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W dniu 11 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Choceń 
wydał zarządzenie porządkowe w sprawie zakazu 
podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, 
terenów zielonych. Zakaz podlewania na terenie 
gminy Choceń obowiązuje od dnia 11 czerwca 
2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w godz. od 7.00 do 
23.00. Kto narusza zakaz podlega karze grzywny 
do 5.000 zł na zasadach określonych w Kodek-
sie Wykroczeń. Rada Gminy Choceń zatwierdziła 
zarządzenie porządkowe Wójta gminy Choceń na 
ostatniej sesji.

Prosimy mieszkańców gminy Choceń o dostoso-
wanie się do zakazu z uwagi na naprawdę trudną 
sytuację hydrologiczną na terenie naszej gminy. 
Brak opadów, upały oraz bardzo duże zużycie 
wody sprawiają, że w niektórych miejscowościach 
do późnych godzin nocnych następuje znac-
zny spadek ciśnienia wody, a wręcz przerwa w 
jej dostawie. Prosimy, aby jeżeli to konieczne 
podlewać rośliny w nocy ponieważ część ludzi nie 
może po prostu nawet pobrać wody na cele by-
towe, aby coś ugotować lub umyć ponieważ dla 
nich tej wody wtedy brakuje. Proszę zrozumieć 
skalę problemu, który staje się już coraz bardziej 
widoczny w całym kraju.

ZAKAZ PODLEWANIA 
NA TERENIE GMINY 
CHOCEŃ

800 gwarantowanych miejsc Info: www.zlot.chocen.pl

dyskoteka z DJ-em, konkursy: najgłośniejszy 
wydech, najsilniejszy motocyklista

ORGANIZATOR:

GMINA CHOCEŃ

20:30

PONADTO:

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że w dniu 27 czerwca 2019 r., zmarł nagle ksiądz 
Krystian Michalak, wieloletni proboszcz parafii 
pw. św. Bartłomieja w Śmiłowicach. Nabożeństwo 
żałobne odbyło się w dniu 1 lipca br. (poniedziałek) 
o godz. 11:00 w Kościele pw. św. Bartłomieja 
w Śmiłowicach. Ksiądz Biskup Wiesław Mering 
przewodniczył Mszy św. pogrzebowej. Następnie 
trumna z ciałem ks. Krystiana Michalaka została 
przewieziona na cmentarz parafialny w Brudze-
wie Kaliskim za Koninem, gdzie została złożona 
w rodzinnym grobowcu. Wyrazy głębokiego 
współczucia rodzinie składa Wójt Gminy Choceń 
Roman Nowakowski wraz z pracownikami oraz 
Przewodniczący Rady Gminy Choceń z Radnymi i 
Sołtysami.

Ostanie pożegnanie 
księdza Krystiana 
Michalaka
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Targi odbywające się w halach Messe München to jedna z 
najważniejszych europejskich imprez tego typu, która ma już pon-
ad 40-letnią tradycję. Birze w nich udział ponad 2 tys. wystawców 
związanych z branżą IT, telekomunikacją, frachtem, logistyką, e-bi-
znesem czy intralogistyką. Przedstawiciel Gminy Choceń w ramach 
swoich zadań rozmawiał z firmami z  branży spedycyjno-logistycznej 
oraz poznał oferty inwestycyjne z wielu regionów świata. Równocześnie 

odbywały się konferencje oraz fora  na szczególną uwagę zasługuje 
firma Air Cargo poświęcona lotniczemu transportowi towarów – mały 
potentat na polskim rynku. Kilka dni po powrocie już mamy pierwsze 
telefony i wiadomości e-mail o przesłanie szczegółowej oferty. Udział 
w targach uważamy za sukces, bo nasz mały samorząd działa i nie 
podaje się … bo miara sukcesu to czas.

Kamil Klejba

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki Messe München 2019

Cel Ogólny 1- Wspieranie przedsiębiorczości 
oraz podniesienia kompetencji aktywności za-
wodowej społeczności objętej LSR.

W ramach tego celu LGD ogłasza konkursy 
z następujących zakresów tematycznych

A. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych 
przedsiębiorstw – z tego zakresu LGD będzie 
przyjmować wnioski w ramach tzw. trybu gran-
towego. Obecnie trwają prace nad przy-
gotowaniem dokumentacji konkursowej. 
Planowany termin naboru wniosków to 
III-IV kwartał br. Ze wsparcia będą mogli 
skorzystać już istniejący przedsiębiorcy w 
ramach wprowadzania na rynek nowych 
lub udoskonalonych usług (produktów). 
LGD na ten zakres przeznaczyło środki w 
wysokości ponad 1 000 000zł. – środki te 
pochodzą z RPO WK-P 2014-2020 (oś7).

B. Rozwijanie działalności gospodarc-
zej –  (PROW 2014-2020) 

Pomoc na to wsparcie może 
otrzymać podmiot, który w okresie 3 lat 
poprzedzających dzień złożenia wni-
osku o przyznanie pomocy wykonywał 
łącznie, co najmniej przez 365 dni 
działalność gospodarczą oraz operacja 
zakłada m.in. utworzenie, co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne, utrzymanie mie-
jsc pracy – w tym miejsc pracy, które zostaną 
utworzone w ramach realizacji projektu do 
dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty 
płatności końcowej. Ponadto miejsce oznac-
zone adresem, pod którym podmiot wykonuje 
działalność gospodarczą wpisane do CEIDG 
znajduje się na obszarze LGD. Poziom dofi-
nansowania to maksymalnie 70% kosztów 
kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 100 000,00 
zł. Konkurs w ramach tego zakresu tematyc-
znego został już przez  LGD ogłoszony wni-
oski o przyznanie pomocy można składać od 
22/07/2019 do 14/08/2019. Chętnych otrzym-
aniem wsparcia na rozwój działalności gosp-
odarczej zapraszamy do kontaktu z biurem 

LGD.  Tutaj dowiedzą się Państwo, jakie oper-
acje mają największe szanse na uzyskanie ws-
parcia, jak przygotować wniosek o przyznanie 
pomocy, czy inne załączniki do wniosku.  W 
konkursie dostępne są środki w wysokości 2 
176 466,00

C. Podejmowanie działalności gospodarc-

zej –PREMIE (PROW 2014-2020).
Konkurs ten cieszy się dużym powodzeniem 

u naszych mieszkańców i środki przeznac-
zone na ten zakres w wysokości 2 000 000zł 
zostały już prawie wykorzystane w całości. 
LGD ogłosiło do tej pory trzy konkursy, na które 
złożono ponad 50 wniosków. Jednak dzięki 
dodatkowym środkom, które LGD otrzymało 
decyzją Samorządu Województwa w czerwcu 
br. wsparcie kolejnych projektów polegających 
na utworzeniu nowych przedsiębiorstw będzie 
jeszcze możliwe. LGD otrzymano dodatkowe 
środki w wysokości 1 100 000zł z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 i w całości przeznaczyło je na wspar-
cie projektów z zakresu – podejmowanie 
działalności gospodarczej. LGD konkurs w 

ramach dodatkowych środków ogłosi w I kw. 
2020r. Podwyższenie tych środków dla LGD 
było możliwe dzięki spełnieniu określonych 
warunków wynikających z zapisów umowy 
ramowej – umowy na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 (LSR).

Pomoc na nową działalność gospodarczą 
jest przyznawana w wysokości 50 000zł. Mogą 

ją otrzymać osoby, które złożą wniosek do 
LGD w odpowiedzi na ogłoszony konkurs   
i spełnią kilka warunków udzielenia ws-
parcia m. in. będą mieszkańcami ob-
szaru działania LGD (np. gminy Choceń) 
i nie będą podlegać ubezpieczeniu 
społecznemu rolników z mocy ustawy 
i w pełnym zakresie oraz w okresie 2 lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku 
o przyznanie pomocy nie wykonywali 
działalności gospodarczej. Ponadto oper-
acja musi zakładać podjęcie we własnym 
imieniu działalności gospodarczej i jej 
wykonywanie przez okres dwóch lat. Ko-
nieczne jest także utworzenie, co najmniej 
jednego miejsca pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty średnioroczne ( liczonego 
również, jako samozatrudnienie).

Zdjęcie z podpisania umowy w dniu 13 
czerwca 2019r. na dodatkowe środki dla 
LGD.  Umowę w imieniu Województwa Ku-
jawsko –Pomorskiego podsiała Pani Aneta 
Jędrzejewska  - Członek Zarządu Wojewódz-
twa Kujawsko –Pomorskiego a w imieniu LGD 
– Pan Roman Nowakowski Prezes Zarządu 
LGD oraz Pani Hanna Piastowska Wiceprezes 
Zarządu LGD (fot. Mikołaj Kuras).  

Osoby zainteresowane pozyskaniem wspar-
cia z budżetu LSR, zapraszamy do odwiedze-
nia biura LGD w Choceniu - ul. Włocławska 16, 
tel. 54 284 66 69. Pracownicy Stowarzyszenia 
udzielą bezpłatnego doradztwa, jak również 
udzielą informacji o konkursach ogłaszanych 
przez LGD. Zachęcamy również do odwiedze-
nia naszej strony: www.kujawiaki.pl

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
 DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI (LGD)

W Czerniewicach od wielu lat organizujemy turniej 
sołectw. Co roku uczestnikom dopisuje pogoda i hu-
mor. Tym razem w sołtysiadzie wzięło udział 7 drużyn. 
Rywalizowały drużyny sołectw Borzymie, Czernie-
wice I,  Kuźnice, Nakonowo Stare, Skibice, Szczut-
kowo oraz goście z sołectwa Rzadka Wola. Zaciętą 
rywalizację, choć to nie olimpiada, wygrała drużyna 
ze Szczutkowa. Nie mieli łatwego zadania, gdyż w 
wyniku losowania byli drużyną, która wykonywała 
konkurencje bez pary. Nie przeszkodziło im to jednak 
zostać najlepszą drużyną w roku 2019!

Wspaniale zaprezentowały się na scenie dzieci z 
Przedszkola Niepublicznego w Czerniewicach oraz 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilkowicach. Muzy-
cznymi gwiazdami wieczoru były zespoły Arka Kopac-
zewskiego oraz Skaner. Sołtysiadę zakończyła za-
bawa taneczna na świeżym powietrzu z DJ. 

Organizatorzy – dziękują pracownikom za przy-
gotowanie wydarzenia, wszystkim służbom za za-
bezpieczenie imprezy, a publiczności za wspaniałą 
zabawę. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy

Sołtysiada

Zakończone zostały prace w ramach Fun-
duszu Dróg Samorządowych edycja 2019 
przy przebudowie dróg w Niemojewie. W 
chwili obecnej przygotowujemy wniosek o 
refundację kosztów budowy. Ogólna wartość 
zadania zamknęła się kwotą 1,408 mln zł. 
Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 
704 tys. zł.

Rozpoczęte zostały prace na drodze w 
Nakonowie Starym; wykonano warstwę 
wyrównawczą z kruszywa, ułożono 
dwuwarstwową nawierzchnię bitumiczną. Do 
wykonania pozostały wjazdy i utwardzone pob-
ocza. Są to roboty związane z drugim zadani-
em inwestycyjnym  „Roboty bitumiczne 2019”. 
W ramach którego wykonane zostaną roboty 
polegające na wykonaniu warstwy ścieralnej 
na ul. Św. Antoniego w Czerniewicach i drodze 
w miejscowości Wichrowice (połączenie 
drogi przez wieś). Pierwsze z wymienio-
nych zadań będzie współfinansowane przez 
budżet państwa w ramach FOGR, pozostałe z 
budżetu gminy.

Rada Gminy Choceń wyraziła zgodę na 
udzielenie Powiatowi Włocławskiemu pomocy 
rzeczowo-finansowej w robotach budow-
lanych związanych z realizacją przez Powiat 
Włocławski zadań własnych w zakresie remon-
tu ciągu pieszego przy DP 2917C Szatki-Kowal 
w m. Kuźnice. Kolejnym etapem jest podpisan-
ie umowy, z chwilą jej zawarcia przystąpimy do 
prac budowlanych.

Rozpoczynamy procedurę przetargową 
na wykonanie drugiego zadania z Funduszu 
Dróg Samorządowych pn. „Przebudowa drogi 
ul. Wiązowej, Reja, Brzozowej, Jodłowej oraz 
przebudowa dróg gminnych nr 190770C, 
190723C i drogi powiatowej nr 2909C w 
miejscowości Choceń”. Będzie ono realizow-
ane w okresie 12 m-cy , w rozbiciu na rok 
2019 i 2020. Obejmuje wykonanie kanalizacji 
deszczowej , podbudowy, nawierzchni z masy 
bitumicznej , zjazdów do posesji, odwodnienia 
powierzchniowego. Ponadto ustawione zos-
tanie oznakowanie i oświetlenie przejść dla 
pieszych. 

Krzysztof Wojtalik

Drogownictwo 
w połowie roku 
Zadania inwestycyjne.

Krajowa Rada Izb Rolniczych działając na 
podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku 
o izbach rolniczych zarządziła wybory do Rad 
Powiatowych Izb Rolniczych na dzień 28 lipca 
2019 roku (niedziela). 

W związku z nową zasadą wyborów 
wprowadzoną od bieżącego  roku  jeżeli w da-
nym okręgu wyborczym w gminie w wyborach 
do Rady Powiatowej Izby Rolniczej zgłoszona 
liczba kandydatów jest równa liczbie man-
datów wybieranych w danym okręgu wyborc-
zym, głosowania nie przeprowadza się, a za 
wybranych członków Rady Powiatowej komisja 
okręgowa uznaje zarejestrowanych kandy-
datów. 

W gminie Choceń o członkostwo w radzie 
ubiegało się dwóch kandydatów Krzysztof 
Robert Czarniak z Nakonowa Starego  oraz 
Michał Wojciech Bącela z Bodzanówka, 
kandydaci Ci byli członkami walnego zgro-
madzenia izb rolniczych kadencja 2015-
2019. 

Ponieważ nie zgłoszono do rejestracji 
kolejnych kandydatów, a liczba zgłoszeń 
równała się liczbie mandatów w Gminie 
Choceń wybory do Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej nie odbędą się, a zgłoszeni kandy-
daci otrzymują  mandaty do Rady Powia-
towej  bez przeprowadzenia głosowania. 

Martyna Gorzkowska 

Wybory do 
Izb Rolniczych 
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W dniu 26.04.2019r. w Choceńskim Centrum Kultury Biblioteka odbyła się wyjątkowa uroczystość 
wręczenia medali rodzicom, których trzech lub więcej synów wzorowo pełniło służbę wojskową i 
tym samym zasłużyło się dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość została zorganizow-
ana przez Urząd Gminy w Choceniu wspólnie z Wojskową Komendą Uzupełnień we Włocławku. 
Wręczenia medali w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał mjr Jacek TOBERA z WKU we 
Włocławku wraz z Sekretarz Urzędu Gminy Choceń Panią Agnieszką Światkowską. Uroczystość 
uświetnił występ dzieci ze szkoły podstawowej w Choceniu pod kierownictwem Pani Katarzyny Kurk-
iewicz - Błaszczyk. Medale zostały wręczone również rodzinom osób, których nie ma już z nami. 

Zasady otrzymania medalu za zasługi dla obronności kraju:
- minimum 3 synów pełniących służbę wojskową,
- wypełnienie wniosku zawartego w OBWIESZCZENIU MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 

3 lipca 2013r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w 
sprawie zasad i trybu nadawania medalu „Za zasługi dla obronności kraju” oraz wzoru odznaki tego 
medalu i sposobu jego noszenia i dostarczenia do Urzędu Gminy, pok. nr. 11 (Szymon Bełkowski, 
tel. 54 284 66 17 wew. 21),

- medale przyznawane są według planu Ministra Obrony.
Szymon Bełkowski

Wręczenie medali za „Zasługi 
Dla Obronności Kraju” 

Gmina Choceń realizuje projekt: Jakie to pros-
te, ale w sieci!. Zadanie ma na celu przeprow-
adzenie kursów komputerów dla mieszkańców 
gminy w miejscu ich zamieszkania. Kursy 
przeprowadzane są w miejscowościach: 
Wichrowice, Szczytno, Szczutkowo, Śmiłowice, 
Nakonowo Stare, Wilkowice, Choceń i Czernie-
wice. Każdy kurs prowadzi wykwalifikowany in-
struktor, a uczestnik ma dostęp do materiałów 
szkoleniowych, jak również do drobnego 
poczęstunku w ramach przerwy.  

Szkolenia realizowane są w modułach: 
• 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
• Rodzic w Internecie 
Dostęp do szkoleń będzie możliwy także w 

wersji e-learning.
Do chwili obecnej udało nam się 

przeprowadzić szkolenia w Choceniu, Szczut-
kowie, Czerniewicach, Wichrowicach, Wilkow-

icach, Szczytnie i Śmiłowach przeszkolonych 
zostało 165 osób. 

Podstawowym celem mikrograntu jest pod-
niesienie poziomu kompetencji cyfrowych 
niezbędnych do skutecznego korzystania z 
mediów cyfrowych w celach zawodowych, 
edukacyjnych i rekreacyjnych. Wykorzystanie 
możliwości technologii informacyjno - komu-
nikacyjnych (TIK) w każdym aspekcie życia. 
Projekt Gminy Choceń ma na celu zwiększenie 
aktywności w sieci osoby po wyżej 25 roku 
życia w tym osób 50+ i seniorów. Dzięki 
przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy 
gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im 
funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w 
tym co bardzo ważne umiejętności korzystania 
z usług e-administracji. Beneficjentem projektu 
będą kobiety i mężczyźni. W ramach projektu 
przeszkolonych zostanie 180 osób w tym oso-
by niepełnosprawne. Najbardziej preferowaną 
grupą będą osoby 50+ oraz seniorzy.

Po zakończeniu projektu w pośród wszyst-
kich uczestników projektu rozlosowana zost-
anie nagroda niespodzianka. 

Kamil Klejba

Jakie to proste, ale w sieci!
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu wznowił nabór wni-

osków o przyznanie dotacji do demontażu, utylizacji i unieszkodliwienia wyrobów zawierających 
azbest. Gmina do 22.07.2019r. złoży w siedzibie WFOŚiGW wniosek wraz z niezbędnymi 
załącznikami. Podyktowane jest to zmianą dotychczasowego regulaminu o przyznanie dotacji, 
który działa na korzyść mieszkańca i zakłada, że dotacja na demontaż i utylizację wynosić będzie 
100% tj. mieszkaniec który wyrazi chęć udziału w przedsięwzięciu nie będzie partycypował w 
kosztach zadania. Całość kwoty pokryje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gosp-
odarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Wykonawcą prac będzie firma P.H.U US-KOM Robert Kołodziejski z Gostynina. Szacowana ilość 
azbestu do utylizacji w roku bieżącym wynosi 115 Mg. Zakończenie prac przewidziane jest na 
koniec września. 

Tomasz Sikorski

Azbest w roku 2019

Wójt Gminy Choceń informuje rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego - suszy o możliwości składania wniosków w celu oszacowania szkód w up-
rawach w terminie do 31 lipca 2019 roku, w pok. nr 1 Urzędu Gminy w Choceniu. W zgłoszeniu 
należy podać wszystkie uprawy występujące w gospodarstwie rolnym, niezależnie od stopnia 
zniszczenia, aby ogólny areał zasiewu był zgodny z wnioskiem złożonym do ARiMR o dopłaty w 
2019 roku. Do wniosku o oszacowanie strat należy dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o 
płatności bezpośrednie w celu informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. Ponadto rolnicy 
posiadający hodowlę muszą wpisać ilość sprzedanych zwierząt z 3 ostatnich lat. 

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do 
czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Warunkiem sporządzenia przez Komisję 
protokołu z szacowania strat w uprawach jest złożenie przez rolnika wniosku w odpowiednim 
terminie. Na podstawie wniosku oraz wizyty w terenie wypełniony zostanie protokół.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Choceń, pok. nr 1, czynny w godzinach pn.- 
pt.- 7:30-15:30, wtorek – 8:00-17:00 lub na stronie internetowej www.chocen.pl. Szczegółowych 
informacji udziela Pan Tomasz Sikorski, tel. (54) 284 66 17, wew. 11 lub 606 465 528.

Bieżące raporty publikowane są na stronie internetowej: http://www.susza.iung.pulawy.pl/ta-
bele/0418052/.

Komunikat dla rolników 
poszkodowanych przez suszę

Gmina Choceń realizuje projekt pn. Podniesienie aktywności społecznej oraz integracja 
mieszkańców po byłym PGR w miejscowości Borzymie i Choceń oraz budynków mieszkalnych 
po byłej cukrowni w miejscowości Choceń. Celem projektu jest wzrost udziału społeczności 
lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD oraz rewitalizacja obszarów wiejs-
kich poprzez organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej.

W ramach projektu realizowane są działania z udziałem społeczności lokalnej (m.in. pikniki, 
eventy) jak również inne inicjatywy  o charakterze integracyjnym – spotkania, wyjazdy kulturalne. 
Za nami pierwszy wyjazd, który odbył się do Opery w Bydgoszczy na balet pt. „Romeo i Julia”. 
Społeczność lokalna zaangażowana została w prace porządkowe, renowację podwórka. W ra-
mach prac wykonano nasadzenia i zamontowano pierwsze ławki. Działania te  powodują wzrost 
udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD.

W ramach zadań merytorycznych zaplanowano również m.in.:
1. Spotkania w ramach usług samopomocowych połączone z warsztatami terapeutycznymi 

- prace ogrodnicze renowacja podwórka, zagospodarowanie wspólnej przestrzeni. Wspólna 
praca przy tworzeniu infrastruktury przestrzeni (budowa ławek, malowanie obiektów, malowanie 
schodów, budowanie budek lęgowych dla ptaków itp.)

2. Organizacja spotkań integracyjnych w zrewitalizowanej przestrzeni (pikniki, eventy) dla 
uczestników projektu – ma na celu nawiązanie relacji społecznych, wspólne spędzanie czasu, 
wymianę doświadczeń, rozmowy na temat posiadanych umiejętności, rozwijanie punktu nap-
raw sąsiedzkich jak również tematytka dotycząca zasad równouprawnienia i niedyskryminacji. W 
spotkaniach tych wezmną również udział osoby ze społeczeństwa lokalnego. W celu zapewnie-
nia lepszej integracji i uatrakcyjnienia wydarzenia zaplanowano podczas wydarzenia konkursy z 
nagrodami.

3. Organizacja wyjazdów integracyjnych- udział uczestników projektu w wycieczkach poza 
obszar LSR do teatru, muzeów, czy opery realizujące założenie integracji lokalnej społeczności, 
kontaktów międzyludzkich i dostępu do szerszej oferty kulturalnej i aktywne spędzanie czasu.

Celem powyższego działania jest organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej 
jak również zwiększenie świadomości dbania o wspólną przestrzeń życiową, nauka wzajemnej 
pomocy, szacunku i odpowiedzialności za wykonana pracę niematerialną. 

Kamil Klejba

Rewitalizacja – projekt grantowy

Miło nam poinformować, że i w tym roku Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 10.250,00 zł na zakup 
materiału szkółkarskiego. W ramach zadania pn.: „Zielony krajobraz w roku 2019” zakupiliśmy i 
posadziliśmy: klon jawor w ilości 6 szt., jodła pospolita- 20 szt., jarzębina- 35 szt., śliwa pissar-
dii- 22 szt., leszczyna- 10 szt., róża francuska- 10 szt., tawuła- 94 szt., powojnik alpejski- 4 szt., 
róża dzika- 3 szt., kosodrzewina- 10 szt., barwinek- 20 szt., wawrzynek- 10 szt., kalina- 10 szt., 
żarnowiec- 10 szt., azalia pontyjska- 10 szt., bukszpan- 100 szt., thuja- 10 szt., krzewy płożące- 8 
szt., hortensja- 12 szt. oraz jałowce płożące w ilości 5 szt. sadzonki drzew i krzewów posad-
zone zostały w miejscowości Choceń i Czerniewice. Wartość zadania to 15.397,00 zł. Pozostałe 
5.147,00 zł to wkład własny Gminy. Celem realizowanego zadania jest zwiększenie powierzchni 
zielonych, utworzenie ekranów zieleni, stworzenie barier pyłowych i ekologicznych. Ponadto 
nowe nasadzenia poprawiają wizerunek i ład przestrzenny Gminy Choceń.

Tomasz Sikorski

Dotacja na tereny zielone przyznana

W ramach operacji pn „Wyposażenie Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka” dostarczono 
nowy sprzęt i wyposażenie do Choceńskiego Centrum Kultury-Biblioteka. Zakupiony został do 
centrum kultury: ekran elektryczny projekcyjny, projektor, mikser cyfrowy, stagebox cyfrowy, 60 
krzeseł, 8 jednostek komputerowych z monitorami. Biblioteka natomiast zyskała 37 regałów bibli-
otecznych, szafę dwuelementową z drzwiami przesuwnymi oraz 3 wieszaki. Sprzęt i wyposażenie 
będzie służyło podczas realizacji różnego rodzaju inicjatyw społecznych takich jak senior w sie-
ci, chór gminny, grupa wokalna, dziecięcy zespół folklorystyczny oraz wielu innych. Całkowita 
wartość zadania wynosi 90 738,10 zł. Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzymała dofi-
nansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 
63,63 % kosztów kwalifikowanych. 

Hanna Piastowska

Wyposażenie Choceńskiego 
Centrum Kultury-Biblioteka

W ramach operacji „ Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonow-
ie Starym oraz w Choceniu” na działkach nr 601 oraz 37/89 obręb Choceń wykonano prace 
związane z przebudową ścieżki leśnej, która otrzymała charakter ścieżki edukacyjnej poprzez 
posadowienie tablic informacyjno - edukacyjnych o tematyce związanej z funkcjonowanie lasu, 
występujących zwierząt i roślin oraz różnych aspektów dotyczących lasu. Posadowione zostały 
także ławki z kamienia z drewnianym siedziskiem i kosze na śmieci. Przebudowa ścieżki polegała 
na usunięciu zakrzaczenia i uporządkowaniu 
terenu oraz stabilizacji i utwardzeniu podłoża 
kruszywem. Zainstalowano także lampę 
solarną z czujnikiem zmierzchu i ruchu w 
celu oświetlenia wejścia na teren ścieżki edu-
kacyjnej po zmroku. Wykonawcą prac była 
Choceńska Socjalna Spółdzielnia Budowlana. 
Wartość prac wynosiła 29.550,00 zł.

Umowa o dofinansowanie został podpisana 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wie-
jskich na lata 2014-2020 dla operacji,  które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomer-
cyjnej infrastruktury turystycznej lub rekrea-
cyjnej, lub kulturalnej. 

Ścieżka edukacyjna w Choceńskim lesie

W ramach realizacji rządowego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na terenie 
Gminy Choceń zostanie zbudowana sieć światłowodowa.  Program Operacyjny Polska Cy-
frowa to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szer-
okopasmowego Internetu. Wykonawcą inwestycji będzie firma PBT ZACHÓD S.A., natomiast 
operatorem łączy będzie firma INEA z Poznania. Każdy mieszkaniec Gminy będący w zasięgu 
sieci, będzie miał możliwość bezpłatnego wykonania przyłącza do posesji. Internet symetryczny 
oznacza, że prędkość zarówno wysyłania jak i pobierania danych jest taka sama i wynosi odpow-
iednio np. 300MB/s, 600MB/s, 1 GB/s lub 10 GB/s. W ramach budowanej sieci powstanie tzw. 
OSE (OGÓLNOPOLSKA SIEĆ EDUKACYJNA), która zapewni połączenie siecią światłowodową 
wszystkich szkół w Polsce i zapewnienie dostępu do szybkiego Internetu. Szkoły, do których 
doprowadzona zostanie sieć światłowodowa w ramach programu OSE będą mogły bezpłatnie 
korzystać z tej sieci przez 10 lat.

Planowany termin zakończenia prac to październik 2021r. Większa część instalacji zostanie 
wykonana metodą napowietrzną przy wykorzystaniu słupów energetycznych. W pozostałych 
miejscach światłowód będzie przebiegał w gruncie. Planowana długość sieci w powiecie 
włocławskim to ok. 800 km, w tym: sieć napowietrzna ok. 520 km, sieć doziemna – ok. 280 km. 

Szymon Bełkowski

Internet szerokopasmowy w Gminie Choceń

W dniu 21 czerwca 2019 r. otrzymaliśmy 
decyzję środowiskową, która pozwoliła nam 
wystąpić o wydanie pozwolenia wodnopraw-
nego na wykonanie urządzenia wodnego 
umożliwiającego pobór wód podziemnych z 
utworów jurajskich otworem studziennym nr 1 
do głębokości 150 m p.p.t. o wydajności Q=13 
m3/h na cele pitne oraz bytowo-gospodarcze 
mieszkańców gminy Choceń. Ostatnim etapem 
będzie uzyskanie akceptacji Wojewódzkiego In-
spektora Sanitarnego na zastosowanie nowych 

technologii uzdatniania wody. Mamy nadzieję, 
że pod koniec lipca będziemy mieli komplet 
pozwoleń, co umożliwi nam uruchomienie ujęcia. 
Jest to dla Urzędu Gminy rzecz priorytetowa, 
ponieważ na terenie całej gminy odczuwalne są 
spadki ciśnienia wody.

W chwili obecnej trwają prace adaptacyjne 
związane z utwardzeniem i uporządkowaniem 
terenu, gdzie znajduje się studnia.

Dawid Dalmann

Ujęcie wody w Bodzanówku
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W dniach 16-17 kwietnia 2019 roku reprezen-
tacja klas mundurowych ze Społecznego 
Liceum Ogólnokształcącego w Choceniu 
wzięła udział w II OGÓLNOPOLSKIM TURNIE-
JU KLAS MUNDUROWYCH w Lipnie. Do 
udziału w zawodach stawiło się 19 drużyn 
z całej Polski. Każdy zespół liczył trzy osoby 
w tym jedna dziewczyna. W ciągu dwóch dni 
wyczerpujących zmagań uczestnicy turnieju 
musieli jak najlepiej zaprezentować się w 9 
konkurencjach: MARSZ NA ORIENTACJĘ, 
INTELIGENT W MUNDURZE(test pisem-
ny), FIRESTORM (tor strażacki), SZTAFETA 
KOMANDOSA (tor sprawnościowy), ARMAGE-
DON (nocny tor sprawnościowy-kondycyjny), 
WZGÓRZE ROZDARTYCH SERC (poranny 
bieg pod piaszczysta górę), SNAJPER (strzela-
nie z broni krótkiej i długiej), 112 (pierwsza po-
moc), SAPER (rzut ćwiczebnym granatem do 
celu). Wszystkie konkurencje wymagały dużej 
sprawności fizycznej, kondycyjnej, wiedzy 
teoretycznej i praktycznej o służbach mundu-
rowych. Nasza drużyna w każdej konkurencji 
dawała z siebie wszystko wynikiem czego był 
ogromny sukces w drugim dniu zmagań kiedy 

to po konkurencji SNAJPER czyli strzelanie 
z broni krótkiej i długiej okazało się że nasza 
szkoła była najlepsza i zajęła I MIEJSCE w 
tej konkurencji. Oprócz tego nasza reprezen-
tacja zajęła IV miejsce w konkurencji SAPER. 
W pozostałych konkurencjach nasz zespół 
plasował się między 9, a 12 miejscem. W 
nagrodę cała drużyna SLO otrzymała 3 sztuki 
broni pneumatycznej w postaci wiatrówek. 
Oprócz tego każdy opiekun oraz zawodnik 
turnieju otrzymali pamiątkowe medale. Os-
tatecznie mistrzem turnieju została szkoła z 
Jabłonowa, II miejsce zajęło LO ze Skępego, 
a III miejsce - LO z Golubia-Dobrzynia. Po-
mimo ogromnego zmęczenia cały zespół 
SLO z Chocenia wrócili z turnieju bardzo zad-
owoleni z bagażem wielu cennych, militarnych 
doświadczeń. Serdecznie gratulujemy całemu 
zespołowi wraz z opiekunem osiągniętego 
wyniku na II OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU 
KLAS MUNDUROWYCH 2019. Nasz zespół 
SLO w Choceniu reprezentowali: IZABELLA 
WROŃSKA, KACPER ROSIŃSKI oraz PIOTR 
KOSIŃSKI. Opiekunem drużyny był Pan Mar-
cin Kędzierski

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS 
MUNDUROWYCH W LIPNIE

Finał VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cy-
wilnej odbył się 

w dniach 4-5 czerwca 2019 r. w hotelu Rudnik 
nad jeziorem Rudnickim Wielkim w Grudziądzu. 
W olimpiadzie uczestniczyło dwadzieścia 2-os-
obowych zespołów ze szkół ponadpodstawow-
ych, reprezentujących powiaty i miasta wojew-
ództwa kujawsko-pomorskiego.

Współzawodnictwo było prowadzone w 3 
etapach. W pierwszym zawodnicy mieli do 
pokonania trasę marszobiegu na dystansie 
3,5 km podczas której, musieli się wykazać 
praktycznymi umiejętnościami na 6 stacjach  
z zakresu pierwszej pomocy, terenoznawstwa 
i elementów obrony cywilnej. W drugim etapie 
uczniowie rozwiązywali test wiedzy z zakresu 
obrony cywilnej, powszechnej samoobrony i 
pierwszej pomocy. W trzecim uczestnicy rywal-

izowali w strzelaniu z karabinka pneumatyc-
znego, oddając 3 strzały do tarczy z pozycji 
stojącej bez podpórki. 

Reprezentanci powiatu włocławskiego (mis-
trzowie powiatu) uczniowie: Dominik Łuczyński 
i Kacper Rosiński ze Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Choceniu, którymi opiekow-
ali się Pani Magdalena Wiśniewska oraz Pan 
Michał Sompolski, zajęli w klasyfikacji końcowej 
zadawalające…11…miejsce…w…wojewódz-
twie...kujawsko-pomorskim.

Zespoły, które zostały sklasyfikowane na 
trzech pierwszych miejscach zostały uhon-
orowane pucharami i dyplomami wojewody 
kujawsko-pomorskiego oraz nagrodami, a po-
zostali uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki 
rzeczowe.

VIII WOJEWÓDZKA OLIMPIADA OBRONY 
CYWILNEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-
POMORSKIM ROZSTRZYGNIĘTA

Pobór podatku rolnego, podatku leśnego 
i opłaty od posiadania psów odbywa się w 
drodze inkasa. W związku z wyborami sołtysów 
są nowi inkasenci w sołectwie Choceń, Skibice 
i Ząbin. Poniżej inkasenci wyznaczeni do pobi-
erania podatków i opłat na terenie całej gminy. 

1. Sudomir Tomasz - sołectwo Bodzanowo 
2. Strzelecki Tomasz - sołectwo Bodzanówek                         
3. Napora Dariusz - sołectwo Borzymie                               
4. Dąbrowski Józef - sołectwo Borzymowice
5. Ampanowicz Piotr – sołectwo Choceń                                   
6. Zięba Iwona - sołectwo Czerniewice I
7. Lewandowska Aleksandra - 

sołectwo Czerniewice II    
8. Seklecki Dariusz – sołectwo Grabówka                             
9. Świątkowska Elżbieta - sołectwo Janowo                                
10. Niewiadomski Grzegorz – 

sołectwo Jarantowice                          
11. Chudziński Grzegorz – 

sołectwo Krukowo                              
12. Stokfisz Grażyna - sołectwo Kuźnice                                 
13. Zwoliński Wiesław - sołectwo Lutobórz                               
14. Czarniak Krzysztof – sołectwo 

Nakonowo Stare
15. Bolesław Piastowski – 

sołectwo Niemojewo  
16. Głowacka Barbara - sołectwo Olganowo
17. Makowski Ireneusz - sołectwo Siewiersk
18. Lewandowska Karolina 

– sołectwo Skibice 
19. Grabkowska Bogumiła - sołectwo Szatki
20. Cichowicz Teresa - sołectwo Szczutkowo
21. Zawacki Zdzisław - sołectwo Śmiłowice
22. Świątecka Edwina - sołectwo 

Śmiłowice Pustki
23. Pałczyńska Małgorzata - 

sołectwo Wichrowice I
24. Nowakowski Krzysztof - 

sołectwo Wichrowice II
25. Wojtaszewski Tomasz - 

sołectwo Wilkowice
26. Zwoliński Janusz - sołectwo Wilkowiczki
27. Ruciński Tadeusz - sołectwo 

Wola Nakonowska
28. Kurant Wojciech - sołectwo Ząbin 

Inkasentami, na terenie całej gminy, w zakre-
sie poboru opłat za wodę i ścieki oraz gosp-
odarowanie odpadami wyznaczone są Panie 
Grażyna Fabijańska oraz Monika Czarniak. 

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

Inkasenci podatków i opłat

W bieżącym roku do Urzędu Gminy w Cho-
ceniu zostało skierowanych około 30 osób 
zamieszkujących teren naszej gminy w celu od-
robienia nieodpłatnych  kontrolowanych prac na 
cele społeczne. Wśród nich znalazło się dwóch  
młodych miłośników whisky zamieszkujących 
Choceń Adam P. oraz Patryk S. Mężczyźni 
zostali winni tego iż w dniu 14 listopada 2018r 
o godzinie 21:55 we Włocławku przy ul. Wie-
nieckiej 42 w sklepie „Biedronka” dokonali 
kradzieży whisky „Ballantines” o pojemności 1 
litra o wartości 64,99 zł każda, tj. mienia o łącznej 
wartości 129,98 na szkodę „Jeronimo Martins 
Polska S.A”.

 Za kradzieże nie przekraczające łącznej kwoty 
200 zł zostali oni  skazani  przez Sąd Rejonowy 
we Włocławku na 30 godzin prac kontrolow-
anych na cele społeczne każdy.

Podobnego czynu dokonali Dawid L. oraz Hu-
bert P., którzy w dniu 4 grudnia 2018 roku około 
godziny 17:07 w Choszcznie w sklepie „Biedron-
ka” dokonali kradzieży jednej butelki whisky „Bal-
lantines” o wartości 49.99 zł działając na szkodę 
„Jeronimo Martin Polska S.A”. Obaj mężczyźni 

zostali skazani na 30 godzin prac społecznych. 
Kolejnym często powtarzającym się wykroc-

zeniem, z  powodu którego mieszkańcy gminy 
kierowani są na odrabianie prac społecznych 
jest prowadzenie pojazdów zmotoryzowanych 
pod wpływem alkoholu. Jednym z takich przy-
padków  był 48-letni Jarosław K.  oskarżony o 
umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w 
ruchu lądowym w ten sposób, że w dniu 15 grud-
nia 2018r w miejscowości Niemojewo będąc w 
stanie nietrzeźwości 1,29mg/l alkoholu w wydy-
chanym powietrzu, kierował motorowerem. 
Sąd skazał nieodpowiedzialnego kierowcę  na 
30 godzin prac społecznych oraz orzekł zakaz 
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanic-
znych w ruchu lądowym na okres 4 lat. 

W celu odpracowania wyroków sądowych 
kierowane są też osoby, które dopuszczają się 
drobnych kradzieży i przestępstw, wymierzona 
kara choć jest łagodna  ma  stać się przestrogą 
dla osób, które incydentalnie weszły na ścieżkę 
przestępstwa, i raz na zawsze wybić im z głowy 
kolejne.

Martyna Gorzkowska 

„ORŁY” z Gminy Choceń 

W dniu 31 sierpnia br. upływa termin kadencji 
dyrektora SP w Śmiłowicach Pana Sławomira 
Gwardeckiego. Najprawdopodobniej z 
względów osobistych obecny Dyrektor nie 
będzie ubiegał się o nowy angaż na następnie 
5 lat. Obecnie trwają rozmowy i przygotowania 
związane z procedurą konkursową. Decyzje 
zapadną w najbliższym czasie. 

Pragnę w tym miejscu serdecznie 
podziękować Panu Dyrektorowi Sławomirowi 
Gwardeckiemu za wieloletnią współpracę, za 
zaangażowanie, uśmiech i poczucie humoru. 
Mam nadzieję, że szybko wróci Pan do zdrow-
ia i wkrótce się zobaczymy.

  Ewelina Paszyńska 

Konkurs na dyrektora SP w Śmiłowicach
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W poniedziałek 27 maja obchodziliśmy w 
naszej szkole Dzień Patrona Społecznego Li-
ceum Ogólnokształcącego – Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego. Patronat tak wyjątkowej 
osoby, to wyzwanie dla nauczycieli i uczniów, 
to realizacja słów Prymasa „Sztuką jest 
umierać dla Ojczyzny, ale największą sztuką 
jest dla niej żyć”. Świadomi obowiązków, jakie 
spoczywają na nas, wierzymy, że możemy 
godnie realizować ideały, w które wierzył 
nasz Patron. Staramy się zatem propagować 
wartości cenne w każdym czasie: miłość, 
dobroć, sprawiedliwość. 

Z całą pewnością jest to Człowiek, którego 
postać, a przede wszystkim poglądy powinny 
być znane każdemu Polakowi. Towarzystwo 
Kultury, Edukacji i Promocji Gminy Choceń – 
organ prowadzący nasze szkoły po raz drugi 
zorganizowało międzyszkolny powiatowy 
konkurs wiedzy o Prymasie. 

Podczas gali podsumowującej konkurs 
gościem specjalnym była Pani Iwona 
Czarcińska związana z Instytutem Prymasa 
Wyszyńskiego, członek Zarządu Stowar-
zyszenia Przyjaciół Szkół imienia Prymasa 
Wyszyńskiego, ale przede wszystkim autentyc-
zny świadek, który znał i miał okazję pracować 
z tym Wielkim Człowiekiem. Przybliżyła nam 
ona postać Prymasa jako ciepłego, pełnego 

szacunku i pochylającego się nad każdym 
człowiekiem Kapłana.

Dzień Patrona SLO był zatem doskonała 
okazją, by podsumować II Powiatowy Konkurs 
Wiedzy o Kard. Stefanie Wyszyńskim. Ucznio-
wie szkół podstawowych i klas gimnazjalnych 
przygotowali wspaniałe prace plastyczne i ko-
miksy. Poziom nadesłanych prac był wysoki i 
niezwykle wyrównany, więc komisja konkur-
sowa miała bardzo trudne zadanie. Młodzież 
ze szkół ponadpodstawowych sprawdziła 
swoją wiedzę, rozwiązując rano test. Wyniki 
w poszczególnych kategoriach zostały po-

dane podczas gali podsumowującej konkurs. 
Przedstawiają się one następująco:

I. KONKURS WIEDZY 
• I MIEJSCE – Aleksandra Kurlapska - 

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej
• II MIEJSCE – Natalia Kubiak - Zespół 

Szkół w Izbicy Kujawskiej
• III MIEJSCE – Justyna Chwiałkowska - 

Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w 
Lubrańcu

• III MIEJSCE – Sandra Grzybowska - Li-
ceum Ogólnokształcące w Kowalu

II. KONKURS PLASTYCZNY
• I MIEJSCE – Roksana Herman – Szkoła 

Podstawowa w Choceniu 
• II MIEJSCE - Maja Pradun - Szkoła Pod-

stawowa w Choceniu
• II MIEJSCE – Szymon Młynarkiewicz - 

Szkoła Podstawowa w Choceniu
• III MIEJSCE – Szymon Rykowski - Szkoła 

Podstawowa w Boniewie
• III MIEJSCE – Bartłomiej Gawroński - 

Szkoła Podstawowa w Boniewie
\
III. KOMIKS
• I MIEJSCE – Katarzyna Gołębiewska - 

Szkoła Podstawowa w Choceniu
• II MIEJSCE – Małgorzata Kapuścińska - 

Szkoła Podstawowa w Choceniu

• III MIEJSCE – Weronika Jasińska - Szkoła 
Podstawowa w Choceniu

• III MIEJSCE – Michał Walewicz - Szkoła 
Podstawowa w Choceniu

• WYRÓŻNIENIE – Jowita Śmiałek - Szkoła 
Podstawowa w Choceniu

Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uc-
zestnikom dziękujemy za udział w II Powia-
towym Konkursie Wiedzy o Kard. Stefanie 
Wyszyńskim. Za zaangażowanie i współpracę 
serdecznie dziękujemy także Opiekunom i 
Dyrektorom szkół biorącym udział w konkur-
sie.

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kardynale Stefanie Wyszyńskim 
„ Po Panu Bogu najbardziej kocham Polskę” Jak pisaliśmy w poprzednim numerze już 10 

lipca wyjeżdżamy na Ukrainę, 20 dzieci z gmin 
Choceń, Lubraniec oraz Włocławek spędzi 
tydzień w mieście Chmielnickim w obwodzie 
chmielnickim na Ukrainie. Strona ukraińska 
przygotowała dla uczestników obozu wiele 
ciekawych atrakcji. Program obozu zawiera  
między innymi zwiedzanie takich atrakcji his-
torycznych jak ruiny zamku w Krzemieńcu, 
muzeum Juliusza Słowackiego, Twierdzy 
Zbaraż, które nawiązują do historii naszego 
państwa.

W Chmielnickim zaplanowano zwiedzanie 
muzeum historii miasta, Rady Miejskiej, oraz 
liczne gry i zabawy, które przybliżą uczest-
nikom historię i tradycję narodu ukraińskiego.

W dniu 18 lipca wraz z dziećmi z Chmielnick-
iego wracamy do Chocenia. Przygotowaliśmy 
dla nich również wiele interesujących atrakcji, 
planujemy zwiedzić Muzeum Żywego Pierni-
ka, Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w 
Toruń, Kopalnię soli oraz klasztor w Kłodawie. 

Tegoroczna wymiana jest możliwa dzięki 
porozumieniu podpisanym przez Wójta 
Pana Romana Nowakowskiego z władzami 
Chmielnickiego. Nie moglibyśmy zrealizować 
naszych planów gdyby nie wsparcie władz 
samorządowych Gminy Choceń, Gminy 
Włocławek, Miasta Lubraniec oraz Urzędu 
Marszałkowskiego w Toruniu Serdecznie 
Dziękujemy za okazane wsparcie. 

phm Janusz NAJLEPSZY

Polsko-ukraińskiej wymiany młodzieżowej ciąg dalszy…

W dniu 16.05.2019 r. zebrało się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej Choceń, które 
uchwaliło plan pracy na 2019 rok oraz przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Dokonało 
również wyboru nowego zarządu GSW Choceń, który nie uległ zmianie. Prezesem został ponown-
ie wybrany sołtys wsi Siewiersk - Pan Ireneusz Makowski, Wiceprezesem- Pan Dariusz Napora 
sołtys wsi Borzymie, Skarbnikiem Pani Elżbieta Świątkowska - sołtys wsi Janowo. Pozostałymi 
członkami zarządu natomiast Pan Niewiadomski Grzegorz sołtys Jarantowic oraz Nowakowski 
Krzysztof sołtys Wichrowic. Skład Komisji Rewizyjnej, której członkami są Pan Dariusz Seklecki 
sołtys Grabówki, Pan Janusz Zwoliński sołtys Wilkowiczek oraz Pan Tomasz Sudomir sołtys 
Bodzanowa również nie uległ zmianie. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany statutu Gminnej Spółki 
Wodnej Choceń w zakresie wydłużenia kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej do 5 lat, zgodnie 
z wydłużeniem kadencji sołtysów, która obecnie obowiązuje. Wszystkim  wybranym członkom 
Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej gratulujemy i życzymy owocnej pracy w Spółce Wodnej. 

Informujemy ponadto, że Gminna Spółka Wodna Choceń otrzymała dofinansowanie z Urzędu 
Wojewódzkiego w kwocie 2.900 zł na konserwację rowu melioracyjnego w Ząbinie. Wystąpiliśmy 
także o dofinansowanie z rezerwy celowej do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację 
zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych. 

Dawid Dalmann

Nowa kadencja władz Gminnej 
Spółki Wodnej Choceń

Zgodnie z art. 110 ust 9 ustawy o pomocy społecznej zostało złożone radzie gminy coroczne 
sprawozdanie z działalności  ośrodka.

W 2018r. na realizacją świadczeń wydatkowano kwotę 12 842 434,76 zł.
Obsada kadrowa Ośrodka nie zmienia się i przedstawia się następująco: Kierownik, trzech 

pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, asystent rodziny, dwóch specjalistów 
do spraw obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, referent do spraw wychowawc-
zych, referent do spraw administracyjno-biurowych, sprzątaczka, pracownik wykonujący usługi 
opiekuńcze. W 2018r. został zatrudniony pracownik na umowę zlecenie do obsługi informatyc-
znej GOPS.  Ośrodek realizuje również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby do świadczenia tej pomocy zatrudniane są na 
umowę zlecenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choceniu realizuje świadczenia w zakresie zadań 
zleconych i własnych. W przypadku zadań zleconych są to następujące zadania: świadczenia 
wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne i składka na ubez-
pieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składka zdrowotna dla osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opieku-
na, specjalistyczne usługi opiekuńcze, usuwanie skutków klęski, karta dużej rodziny, wspieranie 
rodziny poprzez program „Dobry start” (tzw. 300+).  W ramach zadań własnych są realizowane 
następujące świadczenia: kierowanie do domów pomocy społecznej i  ponoszenie odpłatność, 
składka zdrowotna za osoby pobierające zasiłek stały, zasiłki okresowe, zasiłki celowe i spec-
jalne celowe, zasiłki stałe, usługi opiekuńcze, posiłek, edukacyjna opieka wychowawcza, 
wspieranie rodziny – asystent rodziny, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo-
wychowawczych, zadania w zakresie przemocy w rodzinie, objęcie ubezpieczeniem zdrowot-
nym osób na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków public-
znych, kwalifikowanie i wydawanie skierowań do Caritas we Włocławku, praca socjalna, obsługa 
zespołu interdyscyplinarnego.

GOPS w Choceniu realizuje zadania i działania na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytu-
acji  i wymagających pomocy oraz wsparcia. W związku z tym podejmowane są działania do 
usamodzielnienia się osób i rodzin.

Sprawozdanie z działalności GOPS za  2018r.

W dniu 18 czerwca 2019r.odbyła się w Choceniu sesja absolutoryjna . Zgodnie z ustawą o 
samorządzie gminnym, wójt gminy przedstawił raport o stanie gminy za rok poprzedni. Po przed-
stawieniu raportu, radni udzielili wójtowi wotum zaufania.

Podczas w/w sesji Rady Gminy w Choceniu., wynikiem głosowania 13 za i 1 przeciw,  rad-
ni udzielili Wójtowi gminy absolutorium z wykonania budżetu gminy Choceń za rok 2018.
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 zostało pozytywnie zaopiniowane przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Choceniu oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. Absolutorium 
udzielane jest Wójtowi gminy, ale jest to także ocena pracy całego urzędu. Dziękujemy wszystkim 
radnym  obecnym na sesji, którzy pozytywnie ocenili naszą pracę.

Beata Piłatowska

Absolutorium

W trakcie uroczystości zakończenia roku sz-
kolnego 2018/2019 w dniu 19 czerwca 2019r., 
zostały wręczone specjalne nagrody Wójta 
Gminy Choceń dla najlepszych uczniów.

Uczniowie za uzyskanie najwyższej średniej 
ocen, swoją ciężką pracę, wzorowe zach-
owanie i zaangażowanie w życie społeczne 
szkoły otrzymali nagrody w postaci  tabletu i 
dyplomu. 

Wśród najlepszych z najlepszych znalazły 
się Zuzanna Rutkowska klasa VIII a z Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Choceniu, Karolina 
Kwiatkowska z III b klas gimnazjalnych, Aniela 
Stasiak klasa VIII ze Szkoły Podstawowej w 
Śmiłowicach oraz Marika Lewandowska uc-
zennica klasy VIII  ze Szkoły Podstawowej w 
Wilkowicach. Wierzymy, że otrzymane nagrody 
i wyróżnienia przyczynią się do uzyskiwania 
coraz lepszych wyników w dalszej nauce. 

Uhonorowani listem gratulacyjnym za swój 
wkład w wychowanie młodych talentów zostali 
również rodzice najzdolniejszych uczennic. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratu-
lujemy.

Martyna Gorzkowska 

Tablety dla 
najzdolniejszych 

Udało nam się przejść długą drogę aby 
uzyskać zgodę na otwarcie kąpieliska nad jezi-
orem Borzymowskim. W dniu 17 maja br. Rada 
Gminy Choceń podjęła uchwałę w sprawie 
określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy 
Choceń oraz określenie sezonu kąpielowego w 
roku 2019. Od 21.06.2019 r. aż do 31.08.2019 
r. kąpielisko nad jeziorem Borzymowskim jest 
do Państwa dyspozycji. Bezpieczeństwa na 
kąpielisku pilnuje dwóch ratowników od godz-
iny 11:00 do 18:00. Teren kąpieliska został 
uporządkowany, a istniejące obiekty zostały 
poddane konserwacji. Woda na kąpielisku 
została przebadana i jest przydatna do kąpieli. 
Organizatorem jest Wójt Gminy Choceń. 
Kąpielisko zostało wyznaczone i oznakowane 
bojkami, dno zostało oczyszczone przez nurka. 
Woda w kąpielisku będzie regularnie badana 
przez SANEPID. Informujemy Państwa, że na 
stronie gminy (www.chocen.pl) w zakładce in-
formator możecie zapoznać się z informacjami 
dotyczącymi kąpieliska. Serdecznie zaprasza-
my do korzystania z kąpieliska.

Tomasz Sikorski

Kąpielisko 
nad jeziorem 
Borzymowskim

Nowe i kolorowe elementy placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych zostały zamontowane 
w ramach  zadania pn „Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw 
w Choceniu.” Na realizację tego przedsięwzięcia, gmina otrzymała dofinansowanie w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w wysokości 63,63 % kosztów kwali-
fikowanych. Wartość projektu wynosi 

48 462,00 zł. W ramach zadania wykonawca Magic Garden Sp. z o. o. z Pakości, dostarczył 
następujące elementy: biegacz wolnostojący, twister + słup + wahadło, rower, piramidę, 2 
huśtawki podwójne metalowe, trzy zestawy zabawowe, karuzelę tarczową z siedzeniami. Ele-
menty zostały rozmieszczone w trzech miejscach w Choceniu: przy urzędzie gminy, w parku oraz 
na plaży. Place zabaw będą umilać chwile najmłodszym, natomiast siłownie zewnętrzne pozwolą 
dbać o aktywność fizyczną osób dorosłych.

Hanna Piastowska

Place zabaw i siłownie

Od 1 lipca 2019 roku można będzie już składać 
wnioski elektroniczne na nowe 500 plus, a od 1 sier-
pnia 2019 roku można będzie składać wnioski pa-
pierowe, bowiem program „Rodzina 500+” zac-
znie funkcjonować w rozszerzonej formule. Wnioski 
można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Choceniu. Od 1 lipca świadczenie 
wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzie-
ci, bez względu na dochody rodziny. Zgodnie z ustawą 
prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i 
nastolatkowie do 18 lat, również jedynacy, bez względu 
na dochody rodziny. Wypłata świadczenia będzie 
odbywała się sukcesywnie z zależności od otrzyman-
ych środków.

Anna Bilęda

500+

Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrod-
niczych OPERATUS Jakub Chmielewski oferuje pr-
zygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie 
usług środowiskowych operaty wodnoprawne (m.in. 
pobór wód ze studni głębinowych, odprowadzanie 
deszczówki, ścieków i inne); zgłoszenia wodno-
prawne; karty informacyjne przedsięwzięcia (KIP), 
raporty OOŚ - decyzja środowiskowa; inwentaryz-
acje i waloryzacje przyrodnicze; inne opracowania 
środowiskowe.

Informuję ponadto, że każda studnia głębinowa 
na cele rolnicze wymaga pozwolenia wodnopraw-
nego, pod rygorem jej legalizacji za kwotę bliską 
4500,00 zł. 

mgr inż. Jakub Chmielewski, tel. 661-997-279
email: srodowisko.chmielewski@gmail.com
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W związku z dotacją jaką otrzymało Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń w wysokości 
55.495,00 zł na realizację operacji pt.” Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Borzym-
iu, Nakonowie Starym oraz w Choceniu” wykonano prace związane z budową ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie w/w miejscowości. W ramach 
operacji na działce nr 49/1 obręb Nakonowo Stare zostały posadowione urządzenia siłowni 
zewnętrznej fitness - wyciąg górny i krzesło do wyciskania oraz biegacz pojedynczy. Również 
na działce nr 19/8 obręb Borzymie zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej fitness: wyciąg 
górny i krzesło do wyciskania oraz biegacz pojedynczy. Ponadto na działce nr 151/4 w Choceniu 
za Urzędem Gminy zamontowano elementy placu zabaw takie jak: zestaw zabawowy w skład 
którego wchodzą: wysoka wieża z dachem dwuspadowym, duża zjeżdżalnia, rura strażacka, 
trap łączący, podest h90, zjeżdżalnia, trap wejściowy z poręczami, belka balansująca, karuzela 
stojąca na platformie aluminiowej z poręczami, huśtawka wagowa – konstrukcja metalowa, bujak 
pojedynczy na sprężynie. W wyniku realizacji operacji, dzięki zakupieniu w/w elementów siłowni 
zewnętrznych oraz placu zabaw powstanie możliwość spędzania aktywnie wolnego czasu i 
nastąpi poprawa dostępu do infrastruktury rekreacyjnej. Wykonawcą prac była firma Magic Gar-
den z Pakości. Wartość prac wynosiła 25.830,00 zł.

Umowa o dofinansowanie został podpisana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejs-
kich na lata 2014-2020 dla operacji,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakre-
sie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej.

Dawid Dalmann

Rozwój infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w Borzymiu, Nakonowie 
Starym oraz w Choceniu.

Od września 2018 roku realizowany jest pro-
jekt „Jakie to proste!”, w którym bierze udział 
470 uczniów. W ramach projektu odbyły się 
między innymi darmowe wycieczki do:

  Zielonej Szkoły w Goreniu,
  Planetarium w Toruniu,
 ZOO w Bydgoszczy,
 Młyna Wiedzy w Toruniu,
  Ogrodu Botanicznego  w Myślęcinku,
  Włocławskich Przedsiębiorstw.

Przedstawiamy relację zadowolonych ucz-
estników:

 26 i 27 kwietnia 2019 r. w ramach projektu 
“Jakie to proste” przebywaliśmy w Zielonej 
Szkole w Goreniu Dużym. Mieliśmy okazje 
uczestniczyć w zajęciach z wikliniarstwa, 

rzeźbienia w drewnie, robienia kwiatów 
z bibuły oraz pieczenia bułeczek. Podc-
zas spaceru do lasu poznaliśmy sposoby 
sprawdzania wieku drzew oraz wiele cieka-
wostek na temat Gostynińsko-Włocławskiego 
Parku Narodowego. Należy wspomnieć 
również o wspaniałych warunkach pobytu i 
smacznym jedzonku, co powodowało że nie 
tylko nauczyliśmy się czegoś nowego, ale 
również świetnie się bawiliśmy.

Marysia z kl. VIIA

12 grudnia w ramach projektu “Jakie to 
proste” pojechaliśmy do Bydgoszczy do zoo 
w Myślęcinku. Chociaż obiekt nie jest zbyt 
duży, ale jest pięknie położony, dużo zieleni, 
cisza. Wspaniałe warunki do wypoczynku. 
Zwierzęta nieco ospałe o tej porze roku, 

ale i tak wiele skorzystaliśmy, zwłaszcza, 
że dla niektórych z moich kolegów był to 
pierwszy pobyt w zoo, gdzie mogli na żywo 
poobserwować zwierzęta znane do tej pory 
tylko z telewizji.

Martyna kl. VIB

 Moja klasa w ramach udziału w projekcie 
“Jakie to proste” miała okazję uczestniczyć w 
wyjeździe do Włocławka , gdzie w Ośrodku 
Doskonalenia Kierowców odbyły się warsz-
taty, podczas których prowadzący w niezwykle 
ciekawy i sugestywny sposób zwracał uwagę 
na zagrożenia w ruchu drogowym. Mieliśmy 
okazję skorzystać z symulatora jazdy, założyć 
specjalne gogle i poobserwować zachow-
ania osoby będącej pod wpływem alkoholu. 
Na mnie to doświadczenie zrobiło niesamow-

ite wrażenie. Na długo zapamiętam tę lekcję. 
Sądzę, że moi koledzy również.

Jakub kl. VIIB

Po przerwie wakacyjnej kontynuowane będą 
zajęcia dodatkowe oraz lekcje terenowe.

W projekcie biorą udział wszystkie szkoły z 
naszej gminy.

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!”

Dzień Dziecka w tym roku obchodziliśmy wyjątkowo długo i szczególnie dbaliśmy o uśmiech 
dzieci. Z okazji Dnia Dziecka wiele podmiotów, organizacji i stowarzyszeń przygotowało wiele 
niespodzianek dla najmłodszych. Świętowano m.in. w Choceniu, Czerniewicach, Śmiłowicach, 
Nakonowie Starym i Skibicach. Zadowolone dzieci są największą nagrodą za trud organizacji 
wydarzenia. Wszystkim, którzy pracowali i pomagali w organizacji serdecznie dziękujemy.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz gminy

W dniu 7 czerwca br. strażacy ochotnicy z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
powiatu włocławskiego i radziejowskiego otrzymali niezbędny specjalistyczny sprzęt do niesienia 
pomocy ludziom i usuwania skutków zagrożeń.

Uroczyste jego przekazanie odbyło się w sali sportowej w Boniewie.
W uroczystościach uczestniczył między innymi: Starosta Włocławski oraz wójtowie i burmis-

trzowie z powiatu włocławskiego i radziejowskiego.
Druhowie otrzymali : agregaty prądotwórcze, pompy pływające, hełmy, radiotelefony, par-

awany, pompy szlamowe, piły do drewna, piły do betonu i stali, piły ratownicze, aparaty ochrony 
dróg oddechowych, motopompę.

Z terenu naszej gminy jednostki OSP Choceń, Szczutkowo, Wichrowice i Wilkowice otrzymały 
łącznie 10 szt. hełmów strażackich na kwotę 8 500,00 zł. Wkład własny Gminy stanowi 15%, 
pozostała część tj. 85% dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Do przekazania pozostały jeszcze ubrania specjalne i drabiny, które to zadanie zrealizowane 
zostanie w sierpniu br. Bez specjalistycznego sprzętu niewiele można zrobić.

Zakupiony sprzęt został zakupiony w ramach projektu „ Nowoczesne Służby Ratownicze” –ze 
środków Funduszu Europejskiego, z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.

Mariusz Bilęda

Nowy sprzęt dla strażaków 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Dzień Dziecka w Gminie Choceń

Dnia 13 czerwca 2019 r. w Starostwie Pow-
iatowym we Włocławku odbyło się podsu-
mowanie współzawodnictwa sportowego za 
rok szkolny 2018/2019 w ramach „Igrzysk 
dzieci”, „Igrzysk młodzieży szkolnej” i „Liceali-
ady”. Propagowanie i rozwój kultury fizycznej 
wśród młodzieży szkolnej na terenie powiatu 
włocławskiego jest dla Samorządu Powiatu 
ważnym zadaniem. Na początku uroczystości 
uhonorowano najmłodszych uczestników 
współzawodnictwa, którzy w roku szkol-
nym 2018/2019 w ramach „Igrzysk dzieci”, 

„Igrzysk młodzieży szkolnej” i „Licealiady” 
współzawodniczyli ze sobą w różnych dyscy-
plinach sportowych. 

Reprezentacje chłopców i dziewcząt ze 
Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Społecznej 
Branżowej Szkoły I Stopnia im. Adama Mickie-
wicza w Choceniu zajęły II miejsce na podium.

Wszystkim uczestnikom współzawodnictwa 
sportowego serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych.

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA 
SPORTOWEGO 2018/2019

1. Ks. Biskup Wiesław Mering, na wniosek Wójta gminy Choceń, mianował ks. Tomasza 
Króla, proboszcza parafii pw. św. Antoniego w Czerniewicach, kapelanem Ochotniczych Staży 
Pożarnych Gminy Choceń. 

2. W tym roku parafia pw. św. Antoniego w Czerniewicach obchodzi swój jubileusz. Z tej 
okazji w dniu 30 czerwca 2019 r. odbyła się Msza św. jubileuszowa 25-lecia powstania parafii 
z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania i poświęceniem witraży. 

3. W tym roku także jednostka OSP w Szczutkowie świętuje rocznicę powstania. Uroczystość 
50-lecia utworzenia jednostki planowana jest w dniu 3 sierpnia br. 

4. Uchwałą Rady gminy ulica Deszczowa w Czerniewicach została zniesiona. Działka na 
której się znajdowała ulica została scalona z inną działką i nazwa nie jest używana. 

5. Rada gminy zarządziła przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami części ulicy 
Włocławskiej (przy Dino) w sprawie ewentualnej zmiany nazwy ulicy. Wysłano zawiadomienia 
do mieszkańców by mieli możliwość zgłoszenia uwag w tym zakresie oraz przedstawienia 
propozycji nowej nazwy. O wynikach konsultacji poinformujemy. 

Agnieszka Świątkowska 
Sekretarz gminy

Jednym zdaniem 
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Uroczystość zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 w choceńskiej podstawówce 
przebiegła pod hasłem „Pomóżmy dzieciom, 
by każdy z nich stał się tym, kim stać się 
może…”

W hali sportowej zebrali się  zaproszeni 
goście, nauczyciele i pracownicy szkoły, rod-
zice oraz uczniowie.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadze-
nia sztandarów: Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum i odśpiewania hymnu polskiego.

Następnie pani Dyrektor w imieniu swoim i 
całej społeczności szkolnej podziękowała za 
wieloletnią pracę pani Bożenie Lewandowsk-
iej, która od września 2019 przechodzi na 
emeryturę.

Przedstawiciele absolwentów klas ós-
mych i trzecich gimnazjum złożyli uroczyste 
ślubowanie.

Kolejnym punktem uroczystości było prze-
kazanie Sztandaru Szkoły Podstawowej im. 
Janusza Korczaka w Choceniu uczniom klas 
VII. Natomiast Sztandar Gimnazjum im. Jana 
Pawła II został uroczyście zdany na ręce pani 
Dyrektor.

Poczynając od najstarszych klas odbyło się 

wręczenie świadectw z wyróżnieniami oraz 
nagród książkowych za osiągnięte wyniki 
w nauce. Rodzice uczniów wyróżnionych w 
nauce odebrali listy gratulacyjne.

Pani dyrektor wręczyła statuetki dla najlep-
szych absolwentów: Karoliny Kwiatkowskiej 
III ag., Zuzanny Rutkowskiej VIIIa i Katarzyny 
Gołębiewskiej VIIIa.

Nagrody za działalność artystyczną z rąk 
pani Katarzyny Kurkiewicz-Błaszczyk odebrali 
absolwenci:  Julita Lewandowska IIIbg., Julia 
Kwiatkowska IIIag., Jakub Barański VIIIa.

Również medale z rąk nauczycieli wychow-
ania fizycznego otrzymali wyróżniający się 
absolwenci-sportowcy.

Na zakończenie uroczystości absolwenci 
podziękowali Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, 
wszystkim pracownikom szkoły, zaproszonym 
gościom oraz rodzicom za pomoc i wsparcie 
w trakcie trwania ich nauki w szkole podsta-
wowej i gimnazjum.

Po uroczystości uczniowie udali się na spot-
kanie z wychowawcami.

Rok szkolny 2018/2019 został zakończony 
dnia 19.06.2019 r.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU 
SZKOLNEGO W SP CHOCEŃ

24 maja 2019r. w Baruchowie 
odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
Włocławskiego w trójboju lek-
koatletycznym, w których rewela-
cyjnie zaprezentowali się uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Choceniu 
zdobywając I miejsce.

Szkołę reprezentowali: Adam 
Górski, Oliwier Mikołajczyk, Kornel 
Lewandowski, Wiktor Kucharski, 
Wojciech Nejman, Eryk Laskowski, 
Marcel Herman.

Również indywidualnie 
odnieśliśmy sukces. Adam Górski 
był najlepszym zawodnikiem spor-
towych zmagań, zdobył najwięcej 
punktów w klasyfikacji. Dobrze 
wypadły też dziewczynki i chłopcy 
starsi zajmując szóste miejsce w 
powiecie. Gratulujemy.

Mistrzostwo powiatu w trójboju 
lekkoatletycznym dla drużyny 
chłopców z SP Choceń

15 maja 2019 r. po raz czternasty  świętowaliśmy rocznicę nadania szkole imienia.
W tym roku uroczystość przebiegła pod hasłem: „Po mrokach i łzach tego świata jedynie 

miłość zostanie”.
Uczniowie klasy VII a pod przewodnictwem Pani Bożeny Lewandowskiej przybliżyli nam 

działalność pedagogiczną  Janusza Korczaka. Następnie udaliśmy się na mszę świętą do 
kościoła parafialnego.

W drugiej części uroczystości uczniowie kl. II b pod opieką Pani Urszuli Majchrzak wprowadzili 
nas w baśniowy nastrój. W pięknej scenerii zaprezentowali baśń pt. : „Kopciuszek”.

Jak co roku uczniowie przyznali  tytuł Przyjaciela Króla Maciusia Pierwszego dorosłej osobie. 
Tym razem zaszczyt ten przypadł  Panu Konradowi Szymczakowi – Generalnemu Menagerowi 
firmy Bush Polska Sp. z o.o. za sponsorowanie wycieczek szkolnych.

W tym dniu pamiętaliśmy także o Marii Higersberger składając kwiaty na jej grobie.
Uroczystość ta przebiegła w bardzo miłej atmosferze w obecności licznych gości: Proboszcza 

parafii ks. Mieczysława Łaszczyka, Sekretarza Gminy Pani Agnieszki Świątkowskiej, Radnych 
Gminy Pani Bożeny Biegniewskiej, Pana Zenona Krzyżaka, Pana Stanisława Świątkowskiego, a 
także rodziców i dziadków naszych uczniów.

Wszystkim serdecznie dziękuję za obecność.
Dyrektor szkoły-Anna Pawłowska

Obchody Dnia Patrona w SP Choceń

26 marca br. sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Choceniu wzięło udział w szkolnym 
etapie III Powiatowego Interdyscyplinarnego Konkursu z Języka Angielskiego i Matematyki „AN-
GMAT”, organizowanego przez Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Wieńcu. 
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V i VIII szkół podstawowych z powiatu włocławskiego. 
Główne cele konkursu to przede wszystkim: integracja międzyprzedmiotowa, popularyzacja 
matematyki i języka angielskiego, rozwijanie zainteresowań matematycznych i językowych, a 
także wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Uczestnicy konkursu otrzymali do rozwiązania test składający się z trzech części:
• I część: zadania zamknięte i otwarte z języka angielskiego,
• II część: zadania zamknięte i otwarte z matematyki,
• III część: zadania otwarte z matematyki sformułowane w języku angielskim.
W czerwcu 2019, w finale wzięło udział blisko 80 uczniów z kilku szkól podstawowych z pow-

iatu włocławskiego. Największym sukcesem może pochwalić się Maria Piłatowska, która zajęła I 
miejsce w kategorii klas siódmych.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w przyszłym 
roku.

Magdalena Gołaszewska
Anna Pszczółkowska

Sukces Marysi z VIIa SP Choceń w III 
Powiatowym Interdyscyplinarnym Konkursie z 
Języka Angielskiego i Matematyki „ANGMAT”

16 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Brześciu Kujawskim odbył się III Powiatowy 
Konkurs Ortograficzny “Łortokietek”, w którym Szkołę Podstawową w Choceniu reprezentował 
zespół w składzie: Maja Warchlewska kl. IVB, Andrzej Karkosik kl. VB, Faustyna Rutkowska kl. 
VIA, Maria Piłatowska kl. VIIA, Zuzanna Rutkowska kl. VIIIA. Uczniowie udowodnili, że pisownia 
w języku polskim nie sprawia im trudności, zajmując w swojej grupie wiekowej następujące mie-
jsca:

• Maja Warchlewska - III miejsce
• Andrzej Karkosik - III miejsce
• Faustyna Rutkowska - II miejsce
• Zuzanna Rutkowska - II miejsce
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nauczycielki języka polskiego

Dnia 17.05.2019 w Zespole Szkół Samorządowych w Kowalu odbył się Międzyszkolny konkurs 
wiedzy na temat: ”Zwierzęta naszych lasów, łąk i pól” , w którym uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w Choceniu: Brayan Szymański kl.Ib, Stanisław Janowski kl.Ib, Antonina Kaniewska 
kl. Vb, Maja Pradun kl. Vb, Weronika Klimek kl.VIIIb, Dobrosława Podlaska kl. VIIb zmagali  
się z testami przygotowanymi przez Polski Związek Łowiecki oraz Zarząd Okręgowy Ligii Ochrony 
Przyrody we Włocławku. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom swoich wiadomości 
przyrodniczych. Wszyscy  otrzymali nagrody  i dyplomy. W konkursie plastycznym  brała udział 
Wiktoria Świątkowska kl.IIb. Uczennica zaprezentowała  oryginalną i samodzielne wykonaną 
prace plastyczno-przyrodniczą.

Konkursy realizowane są dzięki : ogólnopolskiej edukacji przyrodniczo-łowieckiej „Ożywić 
pola”, „Myśliwi dzieciom, dzieci zwierzętom”.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Joanna Podlaska

W sobotę 11 maja 2019  w Szkole Podstawowej w Czernikowie odbył się XIII Konkurs Re-
cytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego “Znów wędrujemy ciepłym krajem”. Szkołę 
Podstawową w Choceniu reprezentowała uczennica klasy VIIA Wiktoria Majchrzak, dla której 
występ okazał się szczęśliwy. Otrzymała nagrodę III stopnia, nagrodę jury młodzieżowego 
oraz nagrodę dyrektora szkoły.

Gratulujemy oraz życzymy kolejnych sukcesów.

9. maja uczennice klas VIII i III gimnazjum brały udział w specjalnej lekcji wychowania fizyc-
znego zorganizowanej przez Otylię Jędrzejczak i zaproszone przez nią mistrzynie sportu. Na 
zaproszenie złotej medalistki igrzysk w Atenach z dziewczętami spotkały się: mistrzyni olimpijska 
z Rio de Janeiro - Magdalena Fularczyk-Kozłowska, dwie wielokrotne medalistki największych 
imprez w short tracku - Natalia i Patrycja Maliszewskie, brązowa medalistka Mistrzostw Świata w 
lekkoatletycznej sztafecie 4x400 metrów - Martyna Dąbrowska oraz trzykrotna złota medalistka 
Igrzysk Paraolimpijskich i wielokrotna mistrzyni świata w pływaniu - Joanna Mendak. Zajęcia 
prowadziła trenerka personalna Klaudia Koźbiał.

Celem spotkania  była mobilizacja dziewcząt do zwiększania aktywności ruchowej oraz moty-
wacja do samokontroli i samodoskonalenia. Uczestniczki ćwiczyły z dużym zaangażowaniem i 
wytrwałością. Wiele zadowolenia sprawiły im osobiste rozmowy z mistrzyniami i wspólne zdjęcia.

13 czerwca 2019 roku w Starostwie Powiatowym we Włocławku odbyło się podsumowanie 
współzawodnictwa sportowego w roku szkolnym 2018/2019. W kategorii „Igrzysk młodzieży sz-
kolnej”   uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Choceniu  kolejny rok z rzędu nie pozwo-
lili odebrać sobie mistrzowskich tytułów. Chłopcy zajęli pierwsze , a dziewczęta drugie miejsce w 
powiecie włocławskim.  Wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu gratulujemy i życzymy 
udanych startów w szkołach, w których podejmą naukę od nowego roku szkolnego.

Nauczyciele wychowania fizycznego

Sukcesy uczniów SP Choceń w 
powiatowym  konkursie ortograficznym

Uczniowie  SP Choceń brali udział 
w konkursie przyrodniczym.

Gratulacje dla Wiktorii M. z SP Choceń.

Udział uczennic SP Choceń w projekcie 
„Mistrzynie w szkołach” Najlepsi w powiecie
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Dnia 17 czerwca w Szkole Podstawowej w 
Wilkowicach odbył się apel na którym podsu-
mowano  akcje charytatywne ,, Góra Grosza’’ i 
,,Nakrętka’ ’oraz  wręczono nagrody w konkur-

sie plastycznym,, Podróże dalekie i bliskie’’. 
W  tym dniu podziękowaliśmy  za wieloletnią 
pracę pani Irenie Daczkowskiej odchodzącej 
na emeryturę. Wyrazem naszej wdzięczności 

były kwiaty i upominek oraz odśpiewane przez 
uczniów 100 lat i gromkie brawa. Pani Irenka 
podziękowała za miłe słowa i życzliwość jaką 
jej okazywano podczas wieloletniej pracy. 

Na zakończenie Pan Dyrektor Marek Zapiec 
przypomniał uczniom o bezpieczeństwie pod-
czas wakacji. 

Maja Więcławska -  śr 5,54
 Michalina Gawłowska  -  śr 5,45
Aleksandra Kuźba - śr 5,45
Oliwia Tarczyńska  -  śr  5,36
Blanka Chojnacka -  śr 5,27

Szymon Dzik - śr 5,18
Przemysław Mostowski  -  śr  5,09
Hanna Jankowska - śr 4,9
Eryk Banasiak - śr 4,9
Piotr Ratkiewicz - śr 4,9

Weronika Delekta - śr 4,85
Anna Dębczyńska - śr 5,08
Marta Dorsz - śr 4,83
Alan Grabowski - śr 5,16
Julia Grześ - śr 5,08

Paweł Maciejewski - śr 5,0
Hanna Pasek - śr 5,08
Wiktoria Sobańska - śr 4,75
Oliwia Wyrwa - śr 5,0

Aleksandra Banasiak - śr 4,78
Natalia Czajkowska - śr 4,85
Maja Krüger - śr 5,07
Wiktoria Maciejewska - śr 4,78

Olivia Musialik - śr 5,35
Jessika Szatkowska - śr 4,92
Anna Szeląg - śr 5,0

Erwin Michalski śr 4,84

Zuzanna Ryniec  śr 5,05

Hubert Szpetkowski 
śr 4,94

Marika Lewandowska 
śr 5,55

Igor Michalski śr 5,05

Klaudia Kowalska - śr 5,0
Aleksander Kwiatkowski - śr 5,17
Weronika Walczak - śr 5,0
Julia Przybysz - śr 5,0
Magdalena Pałczyńska - śr 5,0

Kamil Wesołowski - śr 4,92
Oliwier Bona - śr 4,92
Oliwia Kruczkowska - śr 4,83
Klaudia Ramza - śr 4,83
Mikołaj Ziółkowski - śr 4,75

Kalina Kowalska- śr 5,18
Tymoteusz Kwiatkowski - śr 5,18
Iga Rucińska - śr 5,09
Adrian Sosa – Błaszczyk - śr 5,09
Paulina Krajewska - śr 5,00

Natalia Chmielewska - śr 4,91
 Jakub Nowak - śr 4,91
Oskar Lipowski - śr 4,82
Patrycja Rogalska - śr 4,82
Kornelia Banasiak - śr 4,81

Dnia 19 czerwca 2019r. wszyscy uczniowie spotkali się z 
rodzicami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi, aby w 
sposób uroczysty podsumować rok szkolny 2018/2019.

Po przywitaniu wszystkich  obecnych przez p. Dyrektora 
została krótko podsumowana praca szkoły i przedsięwzięcia, 
które promowały jej działania.

Następnie tegoroczni absolwenci  w doniosły i wzruszający 
sposób pożegnali się z całą społecznością szkolną.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród i 
świadectw z wyróżnieniem wszystkim uczniom, którzy osiągnęli 
wysokie wyniki w nauce. Podziękowania dzieciom aktywnie 
działającym na rzecz szkoły oraz wyróżniającym się sportow-
com.

Na zakończenie p. Dyrektor Marek Roman Zapiec 
złożył życzenia z okazji rozpoczynających się wakacji oraz 
przypomniał o zasadach bezpieczeństwa, które powinny 
każdemu towarzyszyć  podczas aktywnego wypoczynku.

Po uroczystości wszyscy rozeszli się do klas, gdzie wychow-
awcy rozdali świadectwa i podsumowali miniony rok szkolny.    

Nauczyciele przypomnieli zasady bezpieczeństwa podczas 
spędzania wolnego czasu, życząc pogodnych, słonecznych  
wakacji.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu 

Uczniowie wyróżniający się w nauce 

Rok szkolny 2018/2019 

 
Szymon Młynarkiewicz 

klasa 4a 
średnia  5,00 

 
Mateusz Skibiński 

klasa 4a 
średnia 5,00 

 
Adam Andrzejewski 

klasa 4a 
średnia 5,00 

                
    Remigiusz Lipiński 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Joanna Sokół 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Paweł Filipiak 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Michalina Błaszczyk 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Marta Piastowska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Nicola Szałczyńska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Maja Warchlewska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Weronika Lewandowska 

klasa 4b 
średnia 5,09 

 
Martyna Pawłowska 

klasa 4b 
średnia 5,09 

 
Adam Górski 

klasa 4b 
średnia 5,00 

 
Igor Urbański 

klasa 4b 
średnia 4,82 

 
Iga Jóźwiak 

klasa 4b 
średnia 4,82 

 
Maria Jaskólska 

klasa 5b 
średnia  5,25 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu 

Uczniowie wyróżniający się w nauce 

Rok szkolny 2018/2019 

 
Szymon Młynarkiewicz 

klasa 4a 
średnia  5,00 

 
Mateusz Skibiński 

klasa 4a 
średnia 5,00 

 
Adam Andrzejewski 

klasa 4a 
średnia 5,00 

                
    Remigiusz Lipiński 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Joanna Sokół 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Paweł Filipiak 

klasa 4a 
średnia 4,82 

 
Michalina Błaszczyk 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Marta Piastowska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Nicola Szałczyńska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Maja Warchlewska 

klasa 4b 
średnia 5,27 

 
Weronika Lewandowska 

klasa 4b 
średnia 5,09 

 
Martyna Pawłowska 

klasa 4b 
średnia 5,09 

 
Adam Górski 

klasa 4b 
średnia 5,00 

 
Igor Urbański 

klasa 4b 
średnia 4,82 

 
Iga Jóźwiak 

klasa 4b 
średnia 4,82 

 
Maria Jaskólska 

klasa 5b 
średnia  5,25 

 
Andrzej Karkosik 

klasa 5b 
średnia 4,78 

 
Maja Pradun 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Antonina Kaniewska 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Agata Barańska 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Jan Dalentka 

klasa 5b 
średnia 5,08 

 
Natalia Lewandowska 

klasa 6a 
średnia 5,18 

 
Zuzanna Płoszaj 

klasa 6a 
średnia 5,18 

 
Faustyna Rutkowska 

klasa 6a 
średnia 5,09 

 
Konrad Kruczkowski 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Karina Sroka 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Julian Kafarski 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Gabriela Dobiecka 

Klasa 6b 
średnia 4,81 

 
Martyna Klejba 

klasa 6b 
średnia 4,81 

 
Maria Piłatowska 

klasa 7a 
średnia 5,29 

 
Zuzanna Makowska 

klasa 7a 
średnia 5,07 

 
Dobrosława Podlaska 

klasa 7a 
średnia 5,07 

 
Andrzej Karkosik 

klasa 5b 
średnia 4,78 

 
Maja Pradun 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Antonina Kaniewska 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Agata Barańska 

klasa 5b 
średnia 4,75 

 
Jan Dalentka 

klasa 5b 
średnia 5,08 

 
Natalia Lewandowska 

klasa 6a 
średnia 5,18 

 
Zuzanna Płoszaj 

klasa 6a 
średnia 5,18 

 
Faustyna Rutkowska 

klasa 6a 
średnia 5,09 

 
Konrad Kruczkowski 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Karina Sroka 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Julian Kafarski 

klasa 6a 
średnia 4,82 

 
Gabriela Dobiecka 

Klasa 6b 
średnia 4,81 

 
Martyna Klejba 

klasa 6b 
średnia 4,81 

 
Maria Piłatowska 

klasa 7a 
średnia 5,29 

 
Zuzanna Makowska 

klasa 7a 
średnia 5,07 

 
Dobrosława Podlaska 

klasa 7a 
średnia 5,07 

 
Bartosz Podgórski 

klasa 7a 
średnia 4,79 

 
Adam Pradun 

klasa 7a 
4,79 

 
Gracjan Sudomir 

klasa 7a 
4,79 

 
 

 
Jakub Filipiak 

klasa 7b 
średnia 5,00 

 
Anna Wojtczak 

klasa 7b 
średnia 4,92 

 
Katarzyna Gołębiewska 

klasa 8a 
średnia 5,41 

 
Zuzanna Rutkowska 

klasa 8a 
średnia 5,39 

 

 
Weronika Piastowska 

klasa 8a 
średnia 5,17 

 
Anna Sokół 

klasa 8a 
średnia 4,94 

 
Weronika Klimek 

klasa 8b 
średnia 5,00 

 
Natalia Rucińska 

klasa 3ag 
średnia 5,22 

 
Bartosz Mikołajczewski 

klasa 3ag 
średnia 5,17 

 
Urszula Proszkiewicz 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Natalia Kwiatkowska 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Wiktoria Seklecka 

klasa 3ag 
średnia 4,89 

 
Bartosz Podgórski 

klasa 7a 
średnia 4,79 

 
Adam Pradun 

klasa 7a 
4,79 

 
Gracjan Sudomir 

klasa 7a 
4,79 

 
 

 
Jakub Filipiak 

klasa 7b 
średnia 5,00 

 
Anna Wojtczak 

klasa 7b 
średnia 4,92 

 
Katarzyna Gołębiewska 

klasa 8a 
średnia 5,41 

 
Zuzanna Rutkowska 

klasa 8a 
średnia 5,39 

 

 
Weronika Piastowska 

klasa 8a 
średnia 5,17 

 
Anna Sokół 

klasa 8a 
średnia 4,94 

 
Weronika Klimek 

klasa 8b 
średnia 5,00 

 
Natalia Rucińska 

klasa 3ag 
średnia 5,22 

 
Bartosz Mikołajczewski 

klasa 3ag 
średnia 5,17 

 
Urszula Proszkiewicz 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Natalia Kwiatkowska 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Wiktoria Seklecka 

klasa 3ag 
średnia 4,89 

 
Bartosz Podgórski 

klasa 7a 
średnia 4,79 

 
Adam Pradun 

klasa 7a 
4,79 

 
Gracjan Sudomir 

klasa 7a 
4,79 

 
 

 
Jakub Filipiak 

klasa 7b 
średnia 5,00 

 
Anna Wojtczak 

klasa 7b 
średnia 4,92 

 
Katarzyna Gołębiewska 

klasa 8a 
średnia 5,41 

 
Zuzanna Rutkowska 

klasa 8a 
średnia 5,39 

 

 
Weronika Piastowska 

klasa 8a 
średnia 5,17 

 
Anna Sokół 

klasa 8a 
średnia 4,94 

 
Weronika Klimek 

klasa 8b 
średnia 5,00 

 
Natalia Rucińska 

klasa 3ag 
średnia 5,22 

 
Bartosz Mikołajczewski 

klasa 3ag 
średnia 5,17 

 
Urszula Proszkiewicz 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Natalia Kwiatkowska 

klasa 3ag 
średnia 5,11 

 
Wiktoria Seklecka 

klasa 3ag 
średnia 4,89 

 
Marta Czajkowska 

klasa 3ag 
średnia 4,78 

 
Jowita Śmiałek 

klasa 3ag 
średnia 4,78 

 
Karolina Kwiatkowska 

klasa 3bg 
średnia 5,27 

 
Marcin Czerniak 

klasa 3bg 
średnia 5,17 

 
Bartłomiej Fabijański 

klasa 3bg 
średnia 5,06 

 
Julia Grochowina 

klasa 3bg 
średnia 4,94 

 
Julita Lewandowska 

klasa 3bg 
średnia 4,83 

 
Sebastian Bagiński 

klasa 3cg 
średnia 4,83 

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Choceniu

Szkoła Podstawowa w Wilkowicach

Uczniowie wyróżniający się w nauce - rok szkolny 2018/2019

Klasa IV Klasa Vb Klasa VII

Klasa Va Klasa VI



16 WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE

Koło Gospodyń Wiejskich składa gorące podziękowania 
Wójtowi Gminy Choceń, sponsorom oraz wszystkim osobą, 
które pomogły w organizacji Dnia Dziecka w Czerniewicach 
w dniu 08.06. br.

Przede wszystkim dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za 
przybycie i za wspólną wyśmienitą zabawę. Zrobimy wszystko 
aby za rok powtórzyć i jeszcze udoskonalić ten wyjątkowy dla 
Was dzień. 

KGW Czerniewice

Podziękowanie
W imieniu Lenki i naszym, chcielibyśmy serdecznie 

podziękować za zorganizowane zbiórki i pomoc dla 
Lenki na operacje drugiej nóżki. Dzięki pieniążkom, 
które zebraliśmy mamy szansę wyjechać po cud 
dla naszej córki. Cieszymy się, że są jeszcze ludzie, 
którym nie jest obojętny los chorych dzieci. Pieniążki 
ze zbiórek zostaną dobrze wykorzystane. Być może 
dzięki Wam w przyszłości będziemy mogli cieszyć 
się zdrowiem Lenki, za co już teraz serdecznie 
dziękujemy! 

LENKA Z RODZICAMI 
Bóg zapłać wszystkim serdecznym darczyńcom!

DZIĘKUJEMY

Ziemia torfowa-ogrodowa
 przesiewana przez specjalistyczny

 przesiewacz bêbnowy.

tel. 604862466

Transport 
na miejsce 
do klienta. 

Z przyjemnością informuję, iż Gmina Choceń znalazła się na 5 mie-
jscu wśród 49 wniosków złożonych do Urzędu Marszałkowskiego 
w Toruniu (UM) o dofinansowanie projektu pt. ”Godzimy życie za-
wodowe i rodzinne – utworzenie żłobka Pomponik w Choceniu” 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego. Jesteśmy już po negocjacjach z UM i wszystko 
wskazuje na to, że dostaniemy pieniądze na realizację ww. zada-
nia na okres 24 m-cy.  Wartość projektu wynosi prawie 725 tys. 
zł z czego 85%, czyli ponad 615 tys. zł pokryje Unia Europejska, 
pozostałą część 15% musi zapewnić samorząd. Jest to bardzo 
dobra wiadomość dla wszystkich rodziców, których  dzieci będą 
uczęszczać do żłobka, ponieważ przez okres najbliższych 2 lat 
rodzice/opiekunowie będą płacić za wyżywienie dziecka 10 zł dzi-
ennie, natomiast  będą oni w tym czasie zwolnieni z ponoszenia 
opłat za pobyt dziecka w żłobku. W „Pomponiku” mamy już zajęte 
prawie wszystkie miejsca, zostało jedynie  5 wolnych. Wszystkich 
chętnych rodziców/opiekunów  zapraszamy do zapisywania dzieci 
do żłobka telefonicznie pod nr 54 284 66 17 wew. 18 lub osobiście 
w Urzędzie Gminy w Choceniu, ul. Sikorskiego 12, pokój 7. 

Jeśli chodzi o budynek żłobka, to trwające tam roboty budow-
lane są bardzo zaawansowane. Zrobiono już instalację elektryczną, 
wodociągową, kanalizacyjną i częściowo instalację centralne-
go ogrzewania. Wykonano  otwory drzwiowe wraz z podestami 
wejściowymi i podjazdem dla osób niepełnosprawnych, wydzielo-
no potrzebne pomieszczenia żłobka, rozpoczęto pace związane 
z podwieszaniem sufitów i gładzeniem ścian.  Wykonano także 
ogrodzenie placu zabaw. Jak widać roboty budowlane idą zgodnie 
z planem i powinny zakończyć się jeszcze w wakacje.

Ogłosiliśmy już konkurs na stanowisko Dyrektora żłobka „Pom-
ponik” w Choceniu. Termin składania ofert minął 24 czerwca br. 
Wpłynęły dokumenty od 2 osób. O wynikach będziemy Państwa 
informować na bieżąco.

Ewelina Paszyńska

Żłobek „Pomponik” w Choceniu

Ogromne zainteresowanie społeczne programem Czyste Powi-
etrze oraz duże ilości złożonych wniosków spowodowało znac-
zne wydłużenie czasu ich oceny. W związku z powyższym Min-
ister Środowiska Henryk Kowalczyk wystosował oficjalne pismo 
do urzędów Miast i Gmin na terenie Polski z prośbą o pomoc 
polegającą na dobrowolnym i bezpłatnym udziale w procesie pr-
zyjmowania i oceny wniosków w programie priorytetowym Czyste 
Powietrze. Gmina Choceń wyraziła wszelką chęć pomocy oraz 
otwartość na współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dotychczas w 
Urzędzie Gminy interesanci mogli uzyskać szczegółowe informacje 
dotyczące programu oraz sposobu składania wniosków, a także 
pomoc w wypełnianiu wniosków w przypadku braku dostępu do 
Internetu lub innych problemów technicznych. Czekamy na dalsze 
informacje dotyczące współpracy z Ministerstwa Środowiska w 
pełnej gotowości do pomocy. 

Martyna Gorzkowska 

Gminne wsparcie 
działań  realizacji 
programu priorytetowego 
Czyste Powietrze 


