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Dofinansowanie na 
drogi w Choceniu

Konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach rozstrzygnięty

Po raz kolejny, dzięki wsparciu Wo-
jewody Kujawsko-Pomorskiego w By-
dgoszczy, Gmina Choceń otrzyma 
dofinansowanie w ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych. Nasz wniosek z 
inwestycją pn Przebudowa drogi ul. 
Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej 
oraz przebudowa dróg gminnych nr 
190770C, 190723C i drogi powiatowej 
nr 2909C w miejscowości Choceń, 
znalazł się na liście projektów objętych 
wsparciem. Kwota dofinansowania 
wynosi 1 262 850,00 zł. Zadanie obe-
jmuje przebudowę trzech odcinków dróg 
o łącznej długości 1424 m. W ramach 
inwestycji zostanie położona nawierzch-
nia bitumiczna na dł. 991 mb. Wykonane 
zostaną na ul. Reja i DG 190723C chodniki 
o łącznej długości 352 mb oraz 2 przejścia 

dla pieszych z sygnalizacją świetlną 
ostrzegawczą i oświetleniem lapami fo-
towoltaicznymi. Zadanie obejmuje także w 
ciągu ul. Jodłowej i DG 190770C budowę 
skrzyżowania o ruchu okrężnym. W ciągu 
DG 190770C na istniejącym przepuście 
zamontowane zostaną bariery ochro-
nne oraz wykonana reprofilacja rowu 
przydrożnego. Planowane jest wykonanie 
kolektora deszczowego z wpustami ulic-
znymi i studniami o łącznej długości 663 
mb. Rozstrzygnięty został już przetarg 
na wyłonienie wykonawcy robót dro-
gowych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych Sp. z o. o. z Nowej Wsi na 
kwotę 1 831 626,57 zł. Inwestycja będzie 
zakończona w lipcu 2020 r.

Hanna Piastowska

W dniu 02.08.2019 r.  Wójt Gminy 
Choceń ogłosił konkurs na dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach. 
Do konkursu mogła przystąpić osoba, 
która spełnia wymagania wynikające z 
rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 
regulaminu konkursu na stanowisko 
dyrektora publicznego przedszkola, pub-
licznej szkoły podstawowej, publicznej 
szkoły ponadpodstawowej lub publicznej 
placówki oraz trybu pracy komisji konkur-
sowej( Dz.U.2017.1587). 

W celu wyłonienia najlepszego kandy-
data Wójt Gminy Choceń powołał komisję 
konkursową do przeprowadzenia konkur-
su na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Śmiłowicach. W skład komisji 
powołano: 3 przedstawicieli Wójta Gminy 
Choceń, 3 przedstawicieli Kujawsko-Po-
morskiego Kuratora Oświaty w Bydgo-
szczy, 2 przedstawicieli Rady Pedagogic-
znej Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach, 

2 przedstawicieli Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Śmiłowicach oraz przed-
stawiciela Związku Nauczycielstwa Polsk-
iego. 

Kandydaci na stanowisko dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach 
zobowiązani byli złożyć wymagane doku-
menty do dnia 19.08.2019 r. Wpłynęła 1 
oferta od Pani Wioletty Krysztoforskiej.

W wyniku przeprowadzonego 
postępowania konkursowego na stanow-
isko dyrektora Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach, które odbyło się w dniu 
27.08.2019 r., wyłoniono kandydatkę w 
osobie Pani Wioletty Krysztoforskiej, której 
powierzono stanowisko dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Śmiłowicach na okres 5 
lat, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 
2024 r.

Gratulujemy!
E. Paszyńska
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Rajd rowerowy

Fotowoltaika – OZE w Gminie 
Choceń – mikroinstalacje

Narodowe czytanie w Gminie Choceń

Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy 
Choceń i Gmina Choceń 9 sierpnia 2019 roku 
zorganizowały rajd rowerowy. Rajd był imprezą 
towarzyszącą i bezpośrednim wprowadzeni-
em do obchodów Święta Jabłka w Choceniu 
w dniu 10 sierpnia 2019 r. Miejscem zbiórki 
rowerzystów był plac przed Choceńskim 
Centrum Kultury- Biblioteka. Uczestnicy rajdu 
ruszyli malowniczą trasą, podczas której mogli 
podziwiać teren gminy Choceń. Pierwszym 
przystankiem na 20 km trasie rajdu była firma 
CK Frost w Śmiłowicach, która przede wszyst-
kim zajmuje się mrożeniem owoców i warzyw. 
Rowerzyści mieli okazję obejrzeć pokaz multi-
medialny i posilić się do kolejnego przystanku. 
Kolejnym punktem rajdu była siedziba firmy 
SADCO w Śmiłowicach. Tam rowerzyści mogli 

zwiedzić linię technologiczną i sady. Każdy 
mógł skosztować pyszne jabłka i napić się 
soków, które przekazała firma producencka 
z grupy SADCO „Bracia sadownicy”. Trzecim 
i ostatnim na trasie punktem była wizyta w 
firmie Państwa Garlickich GARSAD w Kru-
kowie. Rowerzyści mogli chwile odpocząć i 
poczęstować się jabłkiem i sokami. Celem 
docelowym rowerzystów było Jezioro Borzy-
mowskie i ognisko z wieloma atrakcjami m.in. 
losowanie nagród. Sponsorami prezentów 
dla rowerzystów byli sadownicy oraz Gmina 
Choceń. Sadownikom bardzo dziękujemy za 
miłe i ciepłe przyjęcie naszych rowerzystów 
oraz przygotowane smaczne poczęstunki.

Kamil Klejba

Jesteśmy na ostatnim etapie oceny wniosku 
o dofinansowanie projektu pn. OZE w Gminie 
Choceń – mikroinstalacje. Liczymy, że infor-
macja o uzyskanym dofinansowaniu  dotrze 
do nas jak najszybciej. Następnym krokiem 
będzie rozpoczęcie procedury związanej 
z wyłonieniem wykonawcy na realizację 
przedmiotu zamówienia. Mamy nadzieję, że 
uda nam się pozyskać dobrego i solidnego 
wykonawcę, który zaoferuje korzystną cenę 
oraz dobrej jakości panele fotowoltaiczne ze 
wszystkimi jego elementami. Aktualny termin 
realizacji inwestycji to wiosna 2020. 

Sam projekt obejmuje wykonanie 30 mik-
roinstalacji fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych, gospodarczych lub insta-
lacji naziemnych w Gminie Choceń. Celem 
głównym projektu jest zwiększenie udziału 
energii ze źródeł odnawialnych w produkcji 
energii poprzez realizację inwestycji w 30 mik-
roinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 
elektrycznej 194,32 kWp. Dzięki realizacji ww. 

przedsięwzięcia zostaną zredukowane koszty 
eksploatacji energii elektrycznej,  w konsek-
wencji wpłynie to na redukcję CO₂ do atmos-
fery (o 156,47 MG/rok). Dzięki tej inwestycji 
Gmina Choceń będzie promowała rozwiązania 
w  zakresie mikroinstalcji OZE i działań pro-
sumenckich (produkuje i konsumuje w ra-
mach jednej lokalizacji), a także na redukcję 
tzw. niskiej emisji co na terenach wiejskich jest 
powszechnym zjawiskiem. Realizacja planow-
anej inwestycji wpłynie także na realizację 
celu wynikającego z tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego (Strategia Europa 2020), w 
ramach którego Polska zadeklarowała udział 
energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym 
zużyciu energii na poziomie 15% do roku 2020 
oraz zwiększony zostanie udział energii ze 
źródeł odnawialnych w produkcji energii w wo-
jewództwie kujawsko-pomorskim.

Kamil Klejba

Choceńskie Centrum Kultury – Biblioteka  już 
po raz trzeci uczestniczyło  w akcji społecznej 
Narodowe Czytanie.  W tym roku czytaliśmy 
fragmenty „ 8 Nowel Polskich”  takich jak :  
Stefana Żeromskiego „ Rozdziobią nas kruki, 
wrony”,  Marii Konopnickiej   „Dym”.  Bolesława 
Prusa „Katarynka”, Elizy Orzeszkowej „Dobra 
Pani”,  Bruna Schulza  „ Mój ojciec wstępuje 
do strażaków” (ze zbioru : Sanatorium pod 
Klepsydrą), Henryka Sienkiewicza „Sachem”,  
Henryka Rzewuskiego „Sawa”, Władysława 
Reymonta „Orka”. A oto lista czytających: 
• Pan Roman Nowakowski Wójt Gminy 

Choceń, 
• Pani Agnieszka Świątkowska Sekretarz 

Gminy Choceń, 
• Pan Józef Dąbrowski Przewodniczący Rady 

Gminy Choceń,  
• Pan Ariel Malinowski Dyrektor Choceńskiego 

Centrum Kultury Biblioteka,  
• Pan Radosław Chełminiak kierownik Gmin-

nego Ośrodka Sportu i Rekreacji,  
• Pan Łukasz Bińkowski współwłaściciel przy-

chodni rehabilitacyjnej Plus – Medica
• Pani Iwona Terpińska nauczyciel ze Szkoły 

Podstawowej w Wilkowicach 
• Pani Anna Pszczółkowska, 
• Pan Sławomir Gwardecki nauczyciel ze 

Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach,  
• Sołtys z Janowa Pani Elżbieta Świątkowska , 
• Daniel Gralewski,  
• Skarbnik Gminy Choceń Pani Beata 

Piłatowska, 
• Kierownik Posterunku Policji w Choceniu as-

pirant sztabowy Pan Waldemar Błaszczyk, 

• Pani Wioletta Krysztoforska Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Śmiłowicach, 

• Pani Katarzyna Dąbrowska Dyrektor Żłobka 
Pomponik w Choceniu, 

• Pani Aneta Hoffman  Dyrektor Stowarzysze-
nia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza 
Zgłowiączki, 

• ksiądz  Tadeusz Funk z parafii Świętego 
Idziego w Choceniu,  

• uczennice : Anna Wojtczak,  Wiktoria Ma-
jchrzak , Kinga Adamczyk, Karina Sroka, 
Jakub Górski. 

Przed rozpoczęciem uroczystości został 
odczytany list od prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Pana Andrzeja Dudy.  Podczas odc-
zytywania fragmentów wyświetlana była 
prezentacja multimedialna przygotowana na 
tę okoliczność. 

 
Na zakończenie naszej akcji, w 

podziękowaniu za tak piękny występ i osob-
iste zaangażowanie każdy czytający otrzymał 
dyplom w formie podziękowania oraz na-
grodzeni zostali długimi i głośnymi brawami. 
Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tak 
ważnej akcji, której patronuje Prezydent RP 
Pan Andrzej Duda. Mamy nadzieję na spot-
kanie w następnym roku w jeszcze szerszym 
gronie.

Zastępca Dyrektora CCKB
Ewa Wysińska

Zasłużony dla Rolnictwa 2019
8 września 2019 r. podczas Dożynek Gminno-

Parafialnych w Śmiłowicach, za swój wkład w 
rozwój i modernizacje obszarów wiejskich oraz 
rynków rolnych, zostali nagrodzeni zasłużeni 
mieszkańcy Gminy Choceń. Medaliści otrzy-
mali odznakę honorową “Zasłużony dla Rol-
nictwa” oraz Legitymację potwierdzającą 
odznaczenie. W imieniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju wsi odznakę wręczyli Wójt Gminy 
Choceń Roman Nowakowski i Pani Minister 
Inwestycji i Rozwoju Anna Gembicka. 

Lista tegorocznych medalistów: 
1. Stokfisz Grażyna
2. Sompolski Zbigniew

3. Powroźnik Lilla
4. Czarniak Krzysztof
5. Kolanda Janusz
6. Zwoliński Wiesław
7. Rybacki Marek
8. Jabłoński Jarosław
9. Dorsz Anna
10. Nowakowski Sławomir
11. Piastowski Marcin 

Kamil Klejba

Złóż wniosek o Czyste Powietrze 
w Urzędzie Gminy! 

Na podstawie porozumienia zawarte-
go z Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 
Gmina Choceń może przyjmować wnioski o 
dofinansowanie w ramach programu Czyste 
Powietrze i dokonywać ich wstępnej weryfi-
kacji. 

Jest to jedna ze zmian, które weszły w 
życie z dniem  29 lipca 2019 roku, wszyst-
kie wprowadzone zmiany dostępne są  na 
stronie https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc-
511-ogloszenie_o_zmianie_programu.html

Umożliwienie składania wniosków również  
bezpośrednio do Urzędu Gminy to dla 
mieszkańców znaczące  ułatwienie. Do zadań 
pracowników  Urzędu w  ramach  realizacji 

zapisów  Porozumienia należy pomoc w przy-
gotowywaniu wraz z mieszkańcami wniosków 
o dofinansowanie, sprawdzanie poprawności 
złożonych wniosków, a także prowadzenie 
działań doradczych oraz pozyskiwanie po-
tencjalnych wnioskodawców. Wnioski o dofi-
nansowanie z wymaganymi załącznikami – 
po pozytywnej weryfikacji przez pracownika 
Gminy wysyłane są do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu, gdzie podejmowane są 
dalsze czynności w celu wypłaty dotacji. 

Papierowe wersje wniosków można składać 
w  sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 13.

Martyna Gorzkowska 

Udało się zakończyć projekt pn. Jakie to 
proste, ale w sieci!, który w 100% finanso-
wany był z Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach pro-
jektu zakupiliśmy sprzęt komputerowy, który 
wykorzystywany był do przeprowadzenia 
szkoleń w różnych zakresach tematycznych. 
Szczegółową tematyką szkoleń było m.in.: 

• Mój biznes w sieci
• Moje finanse i transakcje w sieci
• Działam w sieciach społecznościowych
• Tworzę własną stronę (blog)
• Rolnik w sieci

• Kultura w sieci
• Rodzic w Internecie
Dostęp do szkoleń był możliwy także w wersji 

e-learning. Nasi instruktorzy przeprowadzili 25 
szkoleń, a przeszkolonych zostało 189 osób 
z terenu całej gminy. Szkolenia odbywały się 
w Choceniu, Śmiłowicach, Wichrowicach, 
Czerniewicach, Wilkowiczkach, Szczutkowie, 
Szczytnie i Wilkowicach. Uczestnicy mieli 
dostęp do sprzętu komputerowego oraz mogli 
skorzystać z przygotowanego poczęstunku.

Kamil Klejba

Jakie to proste, ale w sieci!

Wszystkie załączone do Wiadomości Choceńskich materiały wyborcze sponsorowane są przez Komitety Wyborcze
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Program „Mój prąd”

Prace przy realizacji zadania pn.: Komplek-
sowy projekt gospodarki wodno- ściekowej na 
terenie aglomeracji Choceń:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Śmiłowice na terenie aglomeracji 
Choceń

2. Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na te-
renie miejscowości Choceń

zostały zakończone, odebrane i rozliczone. 
Gmina złożyła wniosek o zwrot dofinanso-
wania, który został rozpatrzony pozytywnie. 
Środki finansowe zostały przekazane na 
konto inwestora. Wykonawcą prac był Zakład 
Usługowy Wodno- Kanalizacyjny i C.O. Dari-
usz Bartczak z Osięcin. Wartość inwestycji 
wyniosła 2.043.436,01 zł. Zadanie było dofi-
nansowane w ramach działania 4.3 Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego tj. „Rozwój infrastruk-

tury wodnościekowej”, Schemat: „Inwestycje w 
zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce 
terytorialnej”. Celem projektu było wypełnienie 
zobowiązań wynikających z dyrektywy 91/271/
EWG dotyczącej oczyszczania ścieków ko-
munalnych, co realizowane będzie poprzez 
zwiększenie liczby ludności korzystającej z ul-
epszonego systemu oczyszczania ścieków ko-
munalnych. W ramach inwestycji udało nam się 
wybudować sieć kanalizacyjną i wodociągową 
w ulicy Jaśminowej i Różanej w miejscowości 
Choceń oraz sieć kanalizacji ciśnieniowej w 
miejscowości Śmiłowice. Prace przy inwest-
ycji przebiegały bez żadnych zakłóceń. Firma 
wykonująca roboty wykonała je zgodnie ze 
sztuką budowlaną, sprawnie i rzetelnie. Teren 
inwestycji został doprowadzony do stanu 
pierwotnego.

Tomasz Sikorski

Ministerstwo Energii we współpracy z Minis-
terstwem Środowiska przygotowało program 
dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w 
Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 
23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza 
Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z 
ministrami energii i środowiska – Krzysztofem 
Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie 
produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaic-
znych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinan-
sowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i 
wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą 
zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zain-
stalowanej. Program skierowany jest do gosp-
odarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyj-
mowania wniosków planowany jest na przełom 
sierpnia i września 2019 roku. Nabór wniosków 
będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe 
założenia przygotowanego przez Rząd pro-
gramu:

• Dofinansowanie do mikroinstalacji fotow-
oltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 
10kW;

• Wysokość dofinansowania  w formie bez-
zwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych in-
stalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. 
zł;

• Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i 
montażu instalacji fotowoltaicznej;

• Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinanso-
wanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fo-
towoltaicznej w ramach innego programu, nie 
może ubiegać się o ponowne wsparcie w ra-
mach programu „Mój Prąd”;

• Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaic-
zne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

• Beneficjentem programu jest osoba fizyc-
zna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

• Wnioski o dofinansowanie składane 
będą z formie papierowej. Można je przesłać 

np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w 
NFOŚiGW;

• Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 
(datą poniesienia wydatku jest data opłacenia 
faktury);

• Projekt nie może zostać zakończony 
(instalacja przyłączona przez OSD) przed 
ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi 
być zakończony na moment składania wni-
osku o dofinansowanie. To znaczy wnioski 
mogą być składane po zakupie i montażu in-
stalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z 
dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika 
dwukierunkowego (co jest równoznaczne z 
zakończeniem inwestycji);

• Wnioskodawca składa wniosek o dofi-
nansowanie, który po zatwierdzeniu staje się 
umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o 
płatność;

• Do wniosku o dofinansowanie należy 
załączyć: fakturę za zakup i montaż insta-
lacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument 
potwierdzający instalację licznika dwukierunk-
owego wraz z danymi identyfikacyjnymi konk-
retnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu 
zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem 
naboru na stronach NFOŚiGW);

• Dofinansowanie może być udzielone je-
dynie na nowe urządzenia (wyprodukowane  
nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);

• Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy 
już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na 
ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji 
w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na 
przetwarzania i opublikowanie swoich danych 
osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc 
instalacji);

Informacje o nowym programie Mój Prąd 
udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradz-
twa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradz-
two-energetyczne.gov.pl/

Kamil Klejba

Uroczyste otwarcie Żłobka 
”Pomponik” w Choceniu

W środę 04.09.2019 r. odbyło się uroczyste 
otwarcie Żłobka ”Pomponik” w Choceniu. Był 
to dzień wyjątkowy i długo oczekiwany przez 
rodziców i całą społeczność Gminy Choceń. 
Koncepcja utworzenia żłobka wynikała  z syg-
nalizowanych potrzeb rodziców małych dzieci 
i od początku spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem. Żłobek powstał w danym bud-
ynku UG w Choceniu wg. projektu Pani Wandy 
Mospinek. Nowa placówka może przyjąć 25 
dzieci. Realizację budowy prowadziła firma 
Zakład Remontowo – Budowlany Jan i Cezary 
Błaszczyk z Włocławka. Wartość wykonanych 
prac to kwota  ponad 660 tys. zł. Budynek 
uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na 
użytkowanie i spełnia warunki lokalowe i sani-
tarne. 

Budowa żłobka została wsparta dofinan-
sowaniem z  programu rządowego Maluch+ 
edycja 2019 w kwocie 662 tys. zł. Jest to bard-
zo istotna i realna pomoc finansowa dla naszej 
gminy. Otwarcie Żłobka „Pomponik” w Choce-
niu, to okazja do zaprezentowania kolejnego 
projektu z nim związanego pn. „Godzimy życie 
zawodowe i rodzinne – utworzenie żłobka 
Pomponik w Choceniu” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Umowa na realizację 
ww. projektu zostanie podpisana w najbliższym 
czasie. Dzięki temu otrzymamy wsparcie m.in. 
na zatrudnienie kadry w żłobku.

Podziękowania kierujemy dla Pani dyrek-
tor Żłobka Katarzyny Dąbrowskiej za jej 
zaangażowanie i serce wkładane w ten obiekt. 
Za czas poświęcony na dopilnowanie wielu 
spraw związanych z zakończeniem budowy, 
wykończeniem oraz wyposażeniem żłobka.

Uruchamiając żłobek gminny tworzymy 
współczesną historię gminy Choceń. Jest to 
dla nas ważna inwestycja, dzięki której powstał 
nowy obiekt – jedna z wizytówek gminy 
Choceń. 

W tym dniu swoją obecnością zaszczycili 
nas: Pani Joanna Borowiak- poseł, Pan Łukasz 
Zbonikowski – poseł, mjr Stanisław Dykowski, 
Pani Wanda Mospinek – projektant, Ks. Tade-
usz Funk – Wikary Parafii pw. św. Idziego w Cho-
ceniu, Pan Józef Dąbrowski – Przewodniczący 
Rady Gminy Choceń, Pan Dawid Dalmann – 
Radny Powiatu Włocławskiego, sołtysi, dyrek-
torzy szkół i przedszkoli oraz kierownicy jed-
nostek organizacyjnych i mieszkańcy.

Naszym pociechom życzymy samych ra-
dosnych chwil spędzonych w tym żłobku. 
Niech się bawią, rozwijają, uczą i rosną w miłej 
atmosferze. Rodziców zapewniamy, że nowy 
obiekt jest całkowicie bezpieczny, a wybrana 
kadra żłobka posiada odpowiednie kwalifi-
kacje i będzie się starać, by zapewnić dzie-
ciom najlepszą opiekę.

Ewelina Paszyńska

80-ta rocznica bitwy pod Szczytnem 
W tym roku uroczystości związane z obcho-

dami 80 rocznicy bitwy pod Szczytnem odbyły 
się w Boniewie. Odprawiono uroczystą Mszę 
św. z udziałem pocztów sztandarowych i kom-
pani honorowej. Odczytano Apel Pamięci przy 
pomniku z udziałem wojskowej asysty hon-
orowej, wystawionej przez Centrum Szkolenia 
Artylerii i Uzbrojenia z Torunia. Dla uczczenia 
pamięci poległych żołnierzy Wojska Polsk-
iego we wrześniu 1939 roku oddano salwę 
honorową. Podczas uroczystości złożono 
liczne wiązanki kwiatów przed pomnikiem 
upamiętniającym bohaterów z września 1939 

r. W związku z 80 rocznicą Bitwy, zaplanow-
ano wznowienie wydania książki ś.p. księdza 
Jarosława Włodarza, którą można było 
otrzymać nieodpłatnie podczas uroczystości. 
Samorząd gminy Choceń dofinansował 
wydanie książki w kwocie 7.000 zł. Uroczystość 
w Boniewie była organizowana z inicjatywy 
władz gmin Choceń i Boniewo, a także Sta-
rostwa Powiatowego we Włocławku, parafii w 
Choceniu, parafii w Boniewie oraz Wojskowej 
Komendy Uzupełnień we Włocławku.

Agnieszka Świątkowska 

Nieruchomość Choceń
Wójt Gminy Choceń zawarł akt notari-

alny na zakup do zasobu Gminy Choceń 
nieruchomości położonej w Choceniu oznac-
zonej numerem geodezyjnym 67/11 o powi-
erzchni 0,0608 ha stanowiącej własność 
Spółdzielni Handlowo-Rolniczej w Czernie-
wicach z przeznaczeniem na cel publiczny 

tj. publicznie dostępne samorządowe place. 
Obecnie zakupiona nieruchomość położona 
w centrum Chocenia stanowi tzw. „skwerek”, 
miejsce ogólnodostępne dla wszystkich 
mieszkańców Gminy i nie tylko.

Hanna Gołębiewska

Wykonana droga 
w Lutoborzu

Powiat Włocławski zrealizował inwestycję 
drogową na terenie naszej gminy polegającą 
na remoncie drogi powiatowej. Wyremon-
towany został odcinek drogi 2927C Wilkow-
iczki-Lutobórz- Janowo. Długość odcinka to 

ponad 2 km. Liczymy, że to nie koniec prac 
i w najbliższych latach starostwo będzie 
realizowało prace na kolejnych odcinkach. 

Krzysztof Wojtalik
Kamil Klejba
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Wybory do Sejmu 
RP i Senatu RP

Pracuję dla Was w Sejmie 
Sprawozdanie poselskie poseł 
Joanny Borowiak W dniu 13 października znowu pójdziemy do 

urn wyborczych. Tym razem wybierzemy 460 
posłów i 100 senatorów

W naszej gminie wybory zostanę przeprow-
adzone w 8 obwodach głosowania. W celu 
uniknięcia nieporozumień zachęcam do 
zapoznania się z aktualnymi siedzibami oraz 
granicami poszczególnych obwodów.

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. 
Można być wpisanym tylko do jednego spisu, 
które sporządzają urzędy gmin.

Głosowanie przez pełnomocnika 
umożliwione jest również wyłącznie w 
zwykłych obwodach wyborczych na teryto-
rium Polski. Pełnomocnikiem może być tylko 
osoba wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa 
do głosowania lub posiadająca zaświadczenie 
o prawie do głosowania. Pełnomocnikiem 
nie może być osoba wchodząca w skład 
obwodowej komisji wyborczej właściwej 
dla obwodu głosowania osoby udzielającej 
pełnomocnictwa do głosowania, a także 
mężowie zaufania, jak również kandydaci w 
wyborach. Pełnomocnictwa do głosowania 
udziela się przed wójtem lub przed innym pra-
cownikiem urzędu gminy upoważnionym przez 
wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa 
do głosowania. Akt pełnomocnictwa do 
głosowania sporządza się na wniosek wybor-
cy wniesiony do wójta gminy, w której wyborca 
jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej 
na 9 dni przed dniem wyborów. Przez 
pełnomocnika może głosować także osoba, 
która najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 
lat.

- Termin złożenia wójtowi  wniosku o 
sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa 
w dniu 4 października 2019 r. Wniosek należy 
złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Pełnomocnictwo można cofnąć
- Termin złożenia wójtowi oświadczenia o 

cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 11 
października 2019 r. Oświadczenie należy 
złożyć w godzinach pracy urzędu gminy. 
Po upływie tego terminu oświadczenie takie 
można złożyć obwodowej komisji wyborc-
zej w dniu głosowania pod warunkiem, że 
pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Głosowanie w miejscu stałego zamieszka-
nia w Polsce.

 Wyborca zameldowany na pobyt stały 
na obszarze gminy, który nie złożył wniosku 
o wpisanie do stałego rejestru wyborców 
w innym miejscu oraz wyborca wpisany do 
rejestru wyborców na własny wniosek, zos-
tanie wpisany z urzędu do spisu wyborców 
sporządzanego dla obwodu głosowania 
właściwego dla jego miejsca zamieszkania. 

Głosowanie poza 
miejscem stałego 
zamieszkania.

Głosowanie w mie-
jscu pobytu czasowe-
go, po dopisaniu do 
spisu na wniosek 
wyborcy 

• Wyborca czasowo 
przebywający poza 
miejscem zamel-
dowania na pobyt 
stały (w tym wyborca 
zameldowany na po-
byt czasowy), a w 
przypadku wyborcy 
wpisanego do rejestru 
wyborców na własny 

wniosek — przebywający czasowo poza 
miejscem wpisania do rejestru oraz wyborca 
nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w 
głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, 
jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie 
do spisu wyborców. Wniosek składa się w 
urzędzie gminy, na obszarze której czasowo 
przebywa wyborca, najpóźniej w 5 dniu przed 
dniem wyborów.

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o 
prawie do głosowania 

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce 
pobytu przed dniem wyborów może otrzymać 
zaświadczenie o prawie do głosowania. Z 
zaświadczeniem takim można głosować w 
dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za 
granicą lub na polskim statku morskim. Wni-
osek o wydanie zaświadczenia o prawie do 
głosowania składa się w urzędzie gminy, w 
której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, 
najpóźniej  dwa dni przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 11 października 2019 r. Może on 
zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w 
formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie 
do głosowania wyborca odbiera za pokwitow-
aniem osobiście albo przez upoważnioną 
pisemnie osobę. 

W przypadku upoważnienia innej os-
oby do odbioru zaświadczenia wyborca 
sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia 
i upoważnienie (może to być jeden doku-
ment), w którym wskazuje swoje imię (imio-
na) i nazwisko oraz numer PESEL, a także 
dane osoby upoważnionej do odebrania 
zaświadczenia. Wyborca, któremu wydano 
zaświadczenie o prawie do głosowania zos-
tanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców 
w miejscu stałego zamieszkania. Należy 
zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić 
zaświadczenia o prawie do głosowania. 

W przypadku jego utraty, niezależnie od pr-
zyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kole-
jnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w 
głosowaniu w obwodzie właściwym dla w mie-
jsca stałego zamieszkania.

Dopisywanie wyborców do spisów w dniu 
głosowania

W dniu wyborów obwodowe komisje 
wyborcze dopisują do spisu wyborców jedynie 
tych wyborców, którzy: 

• przedłożą zaświadczenie o prawie do 
głosowania, 

• zostali pominięci w spisie, jeżeli 
udokumentują, że stale zamieszkują na te-
renie danego obwodu głosowania, a urząd 
gminy potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomie-
nia o utracie przez nich prawa wybierania lub 
o wpisaniu do spisu wyborców w innym ob-
wodzie, 

• zostali skreśleni ze spisu dla danego 
obwodu głosowania w związku z wpisaniem 
do spisu wyborców w zakładzie leczniczym, 
domu pomocy społecznej, zakładzie karnym 
lub areszcie śledczym, jeżeli udokumentują, 
że opuścili tę placówkę przed dniem wyborów;

W dniu głosowania
Po złożeniu podpisu na spisie wyborców 

otrzymasz dwie karty do głosowania - jedną 
w wyborach do Sejmu i drugą w wyborach do 
Senatu.

W wyborach do Sejmu głosować możesz 
tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na 
karcie do głosowania znak „x” (co najmniej 
dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w 
kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z 
kandydatów z tej listy.

Kiedy głos jest nieważny?
Oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli 

postawienie znaku „x” w kratkach obok na-
zwisk kandydatów umieszczonych na więcej 
niż jednej liście,

nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli 
niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,

postawienie znaku innego niż co najmniej 
dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią 
obwodowej komisji wyborczej.

W wyborach do Senatu głosować możesz 
tylko na jednego kandydata, stawiając na kar-
cie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie 
przecinające się linie w obrębie kratki) w krat-
ce z lewej strony obok nazwiska wybranego 
kandydata.

Przyczyną nieważności głosu, jest:
oddanie głosu na więcej niż jednego kandy-

data, czyli postawienie więcej niż jednego 
znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandy-
datów,

nieoddanie głosu na któregokolwiek z 
kandydatów, czyli niepostawienie znaku „x” w 
żadnej kratce,

postawienie znaku innego niż co najmniej 
dwie przecinające się linie w obrębie kratki.

Nieważne są karty do głosowania inne niż 
urzędowo ustalone lub nieopatrzone pieczęcią 
obwodowej komisji wyborczej.

Kto może głosować?
W wyborach do Sejmu i Senatu w Rzeczypo-

spolitej Polskiej prawo do głosowania będziesz 
miał, jeśli jesteś obywatelem polskim, który 
najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat.

Czynne prawo wyborcze posiada także oby-
watel polski mieszkający stale za granicą.

Głos będziemy mogli oddać w godz. 7.00 
do godz.21.00

Anna Nitecka

Numer 
obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

1 Sołectwo Choceń, Szkoła Podstawowa ul. Sikorskiego 12 Choceń

2 Sołectwa: Bodzanówek, Borzymie,  Janowo, 
Jarantowice, Krukowo, Olganowo, Siewiersk Szkoła Podstawowa ul. Sikorskiego 12 Choceń

3 Sołectwa: Grabówka, Kuźnice, Nakonowo 
Stare, Śmiłowice, Śmiłowice Pustki Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach 

4 Sołectwa:  Czerniewice I, Cz-
erniewice II, Wilkowiczki Przedszkole ul. Świętego Antoniego 14 Czerniewice

5 Sołectwa: Bodzanowo, Luto-
bórz, Szczutkowo, Ząbin Remiza OSP w Szczutkowie 

6 Sołectwa:  Borzymowice, Niemojewo Świetlica w Szczytnie

7 Sołectwa: Szatki, Wichrowice I, 
Wichrowice II, Skibice Remiza OSP w Wichrowicach

8 Sołectwa: Wilkowice, Wola Nakonowska Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Żłobek Pomponik
 Żłobek „Pomponik” w Choceniu uruchomio-

ny został 6 września br. swą ofertą trafił  do gro-
na rodziców z terenu Gminy Choceń. Żłobek 
powstał  w dawnym budynku UG w Choceniu. 
Na chwilę obecną  Żłobek świadczy usługi dla 
dwudziestu dwóch dzieci. Zostały utworzone 
dwie grupy dzieci: Biedronki i Żabki, dzieciom  
zapewnione są warunki  pobytu jak najbardziej 
zbliżone do domowych.  Od  2 września  do 6 
września  odbywały się zajęcia  adaptacyjne 
dla dzieci i rodziców, co pozwoliło maluszkom 
oswoić się z nowym otoczeniem. Zajęcia w 
żłobku prowadzone są przez czteroosobowy 
zespół opiekunek. W żłobku prowadzone są  
m. in. zajęcia  ruchowe, plastyczne i spacery.  
Udział  dziecka w żłobku  jest bezpłatny  za 
wyjątkiem ponoszenia  kosztów wyżywieni  

dziecka w kwocie 10 zł dziennie. Żłobek po-
siada  pomieszczenia   pełniących  funkcję 
sal zabaw, zaplecza kuchennego, gabinetu 
pielęgniarki  oraz administracyjno- gospodarc-
zego.  Żłobek jest czynny w godzinach 6.30-
16.30. 

 Nasz żłobek  to spokojny, pełen  ciepła 
kolorowy świat, w którym dzieci czują  się bez-
piecznie  i radośnie. Dopełnieniem tej krainy 
są zabawki i akcesoria zapewniające  zarów-
no prawidłowy jak i wesołą , miłą  atmosferę. 
Całość powoduję szybką akceptację malu-
cha w grupie. Zapewniamy  każdemu dziecku 
warunki do dorastania  i zabawy. 

Katarzyna Dąbrowska 
Dyrektor Żłobka 

Podziękowania
Serdecznie podziękowania dla Pani Poseł 

na Sejm Joanny Borowiak oraz Wójta Gminy 
Choceń Pana Romana Nowakowskiego za 
wsparcie naszej jednostki w staraniach o now-
oczesny zestaw hydraulicznych narzędzi ra-
towniczych.

Niezmiernie nam miło, że będziemy 
mogli wykonywać służbę na rzecz naszej 
społeczności sprawniej, szybciej i bezpiec-
zniej.

Miejmy nadzieję, że nowy zestaw będzie 
intensywnie pracował tylko na ćwiczeniach 
z zakresu ratownictwa technicznego, czego 
wszystkim sympatykom naszej jednostki i nam 
samym życzymy!

Prezes Ochotniczej Straży  Pożarnej w Cho-
ceniu

Marian Górka

Podziękowanie 
dla strażaków

Podziękowanie 
od seniorów

Podziękowanie

Specjalne podziękowania od Zarządu PZEiR 
koło nr 7 w Choceniu, kierujemy do Pana 
Prezesa OSP w Choceniu Mariana Górki i 
członka OSP druha Przemysława Jasińskiego 
za samochód i przewóz osób na występ do 
Osięcin. Panu Prezesowi oraz Zarządowi OSP 
w Choceniu bardzo dziękujemy za bardzo 
dobrą współpracę oraz za użyczenie Sali, na 
której mogły odbywać się przygotowania do 
występów. Bardzo dziękujemy!

z poważaniem 
Przewodnicząca Koła Bożena Biegniewska

W imieniu Zarządu PZEiR koło nr 7 w Cho-
ceniu prosimy przyjąć wyrazy podziękowania 
za pokrycie kosztów transportu małego busa 
dla członków koła, którzy brali udział w XXXVI 
SEJMIKU WIEJSKICH ZESPOŁÓW TEATRAL-
NYCH KACZORY 2019.  Dziękujemy również 
za użyczenie nam samochodu strażackiego 
NAVARA do Osięcin dla Zespołu Teatralnego, 
który brał udział w Wojewódzkim Spotkaniu 
Teatrów Obrzędu Ludowego, Gawędziarzy i 
Śpiewaków Ludowych. Łącząc wyrazy sza-
cunku życzę P. Wójtowi i Samorządowi Gminy 
wszelkiej pomyślności oraz wielu sukcesów 
w pracy na rzecz całej społeczności gminy 
Choceń.

z poważaniem 
Przewodnicząca Koła Bożena Biegniewska

Z dniem 02.09.2019 r. Pani Anna Tarczyńska 
rozliczyła się i zrezygnowała z funkcji opiekuna 
świetlicy w Czerniewicach II przy ul. Kowalsk-
iej 2. Obowiązki przejęła Pani Sołtys Aleksan-
dra Lewandowska. Korzystając z możliwości 
dziękujemy serdecznie Pani Annie Tarczyńskiej 
za wieloletnie poświęcenie i bezinteresowne 
zaangażowanie w funkcjonowanie naszej 
świetlicy. 

Mieszkańcy Czerniewic II 

Ogłoszenie
Sprzedam atrakcyjnie zlokalizowaną  

działkę budowlaną położoną w Choceniu 
na skrzyżowaniu ulic Władysława Łokietka i 
Mieszka I o powierzchni 10 arów. Działka od 
jednej strony jest ogrodzona  oraz uzbrojona 
w prąd i kanalizację. Woda w drodze przy 
działce. Działka blisko centrum Chocenia, w 
miłej okolicy, blisko park, żłobek, sklepy, in-
frastruktura drogowa, zjazd z działki. Cena 
60.000,00 zł   Kontakt: 691980171

Dofinansowanie ze Starostwa
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń 

pozyskało fundusze ze Starostwa Powiatowe-
go we Włocławku w wysokości 7.000,00 w ra-
mach dotacji celowej na dofinansowanie kosz-
tów inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej ze środków budżetu 
Powiatu Włocławskiego. Przekazane środki w 
całości zostały przeznaczone na wykonanie 
nasadzeń drzew gatunku thuja w rzędzie 
tworzącym aleje wzdłuż parkanu na cmen-
tarzu parafialnym w Choceniu. Wykonawcą 
zadania było Gospodarstwo Ogrodniczo – 
Szkółkarskie R.T Lewandowscy z Chocenia. W 
ramach prac przygotowano teren, częściowo 
wymieniono grunt pod drzewa i wykonano nas-
adzenia drzew. Dziękujemy Państwu Renacie i 
Tomaszowi Lewandowskim za zaangażowanie 
i podjęcie się wykonania nasadzeń, ponieważ 
zadanie okazało się bardzo wymagające ze 
względu na twarde i gliniaste podłoże. Efekt 
jest jednak zadowalający, aleja wygląda bard-
zo estetycznie i będzie stanowiła naturalną 
barierę przed hałasem i pyłem od strony drogi.

Dawid Dalmann

Szanowni Państwo,
przez 4 lata pracy w Sejmie pokazałam, że jestem 

skuteczna i warto mi zaufać. Obiecałam solidną pracę 
i dotrzymałam słowa. W Sejmie aktywnie reprezentuję 
sprawy naszego regionu. Pracuję w Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny, Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży 
i Komisji Polityki Senioralnej. Przez część kadencji 
pracowałam też w sejmowej Komisji Zdrowia. 

Zawsze chętnie przyjeżdżam do Chocenia, bo to 
gościnna gmina i wspaniali ludzie.  

- Jestem druhną wspierającą Ochotniczą 
Straż Pożarną. O sprawy OSP dbam 
w Parlamentarnym Zespole Strażaków. 

W 2018 r do OSP do naszego regionu 
trafiło 11 mln zł dofinansowania. Z poprawki 
poselskiej do budżetu państwa OSP w naszym 
regionie otrzymały 8 wozów ratowniczo-
gaśniczych. 

W 2019 r. MSWiA przekazało dodatkowe 
82 mln zł - 5000 zł dla każdej Jednostki OSP, 
a  z  programu ,,Mały Strażak” do Jednostek 
w naszym regionie trafi - 200 tys zł. 

Dzięki mojemu zaangażowaniu OSP 
w Choceniu otrzyma 260 tys. zł dofinansowania 
do zakupu średniego samochodu ratowniczo 
- gaśniczego. 

- Pracuję w sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny. Cieszę się, że w Choceniu 
w ramach Programu Maluch + został otwarty 
żłobek. Dawny budynek Urzędu Gminy zyskał 
nowe przeznaczenie dzięki dofinansowaniu 
blisko 700 tys. zł. z Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecz-nej. Żłobek ,,Pomponik” 
to przyjazne i bezpieczne miejsce dla dzieci 
w grupach ,,Żabek” i ,,Biedronek”. 

- Z myślą o wsparciu gmin w modernizacji 
i budowie bezpiecznych połączeń drogowych 
utworzyliśmy Fundusz Dróg Samorządowych. 
To ważny krok w kierunku rozwoju, bo przecież 
rozwój jest tam, gdzie można dojechać. 
Gmina Choceń skorzystała możliwości 
dofinansowania do inwestycji drogowych 
i otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych 
blisko 1 mln 300 tysięcy zł dofinansowania. 

- Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców 
jest dla mnie bardzo ważne. Dzięki poprawce 
poselskiej złożonej do budżetu państwa 
w 2018 r. dla naszego regionu zakupiono 
6 nowoczesnych karetek pogotowia 
ratunkowego.

W 2019 r. z Programu Wymiany Ambulansów 
do naszego okręgu trafi 7 karetek, z tego 5 na 
dla byłego województwa włocławskiego. 

dr Joanna Borowiak 
- możecie Państwo na mnie liczyć.
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Dożynki 2019 w Śmiłowicach

Spółdzielnia Socjalna

Droga w Niemojewie
Tradycją jest, że gminne dożynki świętujemy 

w Śmiłowicach. W ten szczególny czas myśli 
kierujemy w stronę rolników. Pamiętamy przez 
cały rok o ich ciężkiej pracy.  Pamiętamy, że 
każda kromka chleba, to pot i wiele godzin 
ludzkiej pracy. Dziękczynienie za pracę na roli 
oraz Bogu za plony obchodziliśmy w tym roku 
w niedzielę 8 września. 

Korowód delegacji z wieńcami przy akom-
paniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
ze Śmiłowic przeszedł główną aleją parku 
w Śmiłowicach na uroczystą Mszę św. 
Eucharystię w intencji rolników celebrowali 
księża z trzech choceńskich parafii ks. Kr-
zysztof Kujawa, ks. Tomasz Król oraz ks. 
Tadusz Funk. Symbolicznego przekazania 
chleba Władzom Gminy dokonali Starostowie 
Dożynek Pani Renata Szatkowska z Ząbina 
i Pan Przemysław Ciesielski ze Śmiłowic. A 
następnie częstowali chlebem zebranych 
mieszkańców.

W uroczystościach uczestniczyli rolnicy z 
terenu gminy Choceń, zaproszeni goście, 
przedstawiciele administracji rządowej i 
samorządowej, duchowni, grupy wieńcowe, 
zespoły oraz mieszkańcy z terenu gminy i 

powiatu.  Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Anna Gembicka Wiceminister Inwestycji i 
Rozwoju, Senator Józef Łyczak, Pani Poseł 
Joanna Borowiak, Pan Poseł Łukasz Zbon-
ikowski, Stanisław Pawlak Radny Sejmiku Wo-
jewództwa, Sławomir Kopyść Członek Zarządu 
Województwa, Larysa Krzyżańska Wójt Gminy 
Lubanie, mjr Stanisław Dykowski, Jacek Kow-
alewski pełnomocnik PIS na powiat włocławski, 
Anna Kozłowska, Dawid Dalmann, Wojciech 
Zawidzki – Radni Powiatu Włocławskiego. 

Wójt Gminy Roman Nowakowski i zaproszeni 
goście podkreślali w swoich wystąpieniach 
ciężką pracę rolnika, trudną sytuację na 
rynkach artykułów rolnych, jak i anomalie po-
godowe powodujące olbrzymie straty w up-
rawach.  

Do konkursu na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy przystąpiło aż osiem wieńców: 
sołectwa Nakonowo Stare, KGW Śmiłowice, 
KGW z Wichrowic, KGW Szczytno, KGW 
Wilkowice, Zespół Śmiłowiónki, Sołectwo Kru-
kowo i Siewiersk, Gmina Choceń. Każdy wie-
niec to symbol ogromnego trudu i poświęcenia 
rolnika, aby chleba nie zabrakło żadnej 
rodzinie. Komisji najbardziej podobał się wie-
niec KGW Wichrowice prezentujący Kościół w 
Śmiłowicach. 

W części artystycznej na scenie 
zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej ze Śmiłowic, 
dzieci z przedszkola w Śmiłowicach oraz uc-
zniowie Szkoły Podstawowej ze Śmiłowic. Nie 
zabrakło też koncertów Kapeli z Szaconkiem i 
gwiazdy tegorocznych dożynek zespołu BOBI. 
Do późnych godzin nocnych zabawę taneczną 
rozkręcali DJ Deleś i Matez.

Uroczystość została zorganizowana wspól-
nie przez parafię, szkołę, Koło Gospodyń 
Wiejskich, jednostkę OSP, Urząd Gminy w 
Choceniu oraz Choceńskie Centrum Kultury-
Biblioteka.

Agnieszka Świątkowska 

Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budow-
lana od początku swojej działalności wykonuje 
zadania w zakresie: 

- remontów budynków
- termomodernizacji budynków
- wykończenia budynków
- prac ogólnobudowlanych
Wykonujemy prace zlecone przez Gminę 

Choceń i od osób prywatnych. W ostatnim 
czasie realizowaliśmy:

1. Prace porządkowe, utrzymanie czystości 
na drogach, placach, itd.,

2. Zabezpieczenie uroczystości gminnych 
– przygotowanie techniczne (scena, namioty),

3. Konserwacja rowów melioracyjnych,
4. Budowa oświetlenia drogowego,
5. Remonty, naprawy dróg kruszywem masą 

na zimno, emulsją i grysami,
6. Budowa i remonty chodników,
7. Usługi transporotowe.
Planujemy zatrudnić nowych pracowników – 

10 osób. W chwili obecnej przystępujemy do 
opracowania biznesplanu i wniosku o udziele-
nie wsparcia pomostowego. Powyższe wspar-
cie realizowane będzie w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś 
priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo.

Krzysztof Wojtalik
Kamil Klejba

Udało się nam zakończyć kolejną inwestycję drogową. Przebudowana została droga w Niemo-
jowie.  W wyniku realizacji zadania powstała droga klasy L o nawierzchni mineralno-bitumicznej. 
Powstał peron autobusowy z chodnikiem o długości 64 m, przy nim przejście dla pieszych ozna-
kowane znakami aktywnymi. Wykonane zostało oświetlenie lampa fotowoltaiczną oraz oznakow-
anie poziome i pionowe. Powstały zjazdy indywidualne oraz zjazdy na drogi gruntowe. Pobocza 
obustronne zostały wzmocnione warstwą kamienia. Droga w Niemojewie zmieniła się nie do 
poznania. 

Przedmiotowa inwestycja dofinansowana była w 50% w ramach „Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Krzysztof Wojtalik
Kamil Klejba

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkol-
nego ruszył ponownie projekt realizowany w 
naszej gminie „Jakie to proste!”. Realizowane 
są zajęcia dodatkowe , zajęcia z logopedą, 
psychologiem oraz zajęcia pozaszkolne i lek-
cje terenowe w formie darmowych wycieczek. 
Pierwsze wycieczki do Bydgoszczy odbyły 
się w pierwszej połowie września, brały w niej 
udział młodsze i starsze dzieciaki ze szkoły w 
Śmiłowicach.  Na ten rok kalendarzowy za-
planowane wycieczki mamy jeszcze. m.in. do:

   Planetarium w Toruniu,
   ZOO w Bydgoszczy,
   Ogrodu Botanicznego  w Myślęcinku,

   Włocławskich Przedsiębiorstw.
W projekcie biorą udział wszystkie szkoły z 

naszej gminy.
 Na realizację otrzymaliśmy dofinansowanie 

w wysokości 901 365,83 tysięcy złotych.

Projekt współfinansowany z Europejsk-
iego Funduszu Społecznego w ramach Osi 
priorytetowej    10 Innowacyjna edukacja dla 
Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe,

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa  Kujawsko - Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Karolina Trawińska

„Jakie to proste!”
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Oświetlenie drogowe w budowie
W ramach zawartej umowy z Energa 

Oświetlenie na podniesienie standardu 
oświetlenia drogowego na terenie gminy 
Choceń Wykonawca wykonał na istniejących 
liniach napowietrznych dodatkowe punkty 
świetlne wraz z układem pomiarowym w 
następujących miejscowościach:

1. Wichrowice – (od pomnika w kierunku 
granicy z gminą Lubraniec) – w ilości 1 
oprawa

2. Siewiersk (Czuple) w ilości 3 oprawy

Powyższy zakres prac pozwolił nam na 
kontynuację kablowego oświetlenia drogowe-
go.

Zakończyliśmy już prace przy oświetleniu 
drogowym w Bodzanówku w ilości 2 opraw i 

Siewiersku w ilości 2 oprawy + oprawy na linii 
napowietrznej co daje łącznie 5 opraw.

Trwają prace przy oświetleniu drogowym ka-
blowym w miejscowości Wichrowice w ilości 10 
opraw. Prace te wykonuje dla nas Choceńska 
Socjalna Spółdzielnia Budowlana.

Do połowy października wykonamy dodat-
kowy punkt świetlny w Szczytnie (za mostem) 
po doprowadzeniu zasilania przez Energa 
Oświetlenie.

Wszelkie usterki w oświetleniu drogowym 
należy zgłaszać bezpośrednio do Energa 
Oświetlenie, kontakt pod numerem telefonu 
693 216 106 lub z Urzędem Gminy, Pan Mari-
usz Bilęda tel. 54 284 66 17/93 lub kom. 608 
575 811.

Mariusz Bilęda

Polsko-ukraińskiej wymiany 
młodzieżowej  cd…

W  dniach 10-18 lipca 20 dzieci  z Gminy 
Choceń, Włocławek oraz   miasta Torunia i 
Lubrańca  już po raz czwarty w ramach wy-
miany międzynarodowej gościło na Ukrainie. 
W tym roku celem  podróży było odwiedzenie 
starych znajomych z miasta Chmielnicki w ob-
wodzie chmielnickim w którym gościliśmy już 
po raz drugi. 

Naszą podróż rozpoczęliśmy  dnia 10 lipca 
z Chocenia. Jadąc w kierunku Chmielnickiego  
odwiedziliśmy następujące miejscowości. 
Pierwszym na trasie przejazdu był Krze-
mieniec. Miasto w którym urodził się Juliusz 
Słowacki. 

W Krzemieniu zwiedziliśmy  wzgórze zam-
kowe oraz znajdujące się tam ruiny zamku,  
kolejną atrakcja były słynne „bliźniaki krze-
mienieckie”, Kościół Jezuitów i Liceum Krze-
mienieckie znajdujące się w rynku. Ostatnią 
atrakcją Krzemieńca był dom rodzinny Ju-
liusza Słowackiego w którym obecnie znajduje 
się muzeum.  Kolejnym miastem na trasie 
przejazdu był Zbaraż, miasto twierdza znane 
nam z powieści Henryka Sienkiewicza „Og-
niem i Mieczem”. W Zbarażu zwiedzaliśmy 
oczywiście twierdzę w której spędziliśmy 
trzy godziny.  W dniu 11 lipca dotarliśmy do 
Chmielnickiego, gdzie spędziliśmy sześć  
wspaniałych dni.  Dużo czasu spędzaliśmy 
na zabawach, wycieczkach oraz zajęciach, w 
czasie których pozwaliśmy historię i tradycje 
narodu ukraińskiego.

W dniu 18 lipca wraz z dziećmi z Chmiel-
nickiego wróciliśmy  do Chocenia, na dalszy 
ciąg obozu. W ramach części polskiej obozu 
spędzaliśmy czas na zabawach i wyciecz-
kach. Zwiedziliśmy razem Toruń, gdzie byliśmy 

w Muzeum Żywego Piernika oraz w Centrum 
Nowoczesności – Młyn Wiedzy; Włocławek, 
gdzie byliśmy w Muzeum Historii Włocławka. 
Niebywałą atrakcją była wycieczka do Kopalni 
Soli w Kłodawie, gdzie zjechaliśmy windą 600 
metrów pod ziemię. 

W dniu 24 lipca dzieci z Chmielnickiego 
wróciły na Ukrainę. 

Nie moglibyśmy zrealizować naszych planów 
gdyby nie wsparcie wielu osób i instytucji 
samorządowych i oświatowych. Serdeczne 
podziękowanie za okazane wsparcie dla władz 
samorządowych Gminy Choceń, Włocławek,  
Miasta Lubraniec, Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu oraz  Szkoły Podstawowej w Cho-
ceniu i OSP w Choceniu. Duże wsparcie 
otrzymaliśmy również od naszych lokalnych 
przedsiębiorców. Gorące podziękowania  za 
okazane wsparcie dla Pana Wiesława Bednar-
ka oraz Pana Gawrysiaka, Pani Wandy Garlick-
iej, Pana Krzysztofa Piwowarka,  Pana Kros-
nowskiego, Pana Piaseckiego,  W tegoroczną 
wymianę zaangażowali się również rodzice 
wypoczywających dzieci, którym również 
składamy podziękowania.

Organizatorzy obozu

Ogólne informacje
• zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed złożeniem wniosku,
• na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi 

szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
• zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz 

górną część barków,
• twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Okulary i soczewki kontaktowe
• jeśli nosisz okulary korekcyjne — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli 

twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło,
• jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz w nich być na 

zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru twoich 
oczu,

• jeśli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz mieć 
na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub 
paszport dołącz orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu 
niepełnosprawności.

Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet — dołącz 
orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż 
urzędnikowi przy odbiorze dowodu.

Zarost
• możesz mieć na zdjęciu zarost, brodę lub wąsy — jeśli to nie 

utrudnia rozpoznania ciebie,
• aby uniknąć ewentualnych problemów — zrób zdjęcie bez za-

rostu.

Nakrycie głowy
• jeśli nosisz nakrycie głowy, bo tego wymaga twoja religia — 

możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoja twarz jest nadal widoczna. 
Wtedy do wniosku o dowód lub paszport dołącz zaświadczenie, 
które potwierdzi, że należysz do wspólnoty wyznaniowej (dotyczy 
to wyłącznie wspólnot zarejestrowanych w Polsce),

Jeśli składasz wniosek o dowód przez internet — dołącz 
orzeczenie w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego 
przez wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż 
urzędnikowi przy odbiorze dowodu,
• cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte.

Biżuteria
• jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie 

zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia,
• aby uniknąć ewentualnych problemów — zrób zdjęcie bez 

biżuterii.

Twarz na zdjęciu
• musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz 

przekrzywiać głowy,
• owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu),
• musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte 

brwi,
• oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze 

źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane 
prosto w obiektyw,

• niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu,
• uszy nie muszą być widoczne,
• fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia.

Jeśli twój stan zdrowia nie pozwala spełnić tych wymogów, 
możesz mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz 
twarzy (na przykład uśmiech) na zdjęciu.

Tło i oświetlenie zdjęcia
• białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów oz-

dobnych,
• twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszc-

zalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy),
• na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana.

 Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia
• zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym 

kontrastem,
• kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne jest 

prześwietlenie tła),
• zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią 

gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne),
• nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni,
• musi odwzorowywać naturalny kolor skóry.

Zdjęcia dzieci do 5. roku życia
• dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny 

wyraz twarzy (na przykład uśmiech),
• twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta 

włosami lub zabawką),
• dziecko powinno trzymać głowę prosto,
• zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób 

w kadrze). 

Format zdjęcia
- jeśli składasz wniosek przez internet — dołącz kolorowe 

zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 
633 piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia 
zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 
mm x 45 mm (szerokość x wysokość),

- jeśli składasz wniosek w urzędzie — dołącz kolorowe zdjęcie 
na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość),

Informacje dodatkowe

Jeśli zdjęcie jest wykonane prawidłowo, ale z powodu choroby, 
wypadku czy cech fizycznych masz na nim zamknięte oczy, otwarte 
usta lub nienaturalny wyraz twarzy, urząd może zaakceptować takie 
zdjęcie.

Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego 
Jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu osobistego 
Ogólne informacje 

 zdjęcie powinno być aktualne — zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, 
 na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie, 
 zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków, 
 twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia. 

przykłady prawidłowych zdjęć 

 

przykłady nieprawidłowych zdjęć 

 

Okulary i soczewki kontaktowe 

 jeśli nosisz okulary korekcyjne — możesz je mieć na zdjęciu, jeśli twoje oczy są dobrze widoczne, a w szkłach nie odbija się światło, 
 jeśli nosisz soczewki kontaktowe — możesz w nich być na zdjęciu, jeśli nie zmieniają one naturalnego kształtu i koloru twoich oczu, 
 jeśli masz wrodzone lub nabyte wady wzroku — możesz mieć na zdjęciu ciemne okulary. Wtedy do wniosku o dowód lub paszport 
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wystawcę albo dołącz skan orzeczenia, a oryginał przekaż urzędnikowi przy odbiorze dowodu, 

 cały owal twarzy oraz linia uszu muszą być odsłonięte. 
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Zdjęcia dzieci do 5. roku życia 

 dziecko może mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny wyraz twarzy (na przykład uśmiech), 
 twarz dziecka powinna być odsłonięta (nie może być zasłonięta włosami lub zabawką), 
 dziecko powinno trzymać głowę prosto, 
 zdjęcia muszą mieć tło jasne i jednorodne (bez innych osób w kadrze).  

przykłady prawidłowych zdjęć 

 

przykłady nieprawidłowych zdjęć 

 

Format zdjęcia 

- jeśli składasz wniosek przez internet — dołącz kolorowe zdjęcie w formie elektronicznej o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 
piksele i wielkości maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 mm x 45 
mm (szerokość x wysokość), 

- jeśli składasz wniosek w urzędzie — dołącz kolorowe zdjęcie na papierze w formacie 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość), 

Informacje dodatkowe 
Jeśli zdjęcie jest wykonane prawidłowo, ale z powodu choroby, wypadku czy cech fizycznych masz na nim zamknięte oczy, otwarte usta 
lub nienaturalny wyraz twarzy, urząd może zaakceptować takie zdjęcie. 
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Biżuteria 

 jeśli nosisz biżuterię — możesz ją mieć na zdjęciu, jeśli nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia, 
 aby uniknąć ewentualnych problemów — zrób zdjęcie bez biżuterii. 

Twarz na zdjęciu 

 musi być skierowana prosto w obiektyw aparatu, nie możesz przekrzywiać głowy, 
 owal twojej twarzy powinien być widoczny (bez półprofilu), 
 musisz mieć naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta i niezasłonięte brwi, 
 oczy muszą być naturalnie otwarte, dobrze widoczne wraz ze źrenicami (na przykład niezasłonięte przez włosy) i skierowane prosto 

w obiektyw, 
 niedopuszczalny jest efekt tak zwanych czerwonych oczu, 
 uszy nie muszą być widoczne, 
 fryzura może wystawać poza obrys zdjęcia. 

Jeśli twój stan zdrowia nie pozwala spełnić tych wymogów, możesz mieć zamknięte oczy, otwarte usta i nienaturalny 
wyraz twarzy (na przykład uśmiech) na zdjęciu. 

przykłady nieprawidłowych zdjęć 

 

Tło i oświetlenie zdjęcia 

 białe, oświetlone jednolicie, pozbawione cieni i elementów ozdobnych, 
 twarz na zdjęciu musi być równomiernie oświetlona (niedopuszczalne są odbicia światła na skórze czy włosach i cienie na twarzy), 
 na zdjęciu może być jedynie osoba, która jest fotografowana. 

przykłady nieprawidłowych zdjęć 

 

 
 Ostrość, kontrast i jakość zdjęcia 

 zdjęcie musi być ostre (bez widocznych pikseli), z naturalnym kontrastem, 
 kontur głowy musi być wyraźny (niedopuszczalne jest prześwietlenie tła), 
 zdjęcie powinno mieć neutralną kolorystykę i odpowiednią gęstość tonalną (nie może być ani za jasne, ani za ciemne), 
 nie może mieć załamań lub innych uszkodzeń powierzchni, 
 musi odwzorowywać naturalny kolor skóry. 
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50 - lecie OSP Szczutkowo 
Jednostka OSP Szczutkowo w dniu 3 sierpnia 2019 r., obchodziła jubileusz 50- lecia. Mszę 

św. polową odprawił ks. Andrzej Mazur. Następnie odsłonięto tablice pamiątkową na budynku 
świetlicy oraz odznaczono sztandar srebrnym medalem. Medalami za zasługi dla pożarnictwa 
odznaczono:

Złotym - Grzegorza Tyrałę, Srebrnym - Grażynę Kacperską i Marka Świątkiewicza, Brązowym 
- Sławomira Bladowskiego. 

Odznakę wzorowego strażaka otrzymali: Andrzej Paczkowski i Roch Krzemiński. 
Zaproszeni goście otrzymali podziękowania i statuetki. 
Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pana Wójta Romana Nowakowskiego, Pani Sekretarz 

Agnieszki Świątkowskiej, całej Rady Gminy Choceń za wsparcie i pomoc. Dziękujemy również  
Panu Arielowi Malinowskiemu za prowadzenie całej imprezy, a orkiestrze dętej OSP Grabkowo 
za muzyczną oprawę podczas uroczystości. Dziękujemy także wszystkim przybyłym gościom i 
jednostkom OSP.

Druhny,  Druhowie i Zarząd OSP Szczutkowo
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Wizyta gości z PortugaliiUroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
2019/2020 w SP Choceń W dniach 6 – 13 sierpnia br., na zaproszenie 

Pana Wójta Gminy Choceń oraz Stowarzysze-
nia Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy” 
z Włocławka, gościliśmy zespół folklorystyczny 
Grupo de Folclore Casa do Povo Valega Ovar 
z Portugalii. 

Podczas pierwszego spotkania miłą 
niespodzianką dla gości z Portugalii było pow-
itanie na grillu w OSP w Śmiłowicach przez 
Pana Wójta  Romana Nowakowskiego, wraz 
z zespołem Pieśni i Tańca Ziemia Kujawska, 
zespołem folklorystycznym „Śmiłowiónki” 
oraz  ZPiT „Kujawy”. Już na początku, pomi-
mo zasadniczych barier językowych, dało się 
zauważyć ogromna sympatię i serdeczność 
emanującą ze strony gości. Podczas wspólne-
go grillowania,  goście mieli również możliwość 
spróbowania przepysznych słodkości przy-
gotowanych przez Śmiłowiónki. W ten piękny 
sierpniowy wieczór  razem bawiliśmy się przy 
wspólnej muzyce i śpiewie kapeli ludowej 
„Warkoczanki”, która zainicjowała pierwszy 
występ artystów z Portugalii .

Nasi  goście w ciągu 7 dni zwiedzili i zo-
baczyli m.in. muzeum na świeżym powietrzu 
– skansen w Kłóbce, w którym ze smakiem 
zajadali sie pajdami polskiego chleba ze 
świeżo ubitym masłem. Po południu  zespół z 
Portugalii z dużym zainteresowaniem zwiedzał 
Włocławek. Po powrocie do Chocenia w cel-
ach integracyjnych odbył się również mecz 
Polska- Portugalia  na boisku sportowym przy 
szkole podstawowej.  

W czwartkowy poranek nasi goście wyjecha-
li do Oświęcimia w celu zwiedzenia Muzeum 
Auschwitz- Birkenau-obozu śmierci i zagłady. 
Wycieczka pozostała w pamięci każdego z 
uczestników i wywoła głębokie emocje pełne 

refleksji i zadumy. 
Następny wyjazd odbył się w piątek do 

Lichenia, gdzie goście mogli zobaczyć 
największe w Polsce Sanktuarium Matki 
Bożej Licheńskiej. Następnie w godzinach 
popołudniowych odbył się pierwszy koncert 
Grupo de Folclore Casa do Povo Valega Ovar 
w Lubrańcu. Miłą niespodzianką dla zespołu 
był wieczorny przyjazd  nad jezioro choceńskie 
i  wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku.

W sobotę goście brali udział w 
Międzynarodowym Festiwalu Folkloru z oka-
zji „Święta Jabłka” w Choceniu. Członkowie 
zespołu folklorystycznego z Portugalii ubrani w 
piękne stroje ludowe zaprezentowali swój rep-
ertuar wzbudzając uznanie i podziw słuchaczy. 
Podczas uroczystości zostały wręczone up-
ominki dla naszych gości, którzy również 
złożyli prezenty na ręce przedstawicieli naszej 
gminy. 

W niedzielny poranek goście uczestniczyli w 
odpustowej Mszy Świętej w Kościele św. Idzie-
go w Choceniu. Po niedzielnym obiedzie, udali 
się z występem na koncert „Międzynarodowo 
na ludowo” do Włocławka, gdzie również 
otrzymali liczne brawa.

Ostatni wyjazd odbył się do piernikowego 
miasta Torunia, gdzie uczestnicy wyciec-
zki  zwiedzali Sanktuarium Najświętszej Maryi 
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana 
Pawła II, które wzbudziło w nich wielki podziw 
i zachwyt. Następnie udali się na spacer po 
starówce i bulwarach nadwiślańskich. 

Pożegnalny bankiet goście spędzili jedząc, 
tańcząc, śpiewając i dziękując organizatorom 
za  zaproszenie i gościnność w naszej gminie. 
Słodki  poczęstunek na deser przygotowali 
członkowie ZPiT CCK-B „Ziemi Kujawskiej” 

oraz serdeczni przyjaciele.
Nocleg wraz z wyżywieniem dla gości 

z Portugalii został zapewniony w Szkole 
Podstawowej w Choceniu. Byli oni bardzo 
mile zaskoczeni warunkami i obsługą jakie 
zaoferowała im szkoła. 

W czasie swojego pobytu goście z Portu-
galii chętnie spacerowali ulicami Chocenia 
podziwiając  infrastrukturę i przyrodę.  Podc-
zas tych zaledwie kilku dni w Polsce, goście 
z Portugali zawiązali  serdeczne przyjaźnie, 
poznali obyczaje i kuchnię polską, która w 
pełni ich satysfakcjonowała. 

Opiekę nad całym pobytem zespołu 
sprawowało Choceńskie Centrum Kultury-Bib-

lioteka wraz z Urzędem Gminy Choceń. 
Portugalczycy serdecznie dziękowali również 

Panu Dawidowi Kwiatkowskiemu,  który z 
dużym poświęceniem i zaangażowaniem 
przewoził ich gminnym autobusem podczas 
wszystkich dni pobytu w Polsce.

Koordynatorem i inicjatorem wizyty gości 
z Portugalii był Pan Miłosz Kierzkowski, przy 
udziale Pana Krzysztofa Piaseckiego- członka 
ZPiT Kujawy. 

Z ogromnym trudem przyszło im żegnać się 
z nami na lotnisku w Warszawie. 

Miłosz Kierzkowski

02 września 2019 r. o godz. 9:00 wraz z 
przybyłymi gośćmi w Szkole Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choceniu rozpoczęto 
nowy rok szkolny.

Na uroczystości goszczono Starszego 
Wizytatora Kuratorium Oświaty w Bydgo-
szczy - Panią Barbarę Andrzejewską , Sek-
retarza Gminy Choceń – Panią Agnieszkę 
Świątkowską, Radnego  Rady Powiatu – Pana 
Dawida Dalmanna, Radną Gminy Choceń – 
Panią Bożenę Biegniewską. Przewodniczącą 
Rady Rodziców – Panią Sylwię Wojtczak.

Rozpoczęto od  wprowadzenia sztandaru i 
odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrała 

dyrektor szkoły, która przedstawiła cele i ki-
erunki pracy w nadchodzącym roku.

Obecni goście w swoich wystąpieniach 
życzyli dużo sukcesów i miłych wrażeń   z prze-
bywania w choceńskiej podstawówce.

W montażu słowno-muzycznym uczczono 
80-tą rocznicę wybuchu II wojny światowej  i 
powitano nowy rok szkolny.

Uczniowie nie kryli radości ze spotkania z 
kolegami i wychowawcami. Pełni radości, op-
tymizmu i wiary w sukcesy rozpoczęli kolejny 
rok edukacji.

Dyrektor Szkoły – A.Pawłowska

Kąpielisko w Choceniu
Sezon kąpielowy nad jeziorem Borzy-

mowskim zakończył się 31.08.2019r. To 
pierwszy taki sezon nad jeziorem Borzy-
mowskim nad którym zorganizowane zostało 
kąpielisko. Do tej pory było to miejsce okazjon-
alnie wykorzystywane do kąpieli, które rządziło 
się zupełnie innymi przepisami i wymogami. 
Zaostrzenia były duże. Nasze kąpielisko było 
w wykazie kąpielisk do którego wgląd miała 
cała Polska. Daliśmy radę. Bezpieczeństwa 

korzystających w kąpieli wodnych jak i 
słonecznych pilnowało codziennie przez okres 
2 miesięcy dwóch ratowników. Na szczęście 
nie odnotowaliśmy żadnych niebezpiecznych 
zdarzeń oraz incydentów. Dziękujemy załodze 
Ratownictwa Wodnego Rzeczypospolitej 
oddział we Włocławku za pełnienie swoich 
czynności z oddaniem i  zaangażowaniem. Do 
zobaczenia za rok.

Tomasz Sikorski

Samochód pożarniczy 
dla OSP Choceń 

W budżecie gminy w połowie roku wprowad-
zono nowe zadanie inwestycyjne polegające 
na dofinansowaniu zakupu samochodu 
strażackiego w kwocie 500 tys. zł. Samochód 
zastąpiłby dotychczasowego Magirusa z  roku 
1974 i byłby wykorzystywany w jednostce 
OSP Choceń, która w ubiegłym roku miała 
najwięcej wyjazdów na akcje. Zadanie zostało 
wprowadzone warunkowo i jest uzależnione od 

otrzymania obiecanych pieniędzy, bo faktyc-
zny koszt zakupu samochodu pożarniczego 
wynosi ok. 850 tys. zł. Ostatnie informacje 
jakie otrzymaliśmy są bardzo dobre i wszystko 
wskazuje na to, że dofinansowanie zostanie 
przyznane, ale musi być wykorzystane w roku 
bieżącym. Przed nami więc postępowanie 
przetargowe. 

Agnieszka Świątkowska 

Rewitalizacja świetlicy 
wiejskiej w Szczutkowie

Mamy kolejne dobre informacje. Zakończono 
weryfikację złożonego przez nas wniosku o 
dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja i 
rozbudowa świetlicy wiejskiej w Szczutkow-
ie na potrzeby integracji społeczności loka-
lnej – stworzenie bazy do prowadzenia zajęć 
dla osób bezrobotnych i korzystających z 
pomocy społecznej”. Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę wni-
osków o udzielenie wsparcia w ramach Osi 
priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność, Działania 7.1. – Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczność, Region-
alnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
finansowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach naboru 
ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Przed-
miotowy projekt wynika z Lokalnego Programu 
Rewitalizacji dla Gminy Choceń. Czekamy na 
podpisanie umowy o dofinansowanie.

Celem projektu jest ożywienie społeczne i 
gospodarcze gm. Choceń w wyniku moderni-
zacji i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej 
w Szczutkowie. Rozbudowa pomieszczeń 
świetlicy wiejskiej ma na celu przystosowanie 
jej do pełnienia nowych funkcji społecznych 
umożliwiających m.in. organizację zajęć edu-
kacyjnych, kulturalnych, plastycznych, muzy-
cznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym w tym osób star-
szych. Projekt ma na celu zwiększenie moty-

wacji do działania, wzmocnienie wiary w siebie 
we własne możliwości, podniesienie samoo-
ceny, zwiększenie poczucia wpływu na własne 
życie, zmniejszenie marginalizacji i izolacji 
społecznej, nabycie umiejętności społecznych 
oraz aktywne podjęcie pracy.

Zakres projektu obejmuje:
1. Rozbudowę budynku świetlicy o nowe 

pomieszczenie, w którym realizowane będą 
zajęcia aktywizujące dla mieszkańców. Do-
cieplenie dachu płytami wełny mineralnej. 
W ramach projektowanej dobudowy, za-
planowano wykonanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych prowadzącego do wejścia 
do budynku i wykonanie opaski wokół bud-
ynku

2. Modernizację budynku świetlicy wiejskiej 
obejmującą: 
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- wykonanie opaski wokół budynku 
- wykonanie okładzin schodów zewnętrznych,
- malowanie istniejącej balustrady stalowej,
- wykonanie obróbek blacharskich.

3. Wykonanie kompletnej instalacji grzewc-
zej w rozbudowywanej części budynku 

4. Wykonanie instalacji elektrycznej. 
Termin wykonania rozbudowy świetlicy wie-

jskiej zaplanowany został na 31.08.2020 r. 

Agnieszka Świątkowska
Kamil Klejba

Nowe urządzenie hydrauliczne 
dla OSP Choceń

Susza w Gminie ChoceńPodziękowanie

W dniu 19 sierpnia 2019r podpisano umowę 
pomiędzy Gminą Choceń a Ochotnicza Strażą 
Pożarną w Choceniu o udzielenie pomocy fi-
nansowej.

W ramach umowy Gmina Choceń udzieliła 
z budżetu gminy pomocy finansowej w form-
ie dotacji w wysokości 40 000,00 zł dla OSP 
Choceń z przeznaczeniem na dofinansowanie 
zakupu urządzenia hydraulicznego HOLMA-
TRO do prowadzenia działań ratowniczych.

Jednostka OSP Choceń otrzymała również 

dofinansowanie z Państwowej Straży Pożarnej         
w wysokości 15 000,00 zł. Dziękujemy Pani 
Poseł Joannie Borowiak za wsparcie w przyz-
nanie dofinansowania z PSP. Podziękowania 
za wsparcie w otrzymaniu dofinansowania z 
PSP kierujemy do Pani Poseł Joanny Borow-
iak.

Całkowita wartość zakupionego sprzętu 
wyniosła 55 000,00 zł.

Mariusz Bilęda

Po raz kolejny susza dała się we znaki rol-
nikom z terenu naszej gminy. Brak deszczu 
spowodował, że zbiory w br. roku są poniżej 
oczekiwań. Wychodząc naprzeciw oczekiwan-
iom rolników wystosowaliśmy wniosek do Wo-
jewody Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy 
o zatwierdzenie składu komisji ds. szacowania 
szkód w uprawach dotkniętych niekorzyst-
nym zjawiskiem atmosferycznym jakim jest 
susza. Otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. 
Do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło około 
418 wniosków rolników o oszacowanie strat w 
gospodarstwach. Komisja w składzie Tomasz 
Sikorski, Kamil Klejba, Krzysztof Czarniak oraz 
Wojciech Celmer na podstawie wniosków 
oraz wizji w terenie sporządziła indywidualne 

protokoły, które zostały zatwierdzone pod-
pisami. Komisja na podstawie wytycznych In-
stytutu Uprawy Nawożenie i Gleboznawstwa w 
Puławach szacowała straty we wszystkich up-
rawach oprócz buraka cukrowego i pastewne-
go, w którym to według w/w instytucji w Gminie 
Choceń suszy nie zanotowano. 

Z informacji jakie przekazał Pan Krzysztof 
Ardanowski Minister Rolnictwa poszkodow-
ani rolnicy będą mogli ubiegać się o pomoc 
finansową. Zasady oraz terminarz owej pomo-
cy dostępny jest na stronie Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa- www.arimr.
gov.pl. 

Tomasz Sikorski

W dn.17.09.19r. Dyrektor 
Szkoły Marek Roman Zapiec 
podziękował w imieniu własnym 
oraz wychowawców, nauczycieli 
i pracowników szkoły pani 
Hannie Lewandowskiej byłej 
przewodniczącej Rady Rodziców 
przy Szkole Podstawowej 
w Wilkowicach za owocną 
współpracę, postawę i pomoc 
organizacyjną na rzecz szkoły.

Ewelina Maciejewska 
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Święto Jabłka w Choceniu 
W tym roku po raz pierwszy i nie ostatni 

obchodziliśmy Święto Jabłka. Zaraziliśmy tym 
pomysłem wiele osób i instytucji. Świętowanie 
rozpoczęliśmy już w piątek rajdem rowerowym 
szlakiem jabłoni. Trasa liczyła dokładnie 20,8 
km. Uczestnicy rajdu zostali ciepło przyjęci 
w firmach „CK Frost sp. z o.o.” i „Sadco” w 
Śmiłowicach, oraz „Gar-Sad” w Krukowie. 
Znakomita organizacja rajdu była możliwa 
dzięki zaangażowaniu: 
- Choceńskiego Centrum 

Kultury – Biblioteka, 
- Stowarzyszeniu Dla Rozwoju 

Gminy Choceń, 
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu.
W sobotę rozpoczęliśmy barwnym korowo-

dem zespołów folklorystycznych, które przeszły 
od Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka 
do sceny na boisku w Choceniu. W korowodzie 
i na scenie zaprezentowały się Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta OSP w Śmiłowicach, Zespół 
Pieśni i Tańca „Ziemia Kujawska”, Zespół 
folklorystyczny „Śmiłowiónki”, Kapela ludowa 
„Warkoczanki”, Zespół Pieśni i Tańca „Ku-
jawy” z Włocławka oraz nasz gość specjalny. 
Gościmy na terenie gminy zespół folklorystyc-
zny Grupo de Folclore Casa do Povo Valega 
Ovar z Portugalii, który na zakończenie po-
bytu wystąpił podczas Święta jabłka. Zespół 
folklorystyczny Grupo de Folclore Casa do 
Povo Valega Ovar pokazał tradycje i zwyczaje 
mieszkańców Vila de Válega. To była niezwykła 
zabawa z folklorem. Dziękujemy za udział 
w wydarzeniu Pani Annie Gembickiej, wice-
minister inwestycji i rozwoju oraz Pani Anecie 
Jędrzejewskiej, członek zarządu wojewódz-
twa.

Znakomite dania z jabłek i nie tylko 
przygotowały Panie z Kół Gospodyń Wiejskich 
z Wilkowic, Czerniewic, Szczytna oraz wsi Szc-
zutkowa i Lutoborza „Niezapominajka”. 

Gmina Choceń, jest największym produ-
centem owoców i warzyw w województwie 
kujawsko pomorskim, mamy ponad 50 produ-
centów jabłek, sześć firm zajmuje się także ich 
przetwórstwem. Każdy z uczestników święta 
mógł poczęstować się jabłkiem z sadów Sad-
co, które zajmują powierzchnię ponad 300 ha.

Święto jabłka zakończył koncert zespołu 
Masters, który wyśpiewał swój najbardziej 
znany utwór „Żono Moja”. Żal było kończyć o 
godz. 1.00, bo znakomicie bawili się uczest-
nicy zabawy z DJ Deleś oraz DJ Matez. 

Wydarzenie zostało zorganizowane przy ud-
ziale niezastąpionych:
- Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteka, 
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Choceniu i w 

Szczutkowie
- Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 

w Choceniu, 
- Komendy Hufca ZHP Powiatu Włocławskiego, 
- Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Śmiłowice,
- Zespołu pieśni i tańca „Ziemia Kujawska”, 
- Zespołu folklorystycznego „Śmiłowiónki”
- Kapeli ludowej „Warkoczanki”, 
- Zespółu Pieśni i Tańca „Kujawy”, 
- gościa specjalnego „Grupo de Folclore Casa 

do Povo Valega – Ovar” z Portugalii. 

Podziękowania dla 
Sponsorów Święta Jabłka 

Pierwsze Święto Jabłka, zorganizowane w 
tym roku przez Samorząd Gminy, nie odbyło 
by się bez wsparcia lokalnych producentów. 
Sponsorami głównymi były firmy ze Śmiłowic 
„Sadco” oraz „Bracia Sadownicy”. Szczególne 
podziękowania kierujemy dla właściciela firmy 
„Sadco” Pana Piotra Jędrzejewskiego, który 
nie odmówił nam w każdej prośbie. Właściciel 
firmy „Sadco” przekazał ok. 1.300 kg jabłek do 
przygotowania potraw przez Koła Gospodyń 
i do konsumpcji, otrzymaliśmy także jabłka 
musujące oraz upominki na nagrody. 

Dziękujemy wszystkim sadownikom za 
ciepłe przyjęcie uczestników wycieczki row-
erowej. Rowerzyści odwiedzili „CK Frost sp. 
z o.o.” i firmę „Sadco” w Śmiłowicach, oraz 
„Gar-Sad” w Krukowie. 

Agnieszka Świątkowska 

Klub młodzieżowy w Choceniu
Od 1 kwietnia do 31 sierpnia w Choceńskim 

Centrum Kultury – Biblioteka funkcjonował 
„Klub młodzieżowy w Choceniu dla dzieci i 
młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluc-
zeniem społecznym”, gdzie dzieci i młodzież 
w wieku szkolnym mogły rozwijać swoje zain-
teresowania i spędzać czas wolny.

W ramach projektu  odbywały się:
•     zajęcia robotyki, sportowe, rękodzieła
•    pomoc w odrabianiu lekcji

W ramach funkcjonowania klubu zrealizow-
ano również wyjazdy edukacyjne m.in. Młyn 
Wiedzy oraz Warsztaty Piernika w Toruniu, 

wyjazdy na wydarzenia sportowe: mecze 
koszykówki, żużla. W ramach zajęć rekrea-
cyjnych i wypoczynkowych uczestnicy zajęć 
odwiedzali basen oraz kino.

Przeprowadzanie zajęć w Centrum Kul-
tury było możliwe dzięki podpisaniu umowy 
o powierzenie grantu na realizację projektu 
objętego grantem współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Osi priorytetowej 11 i umowie ze Stowar-
zyszeniem Lokalnej Grupy Działania Dorzecza 
Zgłowiączki.

Dyrektor CCKB Ariel Malinowski

Zawodnicy AMSW z nagrodami Starosty
W dniu 5 września br. w siedzibie Starostwa 

Powiatowego odbyło się uroczyste wrec-
zenie podziękowań za osiagniecia sportowe. 
Podziękowania otrzymali  zawodnicy i trenerzy  
Klubu Sportów Siłowych „Husaria” Lubraniec 
oraz Akademii Mieszanych Sztuk Walki 
Wilkowice(Amelia Cymerman, Justyna Cymer-
man, Jan Kuczmaja, Oliwia Sikorska,Daniel 
Tobjasz)

Wicestarosta – Jan Ambrożewicz złożył 
gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia 
oraz szczególne podziękowania za promocję 
Powiatu Włocławskiego, promowanie i ro-

zwój sportu. Wszyscy zgromadzeni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz życzenia dalszych 
sukcesów sportowych i osobistych. Opieku-
nowie otrzymali podziękowania za wkład pracy 
przekładający się na sukcesy wychowanków 
oraz poświęcenie włożone w przygotowanie 
sportowców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

Źródło: http://wloclawski.pl/wiadomosci/1/
wiadomosc/160151/wreczenie_dyplomow_
za_osiagniecia_sportowe

Jubileusz choceńskiej podstawówki
W październiku 2019 Szkoła Podstawowa 

im. Janusza Korczaka będzie świętować 
90-lecie istnienia w obecnej lokalizacji.

Z okazji święta szkoły planujemy uroczystość 
z obecnością zaproszonych gości, absolwen-
tów i naszej społeczności szkolnej.

W programie przewidujemy: występ 
przybliżający historię szkoły, prezentację jej 

dorobku, wydanie monografii będącej zar-
ysem wybranych zagadnień z dziejów placów-
ki oraz wmurowanie pamiątkowej tablicy.

Serdecznie zapraszamy. Szczegółowe in-
formacje już wkrótce na www.spchocen.edu-
page.org i facebooku szkoły.

Dyrektor szkoły – Anna Pawłowska

Apel do hodowców trzody 
chlewnej w sprawie ASF

Apel inspekcji weterynaryjnej o ostrożność 
przed afrykańskim pomorem świń (ASF) w 
gospodarstwach rolnych jest cały czas aktu-
alny. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgo-
szczy podczas spotkań, które są organizow-
ane w sprawie zwalczania choroby, zwracał 
uwagę o bezwzględne przestrzeganie zasad 
bioasekuracji w celu ochrony gospodarstwa 
przed wirusem ASF: 

- zabezpieczenie świń przed kontaktem z 
dzikami i innymi zwierzętami, 

- nie karmienie świń odpadami kuchennymi, 
- do pracy ze zwierzętami używania oddziel-

nego stroju i pozostawiania go w chlewni, 
- należy pamiętać o utrzymaniu pomieszczeń 

w czystości oraz dezynfekcji, 
- do pomieszczeń ze zwierzętami może 

wchodzić tylko właściciel gospodarstwa lub 
osoba sprawująca opiekę nad zwierzętami, 

- maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym 
muszą być wyłożone przed wejściem do bud-
ynków inwentarskich.

Scenariusze w przypadku pojawiania się, 
na terenie Powiatu Włocławskiego, ogni-
ska ASF są bardzo niepokojące. W związku 
z powyższym prosimy hodowców trzody 
chlewnej o zapoznanie się z informacjami o 
ochronie gospodarstwa przez wirusem ASF. 
Ulotki informacyjne i apel do hodowców trzody 
chlewnej został przekazany bezpośrednio 
do producentów, można je także uzyskać w 
Urzędzie Gminy. 

Agnieszka Świątkowska 
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Ogłoszenie

Sprzedam

Sprzedam działkę rekreacyjną o powierzchni 10 arów 
położoną w miejscowości Borzymie nad jeziorem Borzy-
mowskim. Media znajdują się w drodze przy działce. Kontakt: 
691980171, Cena 30.000,00 zł

Sprzedam mieszkanie do remontu w Pałacu w Wilkowicach 
o powierzchni 86 m2. Woda i prąd na miejscu. Mieszkanie z 
udziałem w gruncie. Pilne i tanio Kontakt: 505 596 057

Targowisko w Choceniu
Przeprowadziliśmy przetarg na realizację inwestycji pn: „ 

Budowa targowiska w Choceniu”. Najkorzystniejszą ofertę 
złożyła firma Usługi Remontowo-Wykończeniowe LUX-BUD 
Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo na kwotę 1 
790 000,00 zł. W dniu 9 sierpnia br. podpisano z Wykonawcą 
umowę. Wykonawca w miesiącu wrześniu przystąpił do 
realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie jest dofinansowane 
w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014- 2020 w 
wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Celem oper-
acji jest poprawa konkurencyjności produktów rolnych dzięki 
lepszemu zintegrowaniu ich z łańcuchem rolno-spożywczym 
poprzez budowę targowiska w Choceniu. W ramach inwest-

ycji wybudowane zostaną zadaszone stoiska przeznaczone 
pod sprzedaż głównie produktów rolno-spożywczych. Na 
terenie targowiska powstaną  również pawilony handlowe 
wyposażone w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną 
i ogrzewanie. Inwestycja uwzględnia wyposażenie tar-
gowiska w instalacje odnawialnego źródła energii. Obiekt 
będzie ogrodzony i oświetlony. Targowisko będzie obiektem 
całorocznym i ogólnodostępnym.

Planowany termin zakończenia zadania to styczeń 2020 r.
Mariusz Bilęda

Z działalności KGW 
„Niezapominajka”

Koło Gospodyń Wiejskich wsi Szczutkowa i Lutoborza „Nieza-
pominajka” zorganizowało spotkanie integracyjne przy ognisku. 
Gośćmi zaproszonymi do wspólnego biesiadowania byli Anna 
Gembicka - Wiceminister Inwestycji i Rozwoju oraz kandydatka 
na Posłankę z list PIS, a także Magdalena Nowak -Pełnomocnik 
Wojewody ds. zrównoważonego rozwoju, Roman Nowakowski - 
Wójt Gminy Choceń, Bożena Biegniewska - Przewodnicząca Koła 
Rencistów i Emerytów w Choceniu i radna Rady Gminy Choceń, 
Włodzimierz Kacperski - radny Rady Gminy Choceń, Anna 
Wardowska - trenerka Pilates (zdrowy kręgosłup). Spotkanie 
przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy wszyst-
kim zaproszonym za przybycie i udzielnie cennych wskazówek w 
celu pozyskania środków na dalszą działalność Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Przewodnicząca KGW
Teresa Cichowicz 

Ujęcie wody w Bodzanówku
Od sierpnia trwają prace związane z dostosowaniem technologii 

produkcji wody na Stacji Uzdatniania Wody w Bodzanówku. 
Pierwotnie proces ten powinien się już zakończyć, ze względu jed-
nak na konieczność zmiany technologii prace uległy wydłużeniu. 
Woda do celów bytowych musi spełniać warunki określone 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Stąd też konieczność wypracowania odpowiedniej metody jej uz-
datniania. Chodzi tu przede wszystkim o parametry fizykochem-
iczne, a więc zawartość poszczególnych pierwiastków takich 
jak żelazo i mangan. Wykonawca zapewnia jednak, że metoda 
została już ostatecznie opracowana. Ostatnim etapem jest uzys-
kanie akceptacji w postaci opinii Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego na zastosowanie technologii uzdatniania wody i wbu-
dowanych materiałów. Uruchomienie nowego ujęcia jest bardzo 
ważną kwestią, ze względu na trudną sytuacją hydrologiczną 
występującą na naszym terenie w czasie lata. Ujęcie miało zostać 
uruchomione właśnie w czasie kiedy było najbardziej potrzebne, 
wszystko było przygotowane do momentu uruchomienia ujęcia. 
Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem z przyczyn 
niezależnych od ludzi, ponieważ woda po próbnych pompow-
aniach miała zdecydowanie lepsze parametry niż okazała się to 
w sierpniu. Sytuacja została jednak opanowana i ujęcie wody w 
Bodzanówku ma zostać na stałe uruchomione. Mamy nadzieję, 
że poprawi to sytuację związaną z zaopatrzeniem w  wodę szc-
zególnie miejscowości położonych w górnych obszarach naszej 
gminy.

Dawid Dalmann

Dofinansowanie do 
policyjnego samochodu 

Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na dofinansowanie do 
zakupu samochodu na potrzeby Posterunku Policji w Choceniu. 
Środki w kwocie 20.000 zł były zapisane w budżecie gminy na 
rok bieżący. W sierpniu br., zostały uruchomione i przekazane na 
Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w By-
dgoszczy z przeznaczeniem na zakup oznakowanego radiowozu. 
Nowy radiowóz ma trafić do Posterunku w Choceniu jesienią br.  

Agnieszka Świątkowska 


