocian
zdecydował się odlecieć do ciepłych krajów.
w Choceniu. W związku z brakiem możliwości
innego zagospodarowania niż obiekt publiczny
Wójt Gminy zdecydował że mieszkanie zostanie
przekazane na potrzeby GOPS. W wyniku przejęcia mieszkania GOPS zyskał 4 pomieszczenia tj.
trzy pomiesz-czenia biurowe i jedno dla pracownika obsługi. W pomieszczeniach biurowych
siedzibę będą miały świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 plus” oraz Powiatowy Urząd Pracy, którego pracownicy przyjmować będą bezrobotnych z terenu Gminy Choceń. Obecne warunki lokalowe były trudne nie
tylko dla pracowników ale przede wszystkim dla
interesantów. W jednym pomieszczeniu przyj-

mowani byli interesanci korzystający z pomocy
społecznej, jak również ze świadczeń rodzinnych.
Trudne warunki obsługi interesantów mieli również pracownicy obsługujący rządowy program
„Rodzina 500 plus” .W małym pomieszczeniu nie
można było przyjąć więcej niż jedna osobę. Ponadto pokój ten pełni funkcję pomieszczenia socjalnego dla pracowników. Powiększenie GOPS o
nowe po-mieszczenia biurowe przyczyni się do
polepszenia warunków obsługi interesantów oraz
warunków pracy pracowników GOPS w Choceniu.
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Z WIZYTĄ NA UKRAINIE
W dniach od 23 do 25 września delegacja
samorządu powiatu włocławskiego i
miasta Włocławek przebywała z oficjalną wizytą w Chmielnickim na Ukrainie.
W związku z uroczystościami związanymi z 586 rocznicą powstania miasta, na
której przewijały się akcenty Polskie.
Młodzież przygotowała występy w języku polskim co świadczy o dużym przywiązaniu do tradycji i historii związanej
z Polską. W wielu miejscach widać symbole Unii Europejskiej. Władze Ukrainy

czynią starania aby zbliżyć się do Europy, ale to długotrwały i trudny proces.
Wojna na wschodzie kraju raczej nie pomaga. Od początku wojny z miasta
Chmielnickiego w działaniach wojennych zginęły 152 osoby…
Odwiedziliśmy gminę podobną do Gminy Choceń z taką samą liczbą mieszkańców ale obszarowo dwa razy większą.
Jest to nowo powstała gmina powołana
w 2015 roku po reformie decentralizacji
władzy w Ukrainie. Mamy nadzieję że

szybko uda im się wprowadzić tak ważne
reformy, bo na dzień dzisiejszy w obwodzie Chmielnickim powstało tylko
47% gmin. Na pozostałym terenie nie
zostały utworzone jeszcze gminy i nie
wybrano władz gminnych. Władze gmin
wybierane są na 5 letnią kadencję.
25 września Gmina Choceń podpisała
porozumienie o współpracy w dziedzinie
kultury, oświaty ,turystyki i gospodarki z
Gminą Tatarów w obwodzie Iwano
Frankowskim. Pięknie położona miejs-

cowość w Karpatach z infrastrukturą do
wypoczynku co widać na załączonych
zdjęciach. Jako gmina mamy podpisane
podobne porozumienia jeszcze z 5 gminami w obwodzie chmielnickim. Dzięki
podpisanym porozumieniom w tym roku dzieci z naszej gminy odpoczywały w
Chmielnickim, a dzieci z Ukrainy w
Choceniu.

DZIAŁKI BUDOWLANE NA SPRZEDAŻ !!!
W miesiącu sierpień br. odbył się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
dwóch działek budowlanych położonych
w Choceniu przy ulicy Jodłowej oznaczonych numerem geodezyjnym 37/81 o
pow. 0,1550 ha i 37/82 o pow. 0,1328 ha.
Cena wywoławcza wynosiła 32 700 zł i
28 300 zł. Nieruchomości sprzedano za
kwotę dz. nr 37/81 - 53 505 zł brutto i dz.
nr 37/82 - 49 200 zł brutto.
Wszystkich zainteresowanych kupnem
działek na terenie Gminy Choceń informujemy, iż przygotowujemy do sprzedaży kolejne działki budowlane położone w miejscowości Choceń na nowym

osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Jodłowej. Działki takie będzie można kupić
w ustnym przetargu nieograniczonym w
bardzo atrakcyjnej cenie już od 20
000,00 zł za 1000 m². Działki budowlane położone w strefie rozbudowy infrastruktury komunalnej wodociągi i kanalizacja.
Osoby zainteresowane zakupem nieruchomości mogą się zgłaszać do tutejszego Urzędu Gminy.
Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Choceniu w pok. nr 12, lub pod numerem
telefonu (54) 284 60 33.
Hanna Gołębiewska

NOWE NIERUCHOMOŚCI
GRUNTOWE NA SPRZEDAŻ!!!
Gmina Choceń posiada w swojej ofercie
do sprzedaży nieruchomości stanowiące
grunty rolne położone w miejscowości
Choceń, Ząbin i Janowo oznaczone numerem:
- dz. nr 590/3 o pow. 0,2236 ha (w tym:
R III b 0,0406 ha; RIV a 0,1834 ha),
nieruchomość niezabudowana położona przy ulicy Północnej (obok Rehabilitacja)
- dz. nr 100/2 o pow. 0,1400 ha (R IVa 0,1200 ha; N - 0,0200 ha), nieruchomość niezabudowana - położona w
Janowie przy granicy z Gminą Chodecz

- dz. nr 58/8 o pow. 0,1700 ha (R IVa
0,1000 ha; B 0,0700 ha), nieruchomość niezabudowana położona w Ząbinie naprzeciwko pałacu

Piotr Lewandowicz

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

WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE
NOWE ODCINKI OŚWIETLENIA DROGOWEGO
NA TERENIE GMINY CHOCEŃ
W ramach przebudowy drogi powiatowej Śmiłowice-Wilkowiczki wykonaliśmy oświetlenie drogowego na odcinku 1,0 km w ilości 9 punktów świetlnych
w miejscowości Wilkowice od tzw.
trzech krzyży w kierunku Śmiłowic. Prace montażowe wykonaliśmy we własnym zakresie. Wartość zadania wyniosła
35.000,00 zł. W 2018r. planujemy zrealizować pozostały odcinek oświetlenia w
kierunku Śmiłowic. W ramach zawartej
umowy z ENERGA OŚWIETLENIE na
podniesienie standardu oświetlenia
drogowego na terenie Gminy Choceń
rozbudowaliśmy istniejące ciągi oświetleniowe i zwiększyliśmy ilość punktów
świetlnych w następujących lokalizacjach:
1. Jarantowice 2 (w kierunku Pana
Siewierskiego) 5 punktów świetlnych
2. Śmiłowice 5 (Huby)
7 punktów świetlnych
3. Grabówka 2 ( pozostały odcinek przy
drodze powiatowej 2 punkty świetlne
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4. Czerniewice 3 ( droga przy pasie
autostradowym 0 1 punkt świetlny
5. Pustki Choceńskie 1 ( Czerniewice
ul Wiejska Pan Olczak)- 1 punkt świetlny
Wartość wykonanych prac to kwota
45.000,00 zł.
Wykonaliśmy również brakujące fragmenty oświetlenia drogowego w Śmiłowicach Pustkach- 1 punkt świetlny,
Wichrowicach 2 punkty świetlne i w
Choceniu ul. Jasna- 2 punkty świetlne.
Prace montażowe wykonaliśmy we
własnym zakresie.
Mariusz Bilęda
ZMIANA NAZW ULIC W CHOCENIU
W imieniu Państwa wystąpiliśmy do
Starostwa Powiatowego we Włocławku
Wydział Geodezji o dokonanie zmian w
ewidencji gruntów i budynków. Starostwo Powiatowe dokonało już zmiany
w ewidencji gruntów i budynków oraz
przesłało stosowne zawiadomienie do
Sądu Rejonowego we Włocławku Wy-

dział Ksiąg Wieczystych. Wszystkie formalności związane ze zmianą w księgach
wieczystych (o ile jest założona księga
wieczysta ) zostały podjęte z Urzędu o
czym właściciel nieruchomości zostanie
poinformowany listownie. Dotychczasowe dokumenty można używać tak długo, aż stracą ważność. Dotyczy to wszystkich dokumentów: dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych.
Mariusz Bilęda
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
Spółdzielnia socjalna może być założona
przez osoby fizyczne, które podlegają
wykluczeniu społecznemu (np. osoby
bezrobotne, osoby bezdomne, osoby
uzależnione od alkoholu) lub osoby niepełnosprawne, a także osoby prawne,
takie jak organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne.
Członkami mogą być osoby spoza w/w
grup, ale ich liczebność nie może być
większa niż 50 % wszystkich członków

spółdzielni. Spółdzielnia powinna być
złożona z co najmniej 5 osób fizycznych,
a nie więcej niż 50 osób.
Z inicjatywy Gminy Choceń oraz Stowarzyszenia dla Rozwoju Gminy Choceń
złożono formularz rekrutacyjny do
udziału w projekcie „Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej” dla osób prawnych w związku z utworzeniem nowego
przedsiębiorstwa społecznego.
Nowoutworzona Spółdzielnia Socjalna
otrzyma dofinansowanie w wysokości
200 tys. zł. z przeznaczeniem na: zakup
sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenia
oraz pokrycie składek ZUS przez okres 6
miesięcy.
Pierwsza utworzona Spółdzielnia Socjalna prowadziła będzie działalność w
zakresie:
- remontów budynków
- termomodernizacji budynków
- wykończenia budynków
- prac ogólnobudowlanych
Mariusz Bilęda

BUDOWA BLOKU MIESZKALNEGO
W CHOCENIU TRWA
Trwają prace budowlane przy budowie
bloku mieszkalnego wielorodzinnego w
Choceniu.
Obecnie wykonywane są ściany fundamentowe budynku oraz schody.
Wykonawcą prac jest firma Przembud z
Włocławka.
Zakres prac obejmuje roboty budowlane, montażowe, instalacyjne, wykonanie przyłączy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.
Zadanie obliczone jest na jeden rok czasu, tak aby w sierpniu przyszłego roku
właściciele nowych mieszkań otrzymali
klucze do swoich mieszkań.
Budynek wg projektu ma 3 kondygnacje
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W SP CHOCEŃ
26 września 2017r. w Szkole Podstawowej w Choceniu
odbyły się obchody Europejskiego Dnia Języków. Celem
włączenia się do święta ustanowionego w 2011 roku z inicjatywy Rady Europy było przede wszystkim uświadamianie korzyści płynących z uczenia się języków obcych
oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu oraz
zachęcanie do przełamywania barier językowych w
prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych
przed społecznością szkolną. Zdobywając wiedzę na temat
kultur obcych krajów, uczniowie kształtują w sobie postawę szacunku wobec nich. Jako, że uczonymi językami w
naszej szkole są niemiecki i angielski, przebieg Europejskiego Dnia Języków skupił się właśnie na nich i
krajach, w których występują jako ojczyste. Również w
naszym kraju coraz częściej spotkamy obcokrajowców,
którzy potrzebują pomocy np. w odnalezieniu banku,
szpitala czy poczty. Czy ich zrozumiemy i pomożemy im,
czy też „będziemy trzymać język za zębami”? Wniosek jest
jeden: JĘZYKÓW WARTO SIĘ UCZYĆ. W ramach obchodów święta dwuosobowe drużyny ze wszystkich klas
wzięły udział w quizie o znajomości kultur krajów niemiecko- i anglojęzycznych. Każdy oddział przygotował
plakat pt. „Dlaczego warto uczyć się języków obcych?”,
wystawę których można przez cały tydzień podziwiać na
dolnym korytarzu szkoły. Dodatkowo klasy 2bg i 2ag
zaangażowały się w przygotowanie stoiska propagującego
naukę języków obcych (plakaty, ulotki, broszurki). Chętni
uczniowie zaprezentowali modę wspomnianych krajów,
zakładając stroje związane z ich folklorem. Każdy chętny
mógł zrobić sobie zdjęcie przy specjalnie na tę okazję
przygotowanych symbolach: niemieckiej wieży telewizyjnej oraz angielskim piętrowym autobusie.
Nauczyciele języków obcych SP Choceń

i liczy 21 mieszkań. W budynku będą 3
mieszkania 1 pokojowe, 6 mieszkań 2
pokojowych oraz 12 mieszkań 3pokojowych. Mieszkania są przestronne
z balkonami o powierzchni od 31 m2 do
65 m2.
Inwestor którym jest Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
podpisał już umowy z zainteresowanymi
osobami nabyciem swoich mieszkań. Są
jeszcze wolne lokale mieszkalne.
Zainteresowanych zapraszamy do UG
Choceń.
Większość kadry na budowie to
pracownicy firmy. Firma zatrudniła
również osoby do pracy z naszej gminy.
Mariusz Bilęda
ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W CHOCENIU
6 października 2017r. obchodziliśmy Światowy Dzień
Uśmiechu. Święto to istnieje w kalendarzu już od 1999
roku - zawsze w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą Dnia Uśmiechu był Harvey Ball, autor znanego
na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buźki, tzw.
„smiley face”, stworzonej w 1963 roku. Tego dnia od rana
w naszej szkole rozbrzmiewała wesoła muzyka. Wszyscy
uczniowie i pracownicy oraz rodzice otrzymali właśnie
"smiley face" i karteczki z nawiązującymi do obchodów
cytatami. Dzieci odwiedziły także sąsiadujący ze szkołą
Urząd Gminy i na ręce pani sekretarz Agnieszki Świątkowskiej złożyli życzenia dla wszystkich pracowników.
Nasi podopieczni byli zachwyceni pomysłem, że uśmiechnięci uczniowie nie będą tego dnia odpytywani ;-)
Trzeba przyznać, że był to pełen wrażeń i emocji dzień
szczerego, dziecięcego uśmiechu. Zaczęło się odliczanie
dni do następnych obchodów.
Małgorzata Podgórska, Monika Klimczak

DWIEŚCIE LAT DLA STULATKI!
Setne urodziny świętowała Pani Genowefa, mieszkanka Olganowa. Jubilatka urodziła się 28 września
1917r. roku w Wichrowicach. Razem z trzema siostrami wychowywana była przez matkę, ponieważ
ojciec zmarł, gdy Pani Genowefa miała kilka lat. W roku 1945 jubilatka zawarła związek małżeński z
Panem Teodorem, który był cenionym murarzem. Zamieszkali wspólnie w Olganowie, gdzie Pani
Genowefa zajmowała się niewielkim gospodarstwem i wychowywaniem dzieci. Doczekała się czterech
wnuków i jednej prawnuczki. Pani Genowefa to niezwykle serdeczna i pogodna osoba. Zawsze
uśmiechnięta i otwarta na drugiego człowieka. Jubilatka znajduje się pod troskliwą opieką
najbliższych.Dostojnej Jubilatce składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
wszelkiej pomyślności przy boku kochającej rodziny.
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PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE W BUDOWIE
Umowa na zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz
poprawa infrastruktury wodociągowej
na terenie gminy Choceń” została podpisana. Niezwłocznie po tym fakcie firma Wielobranżowy Zakład Usługowy
Andrzej Sieradzki przystąpił do realizacji prac. Harmonogram na rok 2017

zakłada wybudowanie 72 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Na
chwilę obecną wybudowano 38 oczyszczalni. Mamy nadzieję, że pogoda nie
będzie powodem opóźnień. Wykonawca
zapewnił, iż dotrzyma terminów wynikających z harmonogramu. Po zakończeniu I etapu komisja dokona odbioru

zadania. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku w Urzędzie Marszałkowskim, który pozwoli rozliczyć się z
powyższego zakresu prac.
W nowym roku ruszy kolejny II etap
prac, który zakłada budowę 51 oczyszczalni ścieków, wymianę zasuw i hyd-

KRWIOBUS W CHOCENIU I HARCERSKI START
30 września po raz pierwszy do Chocenia przyjechał krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa z Bydgoszczy. Była to akcja
„Kropla Braterstwa” zorganizowana przez Hufiec ZHP Włocławek Powiat, a głównym inicjatorem wydarzenia był pwd. Piotr
Jankowski. Wydarzenie przekroczyło najśmielsze oczekiwania ponieważ aż 51 osób zarejestrowało się w krwiobusie, a 39 oddało
krew. Niewątpliwie jest to wielki sukces. Przedstawiciele Centrum Krwiodawstwa bardzo dziękowali, że mogli przyjechać do
Chocenia i że liczą na dalszą współpracę z której są bardzo zadowoleni. Dzięki wsparciu Aeroklubu Włocławskiego spośród osób,
które oddały krew rozlosowaliśmy upominki w postaci darmowych lotów. Lot balonem wylosowała Pani Sylwia Szczupakowska a
lot szybowcem Pan Jan Biliński. W czasie postoju krwiobusu przy szkole odbył się Harcerski Start na który przyjechało 170
zuchów, harcerzy i instruktorów z całego powiatu. Dzieci i młodzież realizowała zadania z propozycji programowej „Zuch i harcerz
bezpieczni na drodze”, odbył się również turniej piłki nożnej. Uczestnicy wydarzenia mogli zjeść pieczonego ziemniaka z ogniska,
wspaniałą grochówkę, domowe ciasta oraz watę cukrową. Rodzice harcerzy przygotowali ciasta, ze sprzedaży których
pozyskaliśmy 410 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego do nauki pierwszej pomocy. Bardzo mocno
dziękujemy Gminie Choceń i Boniewo na czele z Panem Wójtem Romanem Nowakowskim oraz Panem Wójtem Markiem
Klimkiewiczem za wsparcie zakupu upominków dla uczestników wydarzenia, dziękujemy również za przygotowanie pysznej
grochówki Panu Roman Kalinowski oraz waty cukrowej Panu Bartoszowi Rutkowskiemu.

rantów na sieci oraz wymianę pomp o
wyższych parametrach na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Śmiłowice. Zadanie zostanie zakończone w
październiku 2018r.
Tomasz Sikorski
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ZLOT MOTOCYKLI MA SWÓJ KLIMAT
Trudno wyobrazić sobie imprezy w naszej gminie bez zlotu motocykli. Jeden z
weekendów sierpniowych należał
właśnie do miłośników dwóch kółek. Był
to bardzo aktywny weekend a atmosfera
jak zawsze, niezwykła. Mamy wielu fanów, którzy lubią klimat naszego zlotu.
Zarejestrowano prawie 700 motocykli.
Niepowtarzalną atrakcją była parada
motocykli, w której wzięło udział ok.
900 pojazdów. Motocykliści korzystali
ze specjalnie przygotowanego toru crossowego, a wieczorem wspólnie się bawili
przy muzyce zespołów Sunday Paradise, Suchego Oka, Game Cover, Wpół
do bluesa i Partyzant. Niespodzianką był
teatr ognia JumpFire Show.
Dla wszystkich, którzy brali udział w
przygotowaniach oraz w organizacji XI
Ogólnopolskiego Zlotu Motocykli w
Choceniu kierujemy serdeczne podziękowania. Szczególne podziękowania

kierujemy dla koordynatora zlotu Ariela
Malinowskiego oraz Joanny Kozińskiej,
za to, że oddają tej imprezie swoje serce.
To duże przedsięwzięcie nie odbyłoby
się bez zaangażowania wszystkich pracowników gminy, którzy mieli dyżury w
tych dniach. Dziękujemy wszystkim
mundurowym, strażakom za ich służbę i
ochronie, harcerzom oraz wolontariuszom Choceńskiego Centrum Kultury.
Szczególne słowa uznania przesyłamy
dla sponsorów tej imprezy i przyjaciół
naszej gminy. Dziękujemy naszym przyjaciołom na dwóch kółkach z całej Polski
za wspaniałą zabawę. Zapraszamy za
rok. Do zobaczenia.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

DOŻYNKI 2017
Po ścięciu ostatnich kłosów zboża obchodzone jest
uroczyste, gminno parafialne, święto plonów,
które odbyło się w tym roku 10 września w Śmiłowicach. Barwnym korowodem wszystkie
delegacje z wieńcami przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ze Śmiłowic alejkami parku w
Śmiłowicach udały się na miejsce, gdzie rozpoczęło
się symboliczne przekazanie tegorocznych plonów
Władzom Gminy przez Starostów Dożynek Panią
Jolantę Bącela z Bodzanówka i Pana Grzegorza
Szulczewskiego ze Skibic. Uroczystości rozpoczęła
Msza św. w intencji rolników celebrowana przez
ks. Krystiana Michalaka i ks. Tomasza Króla.
Do konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy przystąpiło aż osiem wieńców: KGW ze
Śmiłowic, KGW z Wichrowic, sołectwa Nakonowo
Stare, KGW „Niezapominajka” ze Szczutkowa, Sołectwa Olganowo, Sołectwa Lutobórz, przygotowany przez Zespół Śmiłowiónki oraz Gminy Choceń. Wszystkie wieńce prezentowały się znakomicie, ale ostatecznie zwyciężył wieniec przygotowany przez KGW Śmiłowice.
Wójt Gminy Roman Nowakowski i zaproszeni goście podkreślali w swoich wystąpieniach ciężką pracę rolnika, trudną sytuację na rynkach artykułów
rolnych, jak i anomalie pogodowe powodujące
olbrzymie straty w uprawach.
Podczas dożynek wręczono odznaki honorowe
„Zasłużony dla Rolnictwa”. W tym roku odznakę
honorową zasłużony dla rolnictwa nadaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek
Wójta Gminy Choceń za osiągnięcia w dziedzinie
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych otrzymali:
Grzegorz Kaźmierczak, Jarosław Pawlak, Teresa
Cichowicz, Piotr Szczech, Krzysztof Nowakowski,

Karina Grzybowska, Tadeusz Pawlicki, Tomasz
Szumiński, Jan Leszczyński, Krzysztof Jasiński,
Wojciech Garlicki.
Atrakcją dożynek była wystawa warzywnicza, która powstawała dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy - Hanny Gołębiewskiej, Hanny
Piastowskiej, Jolanty Płoszaj oraz Aleksandry Zawadzkiej. Warzywa i owoce, za co serdecznie dziękujemy, dostarczyli: Piotr Jędrzejewski i Sławomir
Seroczyński SADCO, Andrzej Przybylski, Jacek
Wojtczak, Tomasz Piasecki, Grzegorz Szulczewski,
Dorota Ciesielska, Beata Kolanda, Zbigniew
Krosnowski, Jolanta Bącela.
W części artystycznej na scenie zaprezentowała się
Orkiestra Dęta OSP ze Śmiłowic, która nieustannie
rozwija swoje talenty, stając się jednocześnie
piękną wizytówką miejscowości. Atrakcją były
również występy dzieci z przedszkola i szkoły w
Śmiłowicach. Swoje umiejętności prezentował
Zespól Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska” z Choceńskiego Centrum Kultury. Na cenie zaprezentowały się także: zespół „Śmiłowiónki”, Danuta
Kaczmarek oraz zespół „Wpół do bluesa”. Gwiazdą
tegorocznych dożynek był zespół muzyczny Markus P. Natomiast do późnych godzin nocnych mogliśmy bawić się przy zespole muzycznym
„RYTMIX”.
Uroczystość była organizowana wspólnie przez
parafię, szkołę, Koło Gospodyń Wiejskich, jednostkę OSP, Urząd Gminy w Choceniu oraz Choceńskie Centrum Kultury-Biblioteka.
Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

UTYLIZACJA AZBESTU
Zakończyły się prace polegające na
demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest na terenie naszej gminy.
Wykonawcą prac była firma P.P.H.U.
US-KOM Robert Kołodziejski
z Gostynina. W ramach zadania zdemontowano eternit z 6 obiektów budowlanych o wadze 57 ton, oraz zutylizowano azbest z 20 obiektów o wadze 107 ton.

Łączna masa unieszkodliwionego azbestu to aż 164 tony. Koszt zadania to
72.561,31 zł. Pozyskana dotacja stanowiła 70 % kwoty ogólnej tj. Sukcesywnie jak co roku udaje nam się pozyskać dotację, która pozwoli nam usuwać
rakotwórczy wyrób z naszych posesji.
Celem programu jest utylizacja szkodliwego dla zdrowia azbestu. Jest to dos-

konała okazja do zrobienia porządków w
gospodarstwach, bo wciąż na wielu podwórzach zalegają groźne dla zdrowia
płyty eternitowe. Mieszkańcy, którzy
chcieliby za darmo pozbyć się zalegającego na ich posesjach azbestu lub zdjąć
go legalnie z dachu przy pomocy specjalistycznej firmy mogą do końca roku
2017 zgłaszać się do Urzędu Gminy

pokój nr. 1. Jednakże te osoby, u których
eternit zalega na dachu i chcieliby go
zdjąć muszą ten fakt zgłosić w Starostwie Powiatowym we Włocławku. Czekamy na zgłoszenia.
Tomasz Sikorski
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CHOCEŃSKA LIGA FUTSALU
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Choceniu serdecznie zaprasza do udziału w VIII edycji Choceńskiej Ligi Futsalu, która istnieje od 2010 roku i jest
największą ligą futsalu w rejonie Włocławka a także jedną z większych w województwie. Rozgrywki przeznaczone są
dla amatorów oraz zawodników zrzeszonych z okolicznych klubów. Liga trwa
od listopada do lutego/marca a mecze
rozgrywane są przynajmniej raz w
tygodniu (w sobotę lub w niedzielę). Od
samego początku liga cieszy się dużym
zainteresowaniem gdyż liczba drużyn
waha się między 20 a 26 z miejscowości
takich jak: Izbica Kujawska, Kowal,
Włocławek, Nakonowo, Borzymie, Choceń, Czerniewice, Kruszyn, Lubraniec,
Bobrowniki, Szczutkowo, Probostwo
Górne, Lubień Kujawski, Chodeczek i
wiele innych.
Od pięciu sezonów rozgrywki podzielone są na dwie ligi: I i II. Regulamin
ligi przewiduje spadki i awanse a nowe
drużyny zaczynają swoją przy-godę od II
ligi. Wpisowe dla tych lig wynosi 550 zł.
W tym roku planujemy utworzenie kolejnej III ligi. Będzie to liga młodzieżowa przeznaczona dla zawodników
do 18 roku życia do której mogą zgłosić
się szkoły, kluby oraz drużyny amatorskie. Wpisowe do III ligi wynosi 500
zł.
Choceńska Liga Futsalu posiada własną
stronę internetową: www.chocenskaligafutsalu.ligspace.pl na której na bieżąco pojawiają się wyniki meczów,
składy drużyn oraz strzelcy bramek.
Można tam odnaleźć również szczegółowy terminarz i wiele innych przydanych informacji. Po zakończeniu rozgrywek drużyny i zawodnicy zarówno I i

II ligi otrzymują wiele wyróżnień i nagród m.in. takich jak: najlepszy oldboy,
najlepszy zawodnik zrzeszony, najlepszy
zawodnik niezrzeszony, najlepszy młodzieżowiec, najlepszy bramkarz, król
strzelców, najlepszy technik, debiut ligi,
drużyna fair play. Kapitanowie wybierają także najlepszych zawodników ze
swoich drużyn, którzy otrzymują koszulki ligi.
Liga futsalu tradycyjnie zakończona jest
turniejem o superpuchar, który jest dodatkową atrakcją i możliwością rewanżu.
W tym roku inauguracja ligi przewidziana jest na 12 listopada na hali
sportowej w Choceniu. Zgłoszenia do
VIII edycji można dokonać telefonicznie: 606 465 670 (Radosław
Chełminiak, kierownik GOSiR) lub drogą elektroniczną: radekchelminiak@gamil.com. Na stronie ligi dostępna jest do pobrania karta zgłoszeniowa. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 29 października a spotkanie
kapitanów odbędzie się 30.10 o godz.
18.30 na hali sportowej w Choceniu.
CHOCEŃSKI SPORT
Razem z zakończeniem wakacji dobiegły
końca obozy sportowe organizowane na
obiekcie należącym do Gminnego
Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz choceńskiej szkoły. W tym roku gościliśmy
sportowców (i nie tylko) począwszy od
25 czerwca aż do 30 sierpnia z przerwą
zaledwie 4-dniową. Łącznie odwiedziło
nas prawie 400 osób z takich klubów jak:
UKS Białołęka koszykówka
UKS Tarchomin piłka ręczna,
koszykówka, piłka nożna
GKS Bedlno piłka nożna

AP Brda Bydgoszcz piłka nożna
Machynia Basketball Academy
koszykówka
KS Legion z Legionowa koszykówka
MUKS Libero z Pajęczna siatkówka
Jak widać młodzi sportowcy reprezentują różne dyscypliny ale każda
grupa miała doskonale warunki do
przeprowadzania kilku treningów w
ciągu dnia ponieważ do dyspozycji mieli
halę sportową, siłownię, boisko do plażówki oraz kompleks boisk zewnętrznych. Uczestnicy obozów chętnie
korzystali także z urządzeń gimnastycznych znajdujących się w parku w
Choceniu. Każdy turnus wziął udział w
ognisku z kiełbaskami przygotowanym
przez GOSiR.
Dzięki organizacji obozów na konto hali,
szkoły oraz stołówki wpłynęło łącznie
151 440 zł

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU CZYTELNICZEGO „WAKACJE Z KSIĄŻKĄ”
02 października 2017r. nastąpiło uroczyste
rozstrzygnięcie I Edycji Międzyszkolnego
Konkursu Czytelniczego „Wakacje z Książką”.
Organizatorem konkursu jest Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka i Szkoła Podstawowa w
Śmiłowicach. Do konkursu przystąpiło 93
uczestników ze szkół i z przedszkoli. Komisja w
składzie: Pani Sekretarz Gminy Choceń Agnieszka
Świątkowska, Pani Danuta Nowicka, Pani Alicja
Kaniewska, Pani Irena Jarząb, Dyrektor Choceńskiego Centrum Kultury Pan Ariel Malinowski i
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach Pan
Sławomir Gwardecki nagrodziła i wyróżniła prace
pamiątkowym dyplomem i jak przystało na
konkurs czytelniczy – nagrodą książkową.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i
ich opiekunom. Mają nadzieję, że idea aktywnej
promocji czytelnictwa przyniesie w przyszłości
zaplanowane skutki w postaci trwałego zainteresowania dzieci i młodzieży książkami. Przed
oficjalnym wręczeniu nagród i dyplomów jako
dodatkową nagrodą dla wszystkich przybyłych
było uczestnictwo w spotkaniu autorskim. Spotkanie to prowadziła Pani Elżbieta Bednarczyk. Na
początek przeczytała dzieciom kilka swoich bajek.
Następnie rozmawiała z dziećmi na temat przesłań
i morałów, jakie z nich płyną. Podczas spotkania
chętnie opowiedziała dzieciom o Australii,
ponieważ przez wiele lat tam mieszkała i wciąż ma
obywatelstwo tego kraju. Opowiedziała między
innymi o przyrodzie, zwierzętach, klimacie,
sposobach spędzania wolnego czasu i relacjach
międzyludzkich. Swoje komentarze popierała
pokazem slajdów. Także na rozpoczęcie i na
zakończenie spotkania zatańczyła tańce: cygański i
flamenco, ponieważ jest zawodową tancerką.
Spotkanie upłynęło w miłej i sympatycznej
atmosferze. Osoby nagrodzone i wyróżnione w I

Edycji Międzyszkolnym Konkursie „Wakacje z
Książką”2017r.
Kategoria I
Przedszkola:
I miejsce - Julia Borkowska Przedszkole Niepubliczne w Choceniu, Julia Kierzkowska
Prywatne Przedszkole w Śmiłowicach
II miejsce – Aleksandra Skibińska Przedszkole
Niepubliczne w Choceniu, Wiktor Pszczółkowski
Przedszkole Prywatne w Śmiłowicach
III miejsce – Lena Łucja Klimczak Przedszkole
Niepubliczne w Choceniu, Fabian Kierzkowski
Prywatne Przedszkole w Śmiłowicach
Wyróżnienia: Przedszkole Niepubliczne w
Choceniu: Maciej Majchrzak , Marcelina Miłkowska, Magdalena Lewandowska, Wiktor Grochowina, Przedszkole Prywatne w Śmiłowicach:
Karolina Stolarska, Jakub Jasiński, Roksana
Walewicz
Kategoria II
Klasy 0 – I
I miejsce -Paulina Borkowska SP Choceń, Maja
Kucharska SP Choceń, Wiktoria Świątkowska SP
Choceń, II miejsce –Aurelia Klass SP Śmiłowice,
Mateusz Pszczółkowski SP Choceń, Aleksandra
Jaworska SP Choceń
III miejsce –Aleksandra Olach SP Choceń,
Wiktoria Sroka SP Choceń, Michalina Filipiak SP
Choceń
Wyróżnienia: SP Choceń : Lena Ćwiklińska,
Zuzanna Tarczyńska, Maja Michalska, Franciszek
Błaszczyk, Dominik Woźnica, Martyna Kamińska,
Maja Kryszkowska, Kacper Łukasiak, Maja
Paszyńska, Małgorzata Kwiatkowska, Jędrzej Mikołajczewski, Daniel Pawłowski, Julia Janikowska, Dominik Pietrzak, Zuzanna Lewandowska, Gracjan Waliszewski, Natalia Walecka,
Stanisław Janowski, Jakub Skoczylas, Inga

Kwiecińska, Kacper Kwieciński, Gabriela
Jasińska, Roksana Kinasiewicz, Aleksandra Łukaszewicz, Cecylia Nawrocka, Magdalena Piątek,
Julia Wasielewska, Szymon Woźniak Kategoria III
Klasy II – IV
I miejsce –Szymon Krupiński SP Śmiłowice, II
miejsce –Maja Więcławska SP Wilkowice, Alan
Grabowski SP Wilkowice, Michalina Błaszczyk SP
Choceń
III miejsce –Antoni Płoszaj SP Wilkowice, Anna
Maria Dębczyńska SP Wilkowice
Wyróżnienia: Amanda Stankiewicz SP Choceń
Kategoria IV
Klasy V – VII
I miejsce – Hubert Młynarkiewicz SP Choceń, Igor
Skoczylas SP Choceń
II miejsce – Katarzyna Gołębiewska SP Choceń,
Zuzanna Płoszaj SP Choceń
III miejsce – Karolina Pawłowska SP Śmiłowice,
Mikołaj Karkowski SP Choceń
Wyróżnienia:
Wiktor Słupski SP Choceń, Aniela Stasiak SP
Śmiłowice, Maja Kruger SP Wilkowice, Maja
Drzewiecka SP Choceń, Julian Kafarski SP
Choceń, Wiktoria Stankiewicz SP Choceń
Kategoria V
Gimnazjum II , III
I miejsce – Bogusława Sobczyńska
II miejsce – Małgorzata Kapuścińska
III miejsce – Natalia Rucińska
Wyróżnienia:
Julia Zasada , Wiktoria Seklecka

HARCERZE W NOWEJ SIEDZIBIE
Mimo zmiany lokalizacji Urzędu Gminy
budynek przy Sikorskiego 4 nie będzie
świecił pustkami. Od niedawna jest to
nowa harcerska siedziba. W budynku
zlokalizowane będzie biuro komendy
Hufca ZHP Włocławek Powiat, oraz
har-cówki czyli pomieszczenia na
zbiórki harcerskie. Na obecną chwilę
większość pomieszczeń zostało już
odmalowane i odświeżone więc niedługo zuchy i harcerze będą mogli swoją
pierwszą zbiórkę spędzić w nowej siedzibie. Drużynowi w końcu będą mieli
miejsce na złożenie swoich materiałów
programowych, na spotkanie się a także
będą mogli skorzystać z drukarki czy
kserokopiarki w celu przygotowania
zbiórki.
W Choceniu obecnie działają 4 drużyny:
zuchowa, harcerska, starszoharcerska
oraz wędrownicza w związku z czym
dzieci i młodzież w wieku od 7 do 21 lat
mają szanse na aktywne spędzenie
czasu oraz na samorozwój.
W imieniu Komendy Hufca serdecznie
dziękujemy Władzom Gminy za zaufanie i za „nasze miejsce na ziemi”.
Dziękujemy również byłemu Dyrektorowi Gimnazjum Panu Leszkowi
Skalskiemu za to, że przez tyle lat
mieliśmy swój kąt w murach szkoły a
także Dyrektorowi CCK Panu Arielowi
Malinowskiemu za dotychczasową
możliwość organizowania zbiórek w
centrum.
phm. Katarzyna Jankowska
Komendantka Hufca

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla Pana
Wójta Romana Nowakowskiego,
Pani Sekretarz Agnieszki
Świątkowskiej oraz Radnemu
Gminy za okazaną pomoc i wsparcie
przy organizacji imprezy z okazji
nadania sztandaru składają
Druhowie i Zarząd OSP Szczutkowo
Dziękujemy serdecznie Panu
Arielowi Malinowskiemu za
poprowadzenie imprezy nadania
sztandaru
Druhowie i Zarząd OSP Szczutkowo

URZĄD PRACY W GOPS
Informujemy, że od listopada br.,
obsługa i aktywizacja osób
bezrobotnych korzystających z
Powiatowego Urzędu Pracy
odbywała się będzie w budynku
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej (ul. Sikorskiego 8b).

Ewa Wysińska
Zastępca Dyrektora CCKB

Za utrudnienia przepraszamy.
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WYJAZD INTEGRACYJNY UCZNIÓW
ZE ŚMIŁOWIC NA OLDFEST DO KIKOŁA
Tradycyjnie drugi dzień nowego roku
szkolnego uczniowie Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach spędzają na
wyjeździe integracyjnym. W związku z
niesprzyjającą, wrześniową pogodą
wyjazd integracyjny w tym roku mógł się
odbyć dopiero w 8 września. Młodsze
dzieci wraz ze swoimi wychowawcami
cały dzień spędziły na wycieczce w Kłóbce. Zaś starsze klasy na zaproszenie
Wikingów z Kikoła wyjechały na V Festiwal kultury i sztuki wczesnośred niowiecznej Oldfest 2017 nad jeziorem
Kikolskim. Świetna zabawa, warsztaty w
lepieniu średniowiecznej ceramiki,
spotkania z rekonstruktorami a szczególnie rejs z Wikingami po jeziorze pozostaną naszym uczniom na zawsze w
pamięci. Można powiedzieć, że jeszcze
raz okazało się, że wiedzę można
pozyskać nie tylko w murach szkoły. Dyrektor dziękuje Wójtowi Gminy Choceń i
Radzie Rodziców SP Śmiłowice za pomoc w sfinansowaniu autokaru do
Kikoła.
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kończył się zwycięstwem ucznia klasy VI
Mikołaja Szareckiego przed Anielą
Stasiak i Kacprem Skrzydlińskim z klasy
VII. Dla najlepszej trójki organizatorzy
przygotowali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo cała trójka uczniów
ze Śmiłowic wraz z kilkudziesięcioma
graczami z całej Polski wystąpiła w wielkim finale Mistrzostw Polski Sabotażysty 30 września w Centrum Kultury
Browar B. we Włocławku. Występ na
mistrzostwach nasi zawodnicy zakończyli w półfinale. Zapraszamy również
do obejrzenia Relacji VIDEO z turnieju
w Śmiłowicach na stronie Telewizji
Kujawy.

Kolejnym punktem spotkania z Mistrzem był trening biegowy jaki Katarzyna
Kowalska przeprowadziła na szkolnym
boisku. Wiedza jaką przekazała Mistrzyni z pewnością pomoże młodym
sportowcom zrozumieć rolę ruchu i kultury fizycznej w ich życiu. A może spotkanie z Mistrzem stanie się też początkiem ich wielkiej sportowej kariery.
Wszyscy uczniowie SP Śmiłowice serdecznie dziękują pani Katarzynie Kowalskiej za przyjazd i wspólnie spędzone
chwile w szkole w Śmiłowicach.
TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ŚMIŁOWICACH
29 września 2017 r. odbył się II turniej
tenisa ziemnego o Puchar Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. W
turnieju wzięło udział kilkunastu
zawodników w dwóch kategoriach wiekowych.
W kat. do lat 9 zwyciężył Jędrzej Sawicki
(Brzeskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego), przed Jakubem Sikorskim (SP
Śmiłowice – GTS Unia Choceń), i Julią
Grześ (SP Wilkowice - GTS Unia Choceń), a na czwartym miejscu uplasowała
się Natalia Szymańska (Brzeskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego).

DZIEŃ Z MISTRZEM SPORTU
W ŚMIŁOWICACH
W ramach Dnia z Mistrzem Sportu 15
września szkołę w Śmiłowicach odwiedziła wielokrotna Mistrzyni Polski,
rekordzistka Polski i uczestniczka
Olimpiad w Pekinie i Rio de Janerio zawodniczka reprezentacji Polski w
biegach przełajowych, półmaratonie i
maratonie reprezentująca na co dzień
klub Vectra we Włocławku - Katarzyna
Kowalska.

ELIMINACJE DO FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI
GRY SABOTAŻYSTA W ŚMIŁOWICACH
W TELEWIZJI KUJAWY
14 września w Szkole Podstawowej w
Śmiłowicach Klub gier planszowych
"Taktyk" z Włocławka zorganizował
turniej eliminacyjny do finału Mistrzostw Polski gry Sabotażysta. Jest to już
druga tego typu impreza zorganizowana
w Śmiłowicach w tym roku. Wiosną w tej
szkole rozegrano już eliminacje do gry
„Mały Książę”. W finale której, uczeń
klasy IV Paweł Grześ zajął we Włocławku
4 miejsce. Kilkugodzinny turniej za-

Po spotkaniu ze wszystkimi uczniami,
na którym zaproszony gość otrzymał
wiele trudnych pytań dotyczących kariery sportowej i osiąganych sukcesów,
reprezentantka Polski rozdała zdjęcia ze
swoim autografem.

W kat. do lat 13 bezkonkurencyjny okazał się Kacper Walecki (SP Śmiłowice GTS Unia Choceń), który w finale
pokonał Bartłomieja Kułaka (Brzeskie
Towarzystwo Tenisa Ziemnego). W
meczu o trzecie miejsce Filip Kaczmarek
(Szkoła Tenisa „NET” z Włocławka)
wygrał z Pawłem Grzesiem (SP Śmiłowice - GTS Unia Choceń).
Dyrektor SP w Śmiłowicach gratuluje
wszystkim uczestnikom turnieju i dziękuje panu Radosławowi Babińskiemu za
sprawne zorganizowanie turnieju.

„NARODOWY PROGRAM
ROZWOJU CZYTELNICTWA”
Zgodnie z Uchwałą nr 180/2015 Rady
Ministrów z dnia 6 października 2015r.
został ustanowiony program Wieloletni
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” na lata 2016 2020. Celem
Programu jest wzmocnienie aktywności
czytelniczej w bibliotekach publicznych
poprzez kreowanie wzrostu liczby
wypożyczanych publikacji oraz wzrostu
liczby czytelników bibliotek publicznych.
Szczególny nacisk został położony na
budowanie nawyków czytelniczych
poprzez stały dopływ nowości
wydawniczych. Program składa się z 3
priorytetów. Operatorem Priorytetu 1
Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych jest Biblioteka
Narodowa. Choceńskie Centrum Kultury
Biblioteka w 2017 r. otrzymała 4508 zł
dotacji z „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”.
„DKK ROZDAWNICTWO”
Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu, w
ramach programu Dyskusyjne Kluby
Książki przekazała na stałe do CCKB
kilkanaście egzemplarzy książek.
Zapraszamy do wypożyczania.
„SPOTKANIE AUTORSKIE”
23 czerwca w Choceńskim Centrum
Kultury Biblioteka miłośnicy literatury
spotkali się z sympatyczną, niesamowicie
oczytaną, odważną, tryskającą
optymizmem i humorem Panią Jolantą
Szwalbe. Autorką motywujących i
pozytywnie nastrajających do życia
książek: „Sto i więcej lat w aktywności”,
„Myśl i działaj dla przyszłości”, „Złap na
zawsze wiatr w żagle”, „Wyrusz w drogę”.
Cytowała z pamięci sentencje ludzi pióra,
nauki, kultury, opowiadając o ich
dokonaniach, przytaczała ciekawe
momenty z ich biografii. Potrafiła
słuchaczy wzruszyć i rozśmieszyć,
natchnąć optymizmem i skłonić do chęci
realizowania swoich marzeń. Bycia ciągle
aktywnym mimo upływu lat. Po wykładzie,
można było zakupić wybrane książki wraz
z dedykacją. Książki Jolanty Szwalbe nie
pozwalają pozostać biernym życiowo.
Nawet w wieku emerytalnym. I dziś już są
dostępne w naszej bibliotece. Gorąco
zachęcamy do lektury.
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który przyniósł ze sobą swój egzemplarz
książki „Wesele” otrzymał pamiątkową pieczęć przygotowaną na tę okoliczność przez
Kancelarię Prezydenta RP. Dziękujemy
wszystkim za uczestnictwo w tak ważnej
akcji, której patronuje Prezydent RP Pan
Andrzej Duda. Mamy nadzieję na spotkanie
w następnym roku w jeszcze szerszym
gronie.
KOLEJNY ROWEROWY WYPAD ZA NAMI!
W środę 2 sierpnia Roweromaniacy
ponownie wyruszyli w trasę. Tym razem był
to dość nietypowy wyjazd, ponieważ rajd
połączono z podchodami XXI wieku –
geocachingiem. 10 osobowa grupa wyruszyła
spod CCKB wyposażona w telefony z aplikacją umożliwiającą odnalezienie ukrytych
„skarbów” w terenie. Rozwiązywanie zagadek związanych z lokacją skrzynki zaczęło
się już na terenie naszej gminy. W Wich-

NARODOWE CZYTANIE JUŻ ZA NAMI
02.09.2017r. Choceńskie Centrum KulturyBiblioteka po raz pierwszy uczestniczyło w
akcji społecznej Narodowe Czytanie. Akcja
organizowana jest przez Prezydenta RP od
2012 roku. W tym roku w drodze głosowania
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało
wybrane do wspólnej lektury podczas
Narodowego Czytania 2017r. W naszej akcji
przy stole weselnym zasiedli zaproszeni
goście, którzy odczytali niezwykłe ciekawe
fragmenty dramatu wcielając się w postacie:
Czepiec - Wójt Gminy Choceń Pan Roman
Nowakowski, Dziennikarz - Pani Sekretarz
Gminy Choceń Agnieszka Świątkowska,
Ksiądz - Ksiądz Prefekt Robert Mac, Pan
młody - Dyrektor Choceńskiego Centrum
Kultury-Biblioteka Pan Ariel Malinowski,
Panna młoda - małżonka Pana Dyrektora
CCKB Pani Justyna Malinowska , Marysia Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w
Choceniu Pani Ewa Malinowska, Haneczka Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza
Korczaka w Choceniu Pani Anna Pawłowska,
Poeta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w

Śmiłowicach Pan Sławomir Gwardecki,
Rachel - Radna Gminy Choceń Pani Elżbieta
Grekowicz, Zosia - nauczycielka języka
polskiego Pani Bożena Lewandowska,
Dziennikarz - nauczycielka języka polskiego
Pani Anna Szymańska, Wojtek - Przewodnik
ze Związku Harcerstwa Polskiego Pan Piotr
Jankowski, Maryna - uczennica liceum Monika Lachendrowicz, Poeta -uczeń liceum
Mateusz Perczyński, Widmo i Poeta absolwent liceum Mateusz Michalski,
Marysia - studentka Zuzanna Szymańska,
Gospodarz - Pani Elżbieta Piwińska, Wernyhora - Pan Przemysław Rutkowski, Gospodarz - Pan Lech Nitecki, Gospodyni - Pani
Sabina De Koninck, Maryna - Pani Irena
Jarząb, Poeta - Pan Miłosz Kierzkowski,
Jasiek - Pani Danuta Nowicka, Chochoł –
Pani Wanda Michałowska.
Na zakończenie naszej pierwszej akcji,
aktorzy w podziękowaniu za tak piękny
występ i osobiste zaangażowanie otrzymali
dyplom oraz nagrodzeni zostali długimi i
głośnymi brawami. Każdy uczestnik akcji,

rowicach i Skibicach odnaleziono 5 skrytek.
Okazało się, że taka forma aktywnego
wypoczynku bardzo spodobała się członkom
naszego klubu, więc pełni werwy udaliśmy
się w stronę podwłocławskich lasów przejeżdżając przez: Poddębice, Nakonowo
Stare, Łagiewniki, Warząchewkę. Pogoda
dopisywała, a chłód i świeże leśne powietrze
szybko pozwolił zapomnieć o przejechanych
kilometrach. Kolejne 5 skrytek odnalezionych, czas na zasłużoną przerwę i regenerację. Droga powrotna wiodła przez Michelin, Kruszyn, Szatki, Śmiłowice, a gdy
liczniki rowerowe wskazały ponad 50 km
dojechaliśmy pod Centrum Kultury.
Pragniemy serdecznie podziękować firmie
Fantoman za profesjonalne zabezpieczenie
medyczne przejazdu.
Ariel Malinowski
Dyrektor CCKB

