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GDZIE SIĘ PODZIEWA
WODA?
Jak wynika z analiz za 10 miesięcy
wyprodukowaliśmy łącznie 603
tysiące metrów sześciennych wo
dy, czyli przeciętnie 60 tysięcy
miesięcznie. W styczniu gdy pobór
wody odbywa się tylko na cele by
towe 35 tysięcy, w czerwcu 90 ty
sięcy. Nie przekłada się to na
wpływy gotówkowe. W kasie bra
kuje około 500.000 zł. Skala
problemu jest ogromna. System,
który odziedziczyliśmy po ZUK jest
niesprawny. W okresie let nim
mimo zakazu podlewania ginie
nam od 40 do 50 tysięcy metrów
sześciennych wody znika, czyli nie
trafia na liczniki. Musimy z tym
zrobić porządek. Nie będziemy
wszyscy dopłacać do nielegalnego
poboru. Zadanie to powierzyłem P.
Lewandowiczowi. W styczniu
przedstawimy Państwu pakiet
działań zmierza ących do ukróce
nia tego procederu. Przypomnę tyl
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ko, że kradzież wody o wartości
powyżej 400 zł jest przestępstwem.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

Obecny sezon na plaży w Choce
niu nie zaliczymy do udanych.
Firma , która zarządzała plażą nie
potrafiła wykorzystać naturalnych
walorów takiego miejsca. Imprezy,
które miały być motorem napędo
wym okazały się niewypałem. W
przyszłym roku czekają nas zmia
ny. Chcemy powiązać zarządzanie
plażą z inwestycjami. Dzierżawa
plaży za inwestycje. Stosowny
przetarg (negocjacje) niebawem.
Chętnych zapraszamy na rozmo
wy.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy
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OFERTA NA PLAŻE

STOMATOLOG W SZKOLE
Pamiętamy takie czasy, gdy
wszystkie dzieci w wieku szkol
nym objęte były opieka stomato
logiczną. Wracamy do takiego roz
wiązania. Prawdopodobnie od 15
grudnia, a najpóźniej od stycznia
rozpocznie działalność gabinet
stomatologiczny dla dzieci. Mieścił
się będzie w bocznym pomiesz
czeniu przy głównym wejściu na
salę sportową w Choceniu. Po
mieszczenie przygotowaliśmy
własnym staraniem. Wyposażenie
wstawi do gabinetu firma stomato
logiczna z Włocławka. Firma ot
rzyma kontrakt na gminę Choceń
(wszystkie dzieci z terenu gminy) w
dodatkowym konkursie, który miał
właśnie miejsce w NFZ. Opieką
zostaną objęte wszystkie dzieci w
wieku od 1 roku do 18 lat w pełnym
zakresie przewidzianym przez
NFZ, czyli od przeglądów, leczenia
do lakowania włącznie.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

-
-
-

-

-

-
-

BĘDĄ ZMIANY
W PODATKACH
Podatki lokalne od lat nie ulegały
zmianie. W roku 2016 przewidu-
jemy niewielki ich wzrost. Cena
żyta do podatku rolnego wzrośnie
o 5 zł, nadal będzie to najniższa
cena w powiecie. Podobnie będzie
w podatku od nieruchomości.
Stawki wzrosną o kilka groszy za
metr od gruntów i budynków oraz
o 3 zł od metra zajętego na dzia-
łalność gospodarczą. Zmiany są
związane z koniecznością uzyska-
nia dochodów własnych na sfinan-
sowanie udziału w projektach
unijnych. Bez tych dochodów nie
moglibyśmy czynić starań o do-
finansowanie.
Stawki podatków pozostaną na-
dal najniższe w powiecie włoc-
ławskim.

Roman Nowakowski
Wójt Gminy

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ SPÓŁKI WODNEJ CHOCEŃ W 2015 R.
Gminna Spółka Wodna Choceń w
2015 roku zebrała 59.895 zł.
Wydatki Spółki Wodnej są dość
obszerne, składają się na nie: wy
nagrodzenia dla pracowników, wy
datki na fundusz pracy, zakup ma
teriałów: przepustów, kręgów oraz
drenażu melioracyjnego, wydatki
na usługi, prowizję bankową, pa
liwo, oleje, ubezpieczenie oraz eks
ploatację koparki Liebherr A312.
Bilans działalności Spółki jest
dodatni, jednakże wiele osób wciąż
nie opłaca składek członkowskich.
Niektórzy twierdzą, że nie płacą,
ponieważ akurat nie mają potrzeb.
Problem ten był już kiedyś poru
szany. Mamy nadzieję, że naszą
pracą zachęcimy coraz większą
ilość właścicieli do uiszczania
składek członkowskich.

Otrzymaliśmy trzy dotacje z bud
żetu Kujawsko-Pomorskiego Urzę
du Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
które pozwoliły nam na realizację
prac w Śmiłowicach, rów meliora
cyjny od Pana Dynarskiego An
drzeja w stronę szosy (usunięcie
zakrzaczenia), rów od „Przepiórki”
w stronę jeziora oraz rów Kruko
wo-Olganowo w kierunku parku w
Olganowie, a także częściowo rów
Śmiłowice-Huby, który po usu
nięciu wyciętego zakrzaczenia bę
dzie kontynuowany. Ponadto ot
rzymaliśmy także dotację w kwocie
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35.000,00 zł z budżetu Gminy
Choceń.
Gminna Spółka Wodna Choceń w
2015 roku realizując swoje zadania
statutowe przeprowadziła nastę
pujące prace:
- Konserwację rowu melioracyj
nego w miejscowości Bodzanówek
na odcinku około 500 mb
- Konserwację rowu meliora
cyjnego w miejscowości Ługowiska
około 200 mb - planowana dalsza
kontynuacja prac
- Konserwacja rowu melioracyj
nego w miejscowości Bodzanowo
na odcinku 100 mb
- Konserwacja rowu melioracyj
nego w miejscowości Ząbin na
odcinku 1350 mb
- Remont i pogłębienie rowu od
wadniającego w miejscowości Wil
kowiczki – Szczutkowo na odcin
ku 900 mb
- Konserwacja rowu meliora
cyjnego w Śmiłowicach na odcinku
350 mb – planowana dalsza kon
tynuacja prac
- Rów melioracyjny w miejsco
wości Szczytno, na wysokości
działki Pana Komorowskiego -
około 700 mb
- Rów w Choceniu na wysokości
gruntów Pana Kafarskiego około
400 mb.

Rozpoczęliśmy także przygotowa
nia do konserwacji rowu w Wich
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rowicach, którego niestety nie uda
ło się ukończyć w zamierzonym
czasie. Ilość zakrzaczenia przerosła
nasze możliwości. Jednakże na
pewno prace te zostaną ukończone
włącznie z konserwacją rowu przed
rozpoczęcie wiosennych prac polo
wych. Przeprowadzane będą także
na prace na urządzeniach melio
racyjnych Szatki-Kuźnice (do Pani
Ludwickiej), których nie udało się
zrealizować w tym roku.

Ponadto podjęliśmy inne działania
polegające na naprawie drobnych
awarii melioracyjnych, takich jak
prace w Krukowie (Pan Muszyńs
ki), Czerniewicach (Pan Marczews
ki), Choceń (Pan Kafarski), bu
dowa umocnienia przepustu w
Księżej Kępce, kilkadziesiąt
metrów w Księżej Kępce oraz Lu
toborzu prac polegających na
oczyszczeniu rowu, rozplanto
wanie urobku po pracach przep
rowadzanych w latach wcześniej
szych, a także wiele innych prac
melioracyjnych. Pracownicy Spół
ki wykaszali rowy, udrażniali prze
pusty i czyścili studnie, choć nie
zawsze te, będące przedmiotem
zgłoszenia. Zakres prac obejmuje
także zakup i wymianę kilkunastu
przykryć studni melioracyjnych,
wymianę kręgów oraz kilkunastu
przepustów uszkodzonych bądź
zarwanych na terenie gminy. Nie
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pokojące staje się zjawisko spadku
wpływów ze składek członkows
kich oraz komentarze, że gospo
darze nie płacą ponieważ nic nie
robimy. Przedstawione po krótce
przeze mnie zestawienie pokazuje
jak wiele udało nam się zrealizo
wać w mijającym roku. Niewiele
osób odpowiedziało także na proś
bę aby zgłaszać zapotrzebowanie
na nowy rok, dlatego też podejmu
jemy prace na głównych rowach
melioracyjnych. Trudno jest zas
pokajać potrzeby związane z dzia
łalnością Spółki Wodnej naszych
mieszkańców, jeżeli sami ich nie
zgłaszają! Jest coraz ciężej ponie
waż zostały do wykonania prace na
rowach najbardziej zaniedbanych,
zarośniętych i tych, które nie były
poddawane żadnym pracom od
ponad 30 lat. W nadchodzącym ro
ku chcielibyśmy nałożyć większy
nacisk na wymianę infrastruktury
melioracyjnej zniszczonej, skra
dzionej i zużytej: przepustów,
studni, przykryć i innych.

Dziękujemy Panu Wójtowi, rad
nym, sołtysom i mieszkańcom za
okazaną Gminnej Spółce Wodnej
pomoc i życzliwość.
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Dawid Dalmann
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Prace przy rekultywacji
składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości
Niemojewo zostały ukoń
czone. Wykonawcą prac
była firma ITC Angelika
Jabłońska z Baruchowa.
Wartość prac opiewała na
kw otę 4 94 . 312, 4 0 z ł
brutto.

-

Finansowanie przedsięwzięcia
pochodziło ze środków Fun
duszy Spójności w ramach
Programu Operacyjnego In
frastruktura i Środowisko - 85
%, ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środo
wiska i Gospodarki Wodnej -
10% pozostałe 5 % to wkład
własny gminy. Dzięki temu
mogliśmy małym nakładem
środków pochodzących z włas
nego budżetu zrekultywować
składowisko.

Zadanie było realizowane
wraz z 28 partnerami w ra
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mach projektu pn. „Rekul
tywacja składowisk odpadów
w województwie kujawsko-
pomorskim na cele przyrod
nicze”. Zakres prac wynikają
cy z treści umowy przewidy
wał: uporządkowanie zaplecza
budowy, uporządkowanie te
renu budowy, kształtowanie
bryły składowiska, wyrówna
nie warstwy wyrównawczej,
wykonanie warstwy odgazo
wującej oraz studni odgazo
wania, wykonanie warstwy
uszczelniającej, warstwy dre
nażowej oraz warstwy uro
dzajnej, zabiegi agrotech
niczne, nasadzenia i obsiewy,
wykonała zabiegi agrotech
niczne i pielęgnacyjne, wyko
nała wyposażyła ścieżkę edu
kacyjną, wykonała badania
monitoringowe, udostępniła
teren budowy i zabezpieczyła
miejsce organizacji pikniku
edukacyjnego oraz wykonała i
zamontowała tablice.

Obecnie jesteśmy na etapie
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rozliczania projektu. Głów
nym celem Projektu było przy
wrócenie wartości przyrod
niczych terenom po zamk
niętych składowiskach od
padów między innymi pop
rzez właściwe ukształtowanie
terenu, odtworzenie gleby,
uregulowanie właściwych sto
sunków wodnych oraz wpro
wadzenie roślinności. Na zre
kultywowany teren po skła
dowisku będzie mógł wejść
każdy.

Infrastruktura, która pows
tała w tych miejscach umo
żliwi prowadzenie działań
edukacyjnych z zakresie
ekologii, ochrony środowiska
oraz racjonalnego gospodaro
wania odpadami.
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Tomasz Sikorski

WY S Y P I S K O ZO S T AŁO ZRE K UL T Y WO WANE

W sołectwie Szczutkowo wybrano
nowego sołtysa i z-cę sołtysa. Gło-
sowanie odbyło się 30.10.2015r.
W głosowaniu tajnym mieszkań-
cy Szczutkowa wybrali Panią Te-
resę Cichowicz na sołtysa,
natomiast z-cą Pani Cichowicz
została Pani Chorzela Henryka.
Na spotkaniu poruszone zostały
tematy związane z budową dróg
ich utrzymaniem oraz naprawą.
Mieszkańcy przystali chętnie na
pomysł, aby reaktywować Koło
Gospodyń Wiejskich, które mia-
łoby się mieścić przy świetlicy
OSP Szczutkowo.

Wybrano także nową Panią sołtys

sołectwa Skibice. Na spotkaniu
które odbyło się 30.11.2015r.
mieszkańcy wybrali Panią Magdę
Czołpińską. Zastępcą została Pani
Agnieszka Glonek. Na zebraniu
poruszono temat drogi Szatki-
Skibice, która jest podorywana
przez rolników posiadających po-
la przy tej drodze. Pozostałe te-
maty to ewentualna wycinka
drzew rosnących przy blokach,
które stwarzają realne zagroże-
nia, a także oznakowanie kilku
fragmentów na drogach. Życzy-
my owocnej pracy.

Tomasz Sikorski

Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie stanowi nagrodę dla
osób, które przeżyły co najmniej
50 lat w jednym związku mał-
żeńskim. Aby wszcząć procedurę
nadania medali, należy zgłosić się
do właściwego ze względu na
miejsce zameldowania urzędu
stanu cywilnego. Mieszkańcy,
którzy spełniają powyższe kry-
terium mogą zgłaszać taki
Jubileusz do Urzędu Gminy w
Choceniu.

Urząd Stanu Cywilnego po zgro-
madzeniu odpowiednich doku-
mentów sporządza wniosek o na-
danie Medali za Długoletnie Po-

życie Małżeńskie, który przesy-
łany jest do Urzędu Wojewódz-
kiego w Bydgoszczy a stamtąd do
Kancelarii Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Wszystkich chętnych, którzy do
tej pory nie zgłosili się, a chcą
uczestniczyć w ceremonii wrę-
czenia odznaczeń, proszeni są o
zgłoszenie się do 31 grudnia
2015r. osobiście do tutejszego
urzędu (pok. 5) lub telefonicznie
54 284 66 17.

Maria Dobiecka

NOWE WŁADZE W SOŁECTWACH
SZCZUTKOWO I SKIBICE

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE
POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE
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Obszar A - Pan Marcin
Piastowski, tel. 662 290 594

Obszar B - Pan Krzysztof
Panfil tel. 603 709 204

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

Pług dwustronny, pług jedno-
stronny, piaskarko-solarka
Obejmuje sołectwa: Wilkowice, w
tym droga nad lasem od Jaran-
towic do Zakrzewka i p. Huć Wal-
demar, miejscowość Filipki,
Pustki Śmiłowskie p. Drzewiecki,
od p. Ciesielskiego do drogi pow.
Szatki Kowal i droga do p.
Chmielewskiego, Nową Wolę-
droga Wilkowice-Nowa Wola
(Ka-juty, p. Szatkowski, Matusiak
Waldemar), droga do p. Rybar-
czyka, Świerkowo (lewa, prawa

strona), Czerniewice I włącznie z
przejazdem przez autostradę pod
PG 189A i Czerniewice II, Księża
Kępka. Zwalczanie gołoledzi -
miejscowość Czerniewice i Cho-
ceń.

Pługi dwustronne 2 szt.
Obejmuje sołectwa : Jarantowice
(zachodnia część od drogi
powiatowej Choceń W-ek),
Śmiłowice (również zachodnia
część od drogi pow. Choceń- W-
ek-w tym Huby),Olganowo -całe,
Szatki-całe, Krukowo, Siewiersk
w tym droga do pałacu, Borzy-
mowice w tym Ługowiska i Za-
pust.

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

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

Obszar D - PHU „Jędrzej”
Tel. 739073939

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

Star- pługo-solarka, równiarka, 2
koparko-ładowarki
Obejmuje sołectwa: Choceń,
Jarantowice ( poza tym z obszaru
C) w tym droga do jeziora, Ja-
nowo od parku, Zakrzewek, Wil-
kowiczki, Szczutkowo (bez drogi
nad lasem), Ząbin(droga do p.
Wojtczaka Zbigniewa) Koordy-
nacja wszystkich prac w okresie
zimy na drogach.

Obszar E Gmina Choceń
54/2846693

Obszar C i D wspomagany
będzie przez koparko-łado-
warkę - p. Marcin Macie-
jewski - tel. 601 875 209,
operator p. Dawid Wachu-
lak tel. 723526647.

Dotyczy to terenu miejscowości
Choceń i Czerniewice.

Możliwe są zmiany powyższych
ustaleń, obszarów działania dla
poszczególnych Wykonawców
wynikających ze zmian pogodo-
wych, utrudnień, przerw w ruchu
na poszczególnych odcinkach
dróg jak i awarii sprzętu.

Gmina nie odśnieża dróg powia-
towych i wojewódzkich.
- drogi powiatowe
tel. 54/2846487,
-drogi wojewódzkie
tel. 54/2312595, 54/2312850.

Koordynatorem robót jest Insp.
ds. dróg gminnych Krzysztof
Wojtalik tel. 606 138 904.

Krzysztof Wojtalik

AKCJA ZIMA 2015/2016

W nadchodzącym roku planujemy
wykonać następujące zadania:

1. „Przebudowa dróg w układzie
przestrzennym w wybranych obsza-
rach gmin Choceń, Lubień Kujawski
uwzględniająca poprawę warunków
technicznych i poziomu bezpie-
czeństwa oraz zwiększenie dostęp-
ności transportowej”.
Planowane jest ono do realizacji w
ramach nowego rządowego progra-
mu pn. „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej
na lata 2016-2019”. Stosowny wnio-
sek został złożony. Przeszedł pozy-
tywnie ocenę formalną i meryto-
ryczną, uplasował się na 16 miejscu
wstępnej listy rankingowej z moż-
liwością dofinansowania kwotą
1,123 mln zł. Ogółem komisja oceni-
ła 72 wnioski na drogi gminne i 26
wniosków na drogi powiatowe. Pro-
jekt nasz dotyczy dróg w Szczut-
kowie i Lutoborzu, tj.: droga
nr190725C Szczutkowo-Szczut-
kowo Kol. (od dr. pow. Wilkowiczki-
Lutobórz do dr.gm. Szczutkowo-Oś-
rodek Wypoczynkowy), droga nr
190727C Szczutkowo-Ośrodek Wy-
poczynkowy (koniec asfaltu przy p.

Malinowski do granicy gm. Kowal),
droga gm. nr 190729C granica
gminy Kępka Szlachecka – Lutobórz
( droga przy „dzikusce”), droga gm.
nr 191442C Wiktorowo-gr. gminy
(droga gminy Lubień Kujawski, przy
„dzikusce” , zamknięcie ciągu dro-
gowego), droga gm. nr 190736C
Lutobórz- gr. gm. Wiktorowo (od
sklepu w kierunku torów , nakładka
+ chodnik +zatoka +peron), droga
gm. nr 190737C Lutobórz- gr. gm.
Chwalibogowo (od sklepu w kie-
runku Kłóbki, nakładka + umoc-
nione pobocza). Prace prowadzone
będą na 5,5194 km dróg, w tym na
223, 5 mb drogi na terenie gm. Lu-
bień Kujawski. Zawarliśmy z sąsia-
dami stosowne porozumienia i umo-
wy na sfinansowanie tego odcinka.

2. „Przebudowa dróg gminnych
Śmiłowice- Pustki Śmiłowskie” .
Obejmować będzie roboty na dro-
gach gminnych nr 190710C Śmiło-
wice-Pustki Śmiłowskie (od sadu p.
Szeroczyńskiego w kierunku p.
Chmielewskiego do drogi Śmiło-
wice-Wola Nakonowska) , nr
190701C Śmiłowice-Nakonowo Sta-
re (odc. od drogi pow. Śmiłowice-

Wilkowiczki do sadu p. Szero-
czyńskiego) oraz droga do pałacu
(przy „Chemirolu”, do mostu ). Wy-
mienione zadanie planowane jest do
realizacji w ramach PROW na lata
2014-2020 działanie „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”.

3. „Przebudowa drogi nr 190719C
Siewiersk-Świątniki”, odc. od sklepu
do granicy gminy (nakładka +
umocnienie poboczy). Zadanie pla-
nowane realizacji z dofinansowa-
niem środków FOGR .

4. „Przebudowa dróg” obejmować
będzie:- dywanik asfaltowy na dro-
dze nr 190758C Stefanowo wieś (od
drogi gm. Wola Nakonowska-
Nakonowo Stare do autostrady A-1),
- poszerzenie drogi gm. nr 190711C
Śmiłowice-Wola Nakonowska ( na
odcinku od figurki przez całą wieś do
p. Dolatowskiego),
- górna warstwa podbudowy i dywa-
nik asfaltowy na ul. Obwodowej w
Czerniewicach (od p. Kapuścińkiego
w kierunku p. Kinasiewicza ) i ulicy
Parkowej w Choceniu (od dr.
wojewódzkiej do p. Garlickiej),

- górna w-wa podbudowy droga
Wichrowice-Skibice (droga w kie-
runku p. Świątkowskiego).

5. Chodniki – ul. Lipowa i Nowa w
Czerniewicach (do p. Czajkows-
kiego) oraz ul. Parkowa w Choceniu
(od ul. Czerniewickiej do mostu).

6. Na bieżące utrzymanie i remonty
dróg planujemy przeznaczyć ok.
2500 ton kruszywa.

7. Sukcesywnie uzupełniać i wymie-
niać będziemy oznakowanie piono-
we i poziome na naszych drogach,
zgodnie z zatwierdzonymi organiza-
cjami ruchu i wnioskami mieszkań-
ców.

Zadania wymienione w pkt 4-7
realizowane będą w całości z bud-
żetu gminy.

Krzysztof Wojtalik

ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE NA DROGACH W 2016 R
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Zakończyliśmy kolejny pro
jekt z dofinansowaniem
unijnym tzn. opracowaliśmy
plan gospodarki niskoemi
syjnej dla Gminy Choceń.

-

-

Dziękujemy serdecznie wszyst
kim osobom zaangażowanym w
realizację zadania m. in. za wy
pełnienie ankiet, które znajdo
wały się na stronie internetowej i
w Urzędzie Gminy. Jak również,
dziękujemy mieszkańcom za miłe
przyjęcie naszych ankieterów,
dzięki Państwa życzliwości udało
się nam sprawnie przeprowadzić
inwentaryzację źródeł niskiej
emisji, w efekcie czego stworzy
liśmy bazę danych, która jest in
tegralną częścią PGN. W kilku
słowach przedstawiam, czym tak
naprawdę jest Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej? PGN to stra
tegiczny dokument, który wyz

-

-
-

-
-

-
-

nacza kierunki dla gminy na lata
2014-2020, w zakresie działań
inwestycyjnych i nieinwestycyj
nych w takich obszarach jak:
transport publiczny i prywatny,
budownictwo, gospodarka
przestrzenna, zaopatrzenie w
ciepło, energię i gospodarka od
padami. Dokument wyznacza
konkretne cele w zakresie reduk
cji emisji gazów cieplarnianych,
efektywności energetycznej oraz
wykorzystania odnawialnych źró
deł energii. Plan jest ściśle zwią
zany z realizacją zapisów progra
mów ochrony powietrza oraz
planów działań krótkotermino
wych dla województwa kujawsko-
pomorskiego.

Opracowanie Planu Gospodarki

-

-

-

-
-
-

-

Po co gminie Plan Gospo
darki Niskoemisyjnej?

-

Niskoemisyjnej pozwala gminie
pozyskać fundusze unijne w
latach 2014-2020. Z zapisów
Programu Operacyjnego Infras
truktura i Środowisko i Regio
nalnego Programu Operacyjnego
wynika, że gminy które opra
cowały PGN, czyli gminy posia
dające dokumenty strategiczne w
zakresie ograniczenia niskiej
emisji mogą się ubiegać o udział w
programach, których celem jest
pozyskanie dofinansowania na
działania takie jak:
• termomodernizacje budynków,
• wdrażanie Odnawialnych Źró
deł Energii

Na potrzeby planu została stwo
rzona baza inwentaryzacji CO2,
gazów i pyłów na terenie gminy.
Obejmuje ona inwentaryzację
emisji z budynków użyteczności

-
-

-
-

-

-

publicznej, budynków mieszkal
nych, emisję pochodzącą z
transportu. Na podstawie analizy
zebranych danych zostały zi
dentyfikowane obszary proble
mowe w gminie, oraz zostają zap
roponowane działania krót
ko/średnio i długookresowe (na
cały okres objęty planem), które
mają się przyczynić do poprawy
jakości powietrza. Natomiast
monitoring zaplanowanych dzia
łań będzie obejmował:
• poziom redukcji emisji CO2 w
stosunku do lat poprzednich
(2010 bądź innego możliwego do
inwentaryzacji),
• poziom redukcji zużycia energii
finalnej w stosunku do przyjętego
roku bazowego,
• udział zużytej energii pocho
dzącej ze źródeł odnawialnych.

Kamil Klejba

-

-
-
-
-

-

-

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY CHOCEŃ

WERYFIKACJA GRUNTÓW !
W miejscowościach Choceń,
Czerniewice I i Czerniewice II
prowadzone są prace geodezyjne
polegające na weryfikacji danych
ewidencyjnych dotyczących użyt
ków zabudowanych oraz budyn
ków pod kątem ich funkcji w zak
resie zgodności ze stanem fak
tycznym. W momencie zmiany
klasyfikacji gruntu z użytków rol
nych na tereny zabudowy miesz
kalnej powierzchnia tych grun
tów zostaje pozbawiona charak
teru rolnego i podlega ona wy
łącznie opodatkowaniu podat
kiem od nieruchomości, który
jest znacznie wyższy niż podatek
rolny. W związku z tym zachę
camy do zapoznania się z klasy
fikacją swojej działki i w przy
padku wątpliwości wyjaśnić nieś
cisłości z geodetą lub w Wydziale
Geodezji, Nieruchomości, Archi
tektury i Budownictwa we Włoc
ławku. Prace zostały zlecone
przez Starostwo Powiatowe we
Włocławku. Gmina nie ma wpły
wu na te zmiany.

Przypominam również, że obo
wiązkiem podatników jest zło

-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-

-
-

żenie informacji podatkowej o
zmianach np. rozbiórka budynku,
odbiór nowego, zmiany powierz
chni działki, klasyfikacji gruntu
czy też właściciela. Zmiany należy
zgłosić w ciągu 14 dni od dnia
wystąpienia zmian. Druki infor
macji podatkowej znajdują się w
pokoju nr 8 Urzędu Gminy.

Karolina Jakubowska

Od 2016r. zgodnie z nowymi
przepisami decyzji wymiarowej
/nakazu płatniczego/ nie otrzy
mają podatnicy, gdy kwota zobo
wiązania będzie niższa od kosz
tów przesyłki poleconej tj. na
dzień dzisiejszy 6,10 zł czyli będą
zwolnieni z płacenia podatku. W
przypadku gdy kwota zobo
wiązania nie przekracza 100 zł,
podatek będzie płacony jedno
razowo w terminie pierwszej raty.
Koszty przesyłki będą ustalane na
dzień 1 stycznia roku podatko
wego, tak by ich ewentualne
zmiany w trakcie roku podatko
wego nie powodowały zróżnico
wania sytuacji podatników.

Karolina Jakubowska

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

NOWE ZASADY
PŁATNOŚCI PODATKU

Szanowni mieszkańcy wsi
Szczutkowa i Lutobórz.

Składam Wszystkim podzięko-
wanie za dany mi kredyt zaufania
wynikający z powierzonej funkcji
sołtysa oraz przewodniczącej
KGW „Niezapominajka”. Obo-
wiązki wynikające z w/w funkcji
będę wykonywała sumiennie z
odpowiedzialnością za wspólne
dobro naszych wsi.

Jestem otwarta na Państwa su-

gestie, innowacje, które pozwolą
w prawidłowy sposób rozwiązać
problemy naszych wsi.

Nadchodzą Święta Bożego Naro-
dzenia, Wszystkim Mieszkańcom
Życzę Zdrowych i Pogodnych
Świąt. Niech ten czas spędzony w
gronie najbliższych napełni
Wasze serca spokojem i radością.

Z poważaniem
Sołtys Szczutkowa
Teresa Cichowicz

PODZIĘKOWANIE

R E K L A M A
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GRUNTY PRZY DINO
SPRZEDANE

NIERUCHOMOŚCI
POŁOŻONE W CHOCENIU
NA SPRZEDAŻ!!!

W miesiącu listopad br. odbył się
przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości położo
nej w Choceniu przy ulicy Włoc
ławskiej oznaczonej numerem
geodezyjnym 22/1 o powierzchni
1,4007 ha (nieruchomość przy
DINO). Cena wywoławcza wyno
siła 141 000,00 zł. Nieruchomość
sprzedano za kwotę 145 000,00
zł. Nabywca zamierza przez
naczyć nieruchomość pod zabu
dowę mieszkalną oraz na działal
ność gospodarczą .

Hanna Gołębiewska

Wójt Gminy Choceń ogłasza II
publiczny nieograniczony prze
targ ustny na sprzedaż nierucho
mości.
Przedmiotem sprzedaży są dwie
nieruchomości sprzedawane ra
zem położone w Choceniu,
Gmina Choceń stanowiące:
- dz. Nr 203/2 o pow. 1,8400 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne dla której prowa
dzona jest księga wieczysta ozna
czona numerem WL1W/000
83252/1
- dz. Nr 203/3 o pow. 2,7500 ha

-
-

-

-
-
-

-
-

-

-
-
-

niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne dla której prowa
dzona jest księga wieczysta ozna
czona numerem WL1W/000
15636/0
Dla terenu na którym położone są
nieruchomości oznaczona nu
merem geodezyjnym 203/2 i
203/3 miejscowy plan zagospo
darowania przestrzennego nie
obowiązuje. W studium uwarun
kowań i kierunków rozwoju
zagospodarowania przestrzen
nego Gminy Choceń (Uchwała
Rady Gminy Nr XIV/112/12 z
dnia 28 marca 2012 r.), teren ten
oznaczony jest symbolem MNU –
strefa zabudowy mieszkaniowo-
usługowej potencjalnej. Cena
nieruchomości wynosi:
Dz. nr – 203/2 i 203/3 – 360
000,00 zł Sprzedaż nieru
chomości nastąpi w drodze licy
tacji ustnej. Sprzedaż nierucho
mości podlega zwolnieniu z po
datku od towarów i usług zgodnie
z art. 43 ust 1 pkt 9 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2011 nr
177 poz. 1054 ze zm.)
Organizator przetargu nie prze
widuje możliwości rozłożenia ce
ny sprzedaży na raty. Nabywca
będzie zobowiązany do zapłaty
całej należności z tytułu nabycia
nieruchomości przed zawarciem

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
-

aktu notarialnego. Przetarg
odbędzie się w dniu 17 grudnia
2015 r. Wadium w wysokości 36
000,00 zł należy zapłacić do dnia
11 grudnia 2015 r.

Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Choceniu w pok. nr 2,
lub pod numerem telefonu (54)
284 60 33, lub na stronie
internetowej www.chocen.pl.
Ponadto Wójt Gminy Choceń og
łasza I publiczny nieograniczony
przetarg ustny na sprzedaż
nieruchomości.

Przedmiotem sprzedaży jest nie
ruchomość położona w Choceniu
przy ulicy Czerniewickiej, Gmina
Choceń stanowiąca:
- dz. Nr 839 o pow. 1,0009 ha
niezabudowana, stanowiąca
grunty rolne dla której prowa
dzona jest księga wieczysta oz
naczona numerem WL1W/000
67449/1
Dla terenu na którym położona
jest nieruchomość oznaczona
numerem geodezyjnym 839
miejscowy plan zagospodaro
wania przestrzennego nie obo
wiązuje. W studium uwarunko
wań i kierunków rozwoju zagos
podarowania przestrzennego
Gminy Choceń (Uchwała Rady

-

-

-
-
-

-
-
-
-

Gminy Nr XIV/112/12 z dnia 28
marca 2012 r.), teren ten
oznaczony jest symbolem MNU –
strefa zabudowy mieszkaniowo-
usługowej potencjalnej. Cena
nieruchomości wynosi:
Dz. nr – 839 – 92 000,00 zł
Sprzedaż nieruchomości nastąpi
w drodze licytacji ustnej. Sprze
daż nieruchomości podlega
zwolnieniu z podatku od towa
rów i usług zgodnie z art. 43 ust 1
pkt 9 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i
usług (Dz. U. 2011 nr 177 poz.
1054 ze zm.)
Organizator przetargu nie prze
widuje możliwości rozłożenia
ceny sprzedaży na raty. Nabywca
będzie zobowiązany do zapłaty
całej należności z tytułu nabycia
nieruchomości przed zawarciem
aktu notarialnego. Przetarg od
będzie się w dniu 17 grudnia 2015
r. Wadium w wysokości 9 200,00
zł należy zapłacić do dnia 11
grudnia 2015 r.

Wszelkie szczegółowe informacje
można uzyskać w Urzędzie
Gminy w Choceniu w pok. nr 2,
lub pod numerem telefonu (54)
284 60 33, lub na stronie in
ternetowej www.chocen.pl.

Hanna Gołębiewska

-

-

-

-

-

W dniu 22.11.2015r. podczas po-
siedzenia, które odbyło się w świet-
licy wiejskiej w Szczutkowie, po-
wołano do życia Koło Gospodyń
Wiejskich zrzeszających Sołectwo
Szczutkowo oraz Sołectwo Lutobórz.
Pełna nazwa organizacji brzmi
następująco „KGW wsi Szczutkowa i
Lutoborza. Niezapominajka.”. Pod-
czas w/w wydarzenia obecni byli
mieszkańcy wsi oraz zaproszeni goś-
cie: Wójt Gminy Choceń Pan Ro-
man Nowakowski, Radny Gminy
Choceń Pan Włodzimierz Kacperski
oraz Sołtys wsi Lutobórz Pan Wies-
ław Zwoliński.
Główną inicjatorką stworzenia KGW
jest Pani Teresa Cichowicz obecna
Sołtys wsi Szczutkowo. Jest to dob-
rowolna organizacja niezależna,
obecnie licząca 25 osób. Głównymi
celami KGW jest propagowanie i
podtrzymywanie dawnych i obec-
nych tradycji ludowych oraz działal-
ność na rzecz profilaktyki zdro-
wotnej, odnowy i rozwoju obydwu
wsi poprzez czynny udział w życiu

mieszkańców, prowadzenie spotkań
kulturalno-oświatowych oraz rozwój
przedsiębiorczości. Do zadań orga-
nizacji należy również podwyższanie
kompetencji osób zamieszkujących
tereny wiejskie poprzez organizowa-
nie kursów komputerowych, wycie-
czek do miejsc kultu religijnego a
także miejsc wskazanych przez
członków. Ważnym aspektem dla
KGW jest kultywowanie potraw re-
gionalnych poprzez organizowanie
pogadanek i instruktażu z zakresu
pieczenia, gotowania, robienia
przetworów i przerobu mięsa. Człon-
kowie grupy będą mieli jednocześnie
możliwość zdobycia umiejętności
z zakresu szycia i haftowania.
Koło nie mogłoby funkcjonować bez
Zarządu jako organu wykonaw-
czego, którego celem jest kierowanie
działalnością KGW i reprezen-
towanie na zewnątrz interesów
członków oraz Komisji Rewizyjnej
jako organu kontrolnego. Wobec po-
wyższego podczas w/w spotkania
zorganizowano jawne wybory, w

wyniku których powołano następu-
jące osoby do pełnienia poszczegól-
nych funkcji. Przewodniczącą
Zarządu została Pani Teresa Cicho-
wicz, Zastępcą Pani Grażyna Kac-
perska, stanowisko Sekretarza ob-
jęła Pani Renata Sokół, na Skarbnika
wybrano Panią Joannę Młynar-
kiewicz, natomiast na Członka
Zarządu powołano Panią Barbarę
Sikorską. Przewodniczącą Komisji
Rewizyjnej wybrano Panią Barbarę
Kamińską, natomiast Członkami

Komisji zostali: Pani Henryka
Chorzela i Danuta Pawłowska.
Wójt Gminy Choceń Roman No-
wakowski życzy wielu sukcesów i
owocnej pracy działalności „KGW
wsi Szczutkowa i Lutoborza.
Niezapominajka.”

Szymon Bełkowski

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH. NIEZAPOMINAJKA
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Choceńskie obchody zorganizo-
wane z okazji Narodowego Święta
Niepodległości przebiegały w
uroczystej atmosferze.

Hołd tym, którzy zginęli w walce
by Polska po 123 latach znów
znalazła się na mapach świata
oddano przy pomniku przy
Szkole Podstawowej w Choceniu.
Liczne delegacje złożyły kwiaty i
zapaliły znicze pod tablicami upa-
miętniającymi tych, którzy po-
legli oddając życie dla Niepo-
dległej Ojczyzny. W uroczystoś-
ciach brali udział Starosta Włoc-
ławski Kazimierz Kaca oraz Wójt
Gminy Roman Nowakowski.

Po mszy św. w intencji Ojczyzny
młodzież ze Społecznego Liceum
Ogólnokształcącego przedstawiła
montaż słowno-muzyczny. Na
parkingu przy kościele oddano
salut dla upamiętnienia bohate-
rów poległych za wolność Polski.
Zapalone światełka symbolizo-
wały znicze, które zapalamy na
rozsianych na całym świecie
mogiłach Polskich żołnierzy.

Dziękujemy wszystkim pocztom
sztandarowym za uświetnienie
obchodów oraz strażakom za za-
bezpieczenie naszej uroczystoś-
ci. Jak zawsze wspaniale zapre-
zentowała się także Młodzieżowa
Orkiestra działająca przy OSP w
Śmiłowicach.

Agnieszka Świątkowska
Sekretarz Gminy

D  L  A   N  I  E  P  O  D  L  E  G Ł E  J
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PROGRAM JARMARKU
BOŻONARODZENIOWEGO

18 GRUDNIA 2015R.
CHOCEŃSKIE CENTRUM KULTURY

14:00
Otwarcie Jarmarku

Bożonarodzeniowego
15:00 Koncert Kolęd

w wykonaniu Uczniów
Szkół Podstawowych

16:00
Jasełka w wykonaniu
uczniów Gimnazjum

im. Jana Pawła II w Choceniu

Dodatkowe atrakcje:
Zdjęcie z Mikołajem

Konkursy i zabawy dla dzieci

Społeczność Gimnazjum im. Jana Pawła II w Choceniu
i Choceńskie Centrum Kultury pragną zaprosić

mieszkańców Gminy Choceń na Jarmark
Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 18 grudnia 2015

r. (piątek) w godz. 14:00-18:00
w Choceńskim Centrum Kultury.

W programie artystycznym przewidziane są - Jasełka
przygotowane przez uczniów Gimnazjum im. Jana

Pawła II oraz Koncert Kolęd w wykonaniu uczniów szkół
podstawowych z terenu Gminy Choceń. W trakcie

Jarmarku będzie można zakupić kartki, drobne
upominki, ozdoby świąteczne i słodkości wykonane

przez dzieci i młodzież w ramach zajęć artystycznych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie
internetowej gimnazjum www.gim-chocen.pl

ORGANIZATORZY:
GIMNZAJUM IM. JANA PAWŁA II

W CHOCENIU I
CHOCEŃSKIE CENTRUM KULTURY

ZAPRASZAJĄ!

Jarmark Bożonarodzeniowy
18 XII 2015 r.

Harmonogram
odbioru odpadów

komunalnych

GMINA CHOCEŃ

Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o. w
Baruchowie informuje, iż odpady do

odbioru muszą być wystawione do godz.
6:30 w dniu odbioru.

Więcej informacji pod nr tel. 54 284-41-79.



WIADOMOŚCI CHOCEŃSKIE 9

„CZYTAJ W BIBLIOTECE”
Biblioteka zachęca dorosłych,
przede wszystkim rodziców do
codziennego głośnego czytania
dzieciom, nie tylko w domu, ale
także w bibliotece. W ramach tej
akcji w naszej bibliotece odby-
wają się cykliczne piątkowe spot-
kania z przedszkolakami z Nie-
publicznego Przedszkola w Cho-
ceniu. Uważamy, że czytanie
dz iecku,/ jak potwierdzają
naukowe badania/- buduje więź
między dorosłym i dzieckiem,
rozwija język, pamięć, wyo-
braźnię, kształtuje nawyk czy-
tania, ułatwia naukę, zapobiega
uzależnieniu od telewizji i kom-
puterów. Cytując noblistkę Wis-
ławę Szymborską ”czytanie to
najpiękniejsza zabawa jaką sobie
ludzkość wymyśliła”.

08 i 12 października gościliśmy
uczniów: kl.IIa ,IIIa i IIIb Szkoły
Podstawowej w Choceniu wraz w
wychowawcami na Lekcji biblio-
tecznej.

W ramach programu Biblioteki
Narodowej ”Zakup nowości wy-
dawniczych do bibliotek” placów-
ka nasza otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości -4.586,-zł.
Zakupiliśmy dużo nowości za-
równo dla dzieci jak i dorosłych.
Zapraszamy mieszkańców do
wypożyczania książek! . To
znakomita lektura na jesienno-
zimowe wieczory.

Biblioteka ma już w 100% z
komputeryzowany księgozbiór.
Na stronie Centrum Kultury-
Biblioteka umieszczony jest ka-
talog online. Zapraszamy do jego

odwiedzania.
Barbara Kamińska

Koncert kolęd i pastorałek w
Choceńskim Centrum Kultury -
Bibliotece jest już tradycją i
zajmuje stałe miejsce w kalen-
darzu gminnych imprez z roku na
rok przyciągając coraz większą
rzeszę publiczności. 6 stycznia
2015 r. Centrum Kultury wraz z
Parafią Św. Idziego w Choceniu
zaprasza na koncert w nowej
odsłonie połączony z Orszakiem
Trzech Króli.

Obchody Święta Trzech Króli
rozpocznie msza święta w koś-
ciele w Choceniu, która odbędzie
się o godz. 11.30. Po mszy świętej

ORSZAK TRZECH KRÓLI
PO RAZ PIERWSZY
W CHOCENIU

uroczysty korowód przemasze-
ruje ulicami miasteczka do
Centrum Kultury. Już dziś zachę-
camy do przygotowania włas-
nego stroju, aby w sposób czynny
wziąć udział w korowodzie. Jest
to inicjatywa działania wspólnoty
lokalnej społeczności. Rodziny,
szkoły, nauczyciele, sąsiedzi,
lokalni włodarze - zwykli ludzie
tworzą to niezwykłe przedstawie-
nie. Najmłodszych zapraszamy
do udziału w konkursie plas-
tycznym oraz fotograficznym.
Szczegóły wydarzenia na naszej
s t r o n i e i n t e r n e t o w e j
www.cck.chocen.pl oraz na
Facebooku CCKB. Oficjalny
patronat nad tym wydarzeniem
objął Wójt Gminy Choceń
Roman Nowakowski.

Dyrektor CCKB
Ariel Malinowski

B   I   B   L   I   O   T   E   C   Z   N   E      W   I   E Ś C   I

W

-

-
-

-

-

-

dniach 16 - 20 listopada 2015
r. uczniowie i pracownicy szkoły
obchodzili „Tydzień promocji
zdrowia”.

Celem akcji profilaktycznej było
promowanie zdrowego stylu
życia poprzez zwrócenie uwagi na
zdrowe odżywianie oraz aktyw
ność fizyczną. Każdy dzień zyskał
swoją barwę odpowiadającą ko
lorowi owoców i warzyw. Wszys
cy uczniowie i pracownicy mieli
szansę uczestniczyć w różnorod
nych atrakcjach związanych ze
zdrowym odżywianiem, ruchem i
szeroko pojętym zdrowiem.

W poniedziałek uczniowie i pra
cownicy przybyli do szkoły ubrani
na czerwono i dzięki wsparciu fir
my Sadco konsumowali zdrowe

jabłka. We wtorek uczniowie Zes
połu Szkół Chemicznych przy
gotowali dla nas pyszną niespo
dziankę. W tym „niebieskim”
dniu zajadaliśmy się zdrowymi
przekąskami. Dzieci skosztowały
również soków podarowanych
przez firmę Garsad z Krukowa. W
środę wszyscy ubrali się na żółto,
a chętni uczniowie mogli zatań
czyć zumbę w sali gimnastycznej.
W „pomarańczowy” czwartek
przygotowano sportową atrakcję
– spotkanie z zawodnikami „
Anwilu Włocławek”. W piątek
wszyscy założyli zielone ubrania,
a dodatkowym elementem stroju
była plakietka „ Stop hałasowi”, z
którą nie rozstawali się przez
niemal cały dzień. Uczniowie byli
bardzo zaangażowani w działania
profilaktyczne, a większość klas

-
-
-

-

ozdobiła również drzwi do sal
lekcyjnych rysunkami, plakatami
i hasłami promującymi zdrowie.

Był to bardzo ciekawy i pełen róż
norodnych wrażeń tydzień.

-

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHOCENIU

TABLICE INTERAKTYWNE
W ramach projektu „Realizacja
systemu innowacyjnej edukacji w
województwie kujawsko pomors
kim poprzez zbudowanie syste
mu dystrybucji tre

-
-
-

o-
-

-
-

ści edukacyj
nych” w partnerstwie z Urzędem
Marsza łkowskim zosta ły w
miesiącu październiku zamont
wane tablice interaktywne. Czte
ry w SP w Choceniu, trzy w SP w
Wilkowicach a dwie w SP w Śmi
łowicach. Wartość projektu wy

nosi 116.184,30 zł w tym 25% tj.
29.046,08 to wkład Gminy. Z
k o l e 7 5 % p o c h o d z i z
Europejskiego Funduszu Roz
woju Regionalnego tj. 87.138,22
zł Projekt obejmuje także budo
wę treści edukacyjnych dedyko
wanych dla uczestników, której
k o s z t u t r z y m a n i a w y n o s i
7.775,60 zł w ciągu 5 lat.

Jolanta Płoszaj

i
-

. -
-

Przepraszam Pana Marka Jadczaka zam. w Choceniu za swoje
niewłaściwe zachowanie do jego osoby

i postępowanie w okresie wspólnej pracy i jednocześnie
informuję, że nie dopuszczę w przyszłości do podobnej

sytuacji.

PRZEPROSINY

Henryk Piekarski
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Do sprzedania mieszkanie
w budynku wielorodzinnym

zabudowy poziomej,
2 pomieszczenia + wc ,

30m2 + ogródek.
Cena: 28 tyś. zł adres: Choceń,
ul. Sikorskiego 13, tel. 505 156

411

Sprzedam dom oraz budynek
gospodarczy. Działka o

powierzchni 200 m2
ogrodzona, kanalizacja.

Kontakt: 667 554 780

Sprzedam samochód Opel
Astra w dobrym stanie

Gmina Choceń.

Kontakt:
667 554 780

Sprzedam gospodarstwo
w Bodzanowie o powierzchni

4 ha z budynkami, maszynami
lub bez maszyn oraz

Kombajn zbożowy „BIZON”.
Cena do uzgodnienia.
Kontakt: 694 145 501,

54 274 70 20

O     G Ł O     S     Z     E     N     I     A

W tym roku kończy kadencję
obecny Zarząd GTS UNII Choceń.
W grudniu odbędzie się Walne
Zgromadzenie Członków Klubu,
które wybierze nowe władze. W
ciągu ostatnich lat klub działał
bardzo aktywnie. Był widoczny w
mediach. Prowadził wiele dru-
żyn: A – klasy seniorów, juniorów
młodszych, juniorów starszych,
młodzików piłki nożnej, teni-
sistów grających w III i IV lidze,
siatkarzy biorących udział w
rozgrywkach Ligi Akademickiej i
Powiatowej Lidze LZS oraz grupę
juniorską.
Zarząd był inicjatorem i organi-
zatorem wielu turniejów i imprez
promujących sport w naszej
gminie i naszym regionie m.in:
Pucharu Wójta Gminy Choceń w
Piłce Nożnej, Choceńskiej Ligi
Tenisa Stołowego, Grand Prix
Chcenia w Tenisie Stołowym,
Deblowych Mistrzostw Regionu
Włocławskiego w Tenisie Stoło-
wym i wielu innych. Wielu im-

prezom klub patronował i wiele
współorganizował. Zawodnicy
UNII odnosili sukcesy. Były
awanse ale też i spadki. Emocji na
boiskach i niezapomnianych
chwil nie brakowało. Być może
kibicom brakowało w ostatnim
okresie niektórych cyklicznych
imprez. Ale jak wszyscy wiedzą
każdy materiał ma prawo się
zużyć. I tak też było z naszym Za-
rządem. Aktywnych członków Za-
rządu z rożnych względów po-
została tylko garstka. Kibiców na
zawodach też nie było zbyt wielu.
Na pewno Zarząd nie pozostawia
po sobie „spalonej ziemi”. W klu-
bie trenuje liczna grupa juniorów
i seniorów. Tenisiści zajmują 2
miejsce w IV lidze. Nowemu Za-
rządowi można życzyć tylko
powodzenia, nowych pomysłów
na prowadzenie klubu i jeszcze
większych sukcesów.

Zarząd GTS UNIA Choceń

Do słów Zarządu chciałbym do-
dać podziękowania. Dziękuję za
współpracę członom Zarządu
GTS UNIA Choceń, trenerom:
Panu Markowi Malinowskiemu,
Panu Danielowi Boreckiemu, Pa-
ni Paulinie Trzcińskiej. Pełnią-
cym obowiązki kierowników dru-
żyn: Marcinowi Jagielle, Marci-
nowi Klonowskiemu, Marcinowi
Jabłońskiemu, Tomaszowi Cel-
merowi, Danielowi Dolacie, Mar-
iuszowi Gralakowi i wielu in-
nym.
Zawodnikom wszystkich sekcji.
Panu Radosławowi Chełminia-
kowi, Panu Łukaszowi Jankows-
kiemu, Panu Radosławowi Ba-
bińskiemu, Pani Irenie Grzelak,
Pani Elżbiecie Buczyńskiej, Panu
Andrzejowi Wieczorkowi, Panu
Markowi Słupskiemu, woźnym i
sprzątaczkom szkół i hal sporto-
wych.

Dziękuję wiernym sponsorom
klubu: Właścicielom FIRMY

„ M I T A R J O ' ' , H U R T O W N I
ODZIEŻOWEJ „ LENA”, FIRMY
PRZEWOZOWEJ„ MARCIN'',
FIRMY PRZEWOZOWEJ„ AU-
TO-TUR'', Zarządom: „Sadco
Grupa Sp z.o.o”, „RAF–CHEM”,
Banku Spółdzielczego w Kowalu i
Spółdzielni Handlowo -Rolniczej
w Czerniewicach i wielu innych.

Specjalne podziękowania za lata
owocnej współpracy kieruję na
ręce Pana Wójta Gminy Choceń
Romana Nowakowskiego, Rad-
nych Gminy Choceń oraz dyrek-
torów choceńskich szkół: Pani
Anny Pawłowskiej, Pana Leszka
Skalskiego i Pan Marka Zapieca.

Prezes GTS UNIA Choceń
Sławomir Gwardecki

KONIEC KADENCJI ZARZĄDU GTS UNIA CHOCEŃ

W czasie wakacji przeprowadzo-
na została VII edycja Powia-
towego konkursu ekologicznego
pod nazwą „Zieleń Naszej Małej
Ojczyzny” organizowanego pod
patronatem Przewodniczącego
Rady Powiatu Włocławskiego p.
Stanisława Budzyńskiego. Celem
konkursu było propagowanie
rozwoju terenu zieleni publicznej
na terenie powiatu. Szkoła Pods-
tawowa w Śmiłowicach, spośród
wielu instytucji biorących udział
w tym konkursie otrzymała III
równorzędną nagrodę. Nagroda

rzeczowa w wysokości 600 zło-
tych została przeznaczona na za-
kup sprzętu do pielęgnacji zieleni.
W ostatnim tygodniu sprzęt
został uroczyście przekazany na
ręce dyrektora szkoły Sławomira
Gwareckiego.

Dyrektor szkoły serdecznie
dziękuję pracownikom obsługi a
szczególnie Pani Genowefie Kli-
mek za opiekę nad szkolnymi te-
renami zielonymi wyróżnionymi
w konkursie.

Sławomir Gwardecki

TERENY ZIELONE SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W ŚMIŁOWICACH
NAGRODZONE W KONKURSIE
„ZIELEŃ NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY”
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Dnia 20 listopada 2015, w
budynku Gimnazjum odbył się
zjazd Hufca ZHP Włocławek –
Powiat z siedzibą w Choceniu
celem podsumowania kadencji
władz w latach 2011 – 2015 oraz
wyboru nowego komendanta i
komendy hufca. Na 42 osoby up
rawnione do głosowania stawiło
się 28 instruktorów i funkcyjnych
hufca. Przypomnijmy, że Hufiec
ZHP Włocławek – Powiat ma
swoją siedzibą w Choceniu, a sku
pia harcerzy z całego powiatu
włocławskiego. Najprężniej dzia
łają jednostki w Choceniu, Bo
niewie, Kruszynie, Lubieniu Ku
jawskim, Grabkowie i Kowalu.
Hufiec skupia w swojej działal
ności 262 osoby. Do 20.11 przez 6
lat funkcję komendantki pełniła
phm. Katarzyna Jankowska
(Lińczak). Zjazd obył się w
obecności pełnomocnika z ko
mendy chorągwi kuj-pom. – hm.
Wojciecha Chwil. Na uroczystość
przybyli również zaproszeni
gości: Wójt Gminy Choceń Pan
Roman Nowakowski, Przewod
niczący Rady Gminy Choceń Pan
Józef Pawłowski, Naczelnik Wy
działu Edukacji i Spraw Społecz
nych Pan Tomasz Olach oraz
Państwo Piotr i Bożena Lewan
dowicz. Po sprawozdaniu komen
dy z działalności oraz po gło

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-
-
-

sowaniu nad absolutorium przy
szedł czas na wybory. W głosowa
niu jawnym, wszyscy zgromadze
ni jednog łośnie powierzyli
funkcję komendanta hufca po
nownie phm. Katarzynie Jan
kowskiej. Druhna Kasia będzie
sprawować władzę przez kolejne
4 lata czyli do 2019 roku. W skład
komendy hufca powołani zostali:
z-ca komendanta ds. progra
mowych – pwd. Natalia Najlep
sza (Choceń)

-
-
-

-
-

-
-

z-ca komendanta ds. kształcenia i
pracy z kadrą – pwd. Joanna Mo
rawska (Boniewo)
skarbnik hufca – pwd. Marlena
Jakubowska (Choceń)
członek komendy hufca – kwa
termistrz – pwd. Piotr Jankowski
(Choceń)
członek komendy hufca ds. pro
mocji i informacji – pwd. Mikołaj
Zaborowski (Lubień Kuj.)
Podczas zjazdu wybrano również
komisję rewizyjną hufca: prze

-

-

-

-

wodnicząca pwd. Alicja Ryniec
(Choceń), członkowie – pwd.
Iwona Banasiak (Lubień Kuj.)
oraz pwd. Agnieszka Golińska
(Kruszyn)

Wójt Gminy Choceń życzy
powodzenia i samych sukcesów
w działalności hufca.

Komendant Hufca
phm. Katarzyna Jankowska

ZJAZD HUFCA ZHP WŁOCŁAWEK - POWIAT

ŚLUBOWANIE PIERWSZAKÓW W SP CHOCEŃ
03 listopada 2015 r. uczniowie klas pierwszych zos-
tali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Choceniu.

Po zaprezentowaniu swoich umiejętności złożyli uro-
czyste ślubowanie. Następnie zostali pasowani na
uczniów przez dyrektora szkoły. Na pamiątkę tego
ważnego wydarzenia otrzymali kolorowe dyplomy.

Ciepłych słów pod adresem pierwszaków nie szczę-
dzili zaproszeni goście: Wójt Gminy Choceń Pan
Roman Nowakowski, przedstawiciel Niepublicznego
Przedszkola w Choceniu Pani Magdalena Nitkowska
i Przewodniczący Rady Rodziców Pan Tomasz Si-
korski.

Rodzice obecni na uroczystości nie kryli dumy ze
swoich dzieci. Obdarowali ich upominkami.
Skierowali także słowa wdzięczności do pań wycho-
wawczyń. Koledzy z oddziału przedszkolnego, kl. II i
III przekazali im słodkie upominki.
Przy kamieniu znajdującym się przy szkole pierwszo-
klasiści posadzili krzew upamiętniający tę uroczys-
tość.
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Uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. Janusza Korczaka w Choceniu  składają

serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji założonych
celów i zadań w czasie trwania

TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA
Dla:

-GOSPODARSTWA  RODZINNEGO
GARLICCY  Z  KRUKOWA;

-FIRMY SADCO
GRUPA SP ZOO ZE ŚMIŁOWIC;

-PANI  SYLWII  WOJTCZAK oraz UCZNIÓW  z ZESPOŁU
SZKÓŁ CHEMICZNYCH TECHNIKUM ŻYWIENIA I USŁUG

GASTRONOMICZNYCH z WŁOCŁAWKA;

-KLUBU KOSZYKÓWKI ANWIL WŁOCŁAWEK ,
zawodników : ROBERTA SKIBNIEWSKIEGO, ADRIANA

WARSZAWSKIEGO oraz  p. ŁUKASZA  PSZCZÓŁKOWSKIEGO
( media manager);

PRZEWODNICZĄCEGO  RADY RODZICÓW
PANA TOMASZA SIKORSKIEGO;

-WSZYSTKICH, KTÓRZY ZAANGAŻOWALI SIĘ I POMOGLI
W REALIZACJI „TYGODNIA ZDROWIA”.

PODZIĘKOWANIAKOMBATANCI
Gdy pamięć nie zawodzi to
wiemy,
że Narodzenie Dzieciątka Jezus
nadchodzi w ten dzień dzielimy
się opłatkiem.
Życzę wszystkim członkom oraz
podopiecznym dużo zdrowia
Łask Bożych i doczekania szczę
śliwego Nowego Roku 2016.

Prezes Irena Karbowska

-

Prezes Kola Kombatantów
w Choceniu Pani Irena

Karbowska informuję, że
od nowego roku

kalendarzowego nie będzie
przyjmowała składek

członkowskich.

29 października 2015 roku w re-
mizie OSP w Śmiłowicach odbyła
się uroczystość ślubowania i pa-
sowania uczniów klasy I Szkoły
Podstawowej w Śmiłowicach.
Uroczystość uświetnili swoją
obecnością Wójt Gminy Choceń
Pan Roman Nowakowski, ucz-
niowie, nauczyciele i rodzice.
Uczniowie klasy pierwszej zapre-
zentowali program artystyczny

przygotowany przez Panią Annę
Kamińską. Następnie przed pocz-
tem flagowym Pierwszacy ślubo-
wali być dobrymi uczniami i Pola-
kami. Po przyrzeczeniu dyrektor
Sławomir Gwardecki dokonał
symbolicznego pasowania na
uczniów Szkoły Podstawowej w
Śmiłowicach. Po złożeniu szeregu
życzeń, otrzymaniu pamiątko-
wych dyplomów i upominków

ufundowanych przez rodziców,
uczniów klas drugiej i trzeciej
oraz Rady Rodziców wszyscy
obecni zostali poczęstowani pysz-
nym kawałkiem tortu. Uro-
czystość zakończyło przyjęcie i
przygotowane przez rodziców
Pierwszaków.
Dyrekcja serdecznie dziękuje
Pani mgr Annie Kamińskiej
wychowawcy klasy I za perfek-

cyjne przygotowanie uczniów do
tej uroczystości, dziękuje rodzi-
com uczniów klas I za pomoc w
przygotowaniu imprezy i zaufa-
nie jakim obdarzyli naszą szkołę,
wybierając ją dla swoich dzieci.

Sławomir Gwardecki

ŚWIĘTO PIERWSZAKÓW W ŚMIŁOWICACH
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6 listopada 2015 r. czterdzies
toosobowa reprezentacja Szkoły
Podstawowej im. Janusza Kor
czaka w Choceniu brała udział w
XXII biegach przełajowych z
okazji Święta Niepodległości w

-

-

Goreniu Dużym. Celem imprezy
było uczczenie rocznicy odzys
kania przez Polskę niepodległości
poprzez masowy udział dzieci w
zawodach sportowych. W klasy
fikacji drużynowej uczniowie SP

-

-

Choceń zajęli II miejsce. Indywi
dualne wyróżnienia otrzymali:

Miejsca I: Mateusz Paprocki,
Karolina Pawłowska,
Maja Pradun.

- Miejsca II: Miłosz Sikorski,
Kacper Ciesielski.

Miejsca III: Weronika Mierz
wicka, Kacper Michalski, Da
mian Michalski.

-
-

SUKCESY UCZNIÓW SP CHOCEŃ W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH – GOREŃ 2015

W niemieckim Hagen w dniach
16-18.10.2015 r. odbyły się Mist
rzostwa Świata Federacji WFMC
w kickboxingu. Zawody przyciąg
nęły 700 zawodników z 34 kra
jów. Polskę reprezentowały tre
nujące w Akademii Mieszanych
Sztuk Walk w Wilkowicach pod

-

-
-
-

okiem Daniela Tobjasza Amelia i
Justyna Cymerman oraz Marta
Chomicz. Mistrzostwa Świata dla
podopiecznych trenera Tobjasza
okazały się ogromnym sukcesem.
Nasze dziewczęta przywiozły z
Niemiec złoto, srebro i brąz.
Amelia Cymerman (lightcontact -

45kg) w walce finałowej pokonała
reprezentantkę Macedonii i tym
samym zdobyła tytuł Mistrzyni
Świata. Natomiast Marta Cho
micz (K-1 rules -50kg) w finale
uległa dwukrotnej mistrzyni
Francji w muay-thai, zdobywając
tytuł Wicemistrzyni Globu.

-

Justyna Cymerman (low kick -
35kg), która uległa zawodniczce z
Niemiec i stanęła na najniższym
stopniu podium.

Bardzo serdecznie gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Kamil Klejba

SUKCESY NA MŚ W HAGEN
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REMIS UNII CHOCEŃ Z LIDEREM IV LIGI TENISA STOŁOWEGO
Odmłodzona drużyna tenisistów
UNII Choceń w składzie Kacper
Janowicz, Kacper Czarniak, Ka
mil Kruczkowski, Marcin Jab
łoński i Mirosław Narowski ze
zmiennym szczęściem rozpoczęła
kolejny sezon w IV lidze KPOZTS.
W pierwszych 3 spotkaniach zdo
była tylko 3 punkty. W kolejnych
3 spotkaniach UNIA zaprezento

-
-

-

-

wała się znakomicie zdobywając
5 punktów.
21 listopada 2015 r. w sali spor
towej w Wilkowicach zajmująca 2
miejsce UNIA zmierzyła się z li
derem rozgrywek IV ligi Spartą
Nakło. Zacięty i pełen emocji
mecz zakończył się podziałem
punktów. Wynik 7-7 nikogo nie
krzywdzi, lecz potwierdza świet

-

-

-

ną passę zawodników z Chocenia
w tych rozgrywkach. Dotych
czasowe wyniki UNII: Piast II
Kruszwica - Unia Choceń 4-8,
Unia Choceń - Emdek II Byd
goszcz 7-7, UKS Pigża - Unia Cho
ceń 8-3, Unia Choceń - Kusy II
Laskowice 8-6, Olimpia III Gru
dziądz - Unia Choceń 1-8, Unia
Choceń – Sparta Nakło 7-7 .

Wszystkich kibiców tenisa stoło

-

-
-

-

-

wego zapraszamy na kolejne me
cze naszych tenisistów w sali
sportowej w Wilkowicach - naj
bliższy Unia Choceń – Krajna II
Sępólno odbędzie 19.12.15 r. Me
cze rozgrywane są o godzinie
11.00.

Wszystkich kibiców tenisa stoło
wego zapraszamy też na stronę
KPOZTS gdzie można śledzić
wyniki IV lig pozts.bydgoszcz.pl

-

-

-

-

:k

Kila wysokich zwycięstw u siebie i
wiele przegranych w roli gospodarza
- tak można opisać rundę jesienną
piłkarzy

Na pewno tej rundy
UNIA nie może zaliczyć do udanych.

W tej rundzie

- Zgoda Cho-
decz 4-0, Tłuchovia Tłuchowo -

- Lech Dobre 7-0,
Orzeł Służewo - -
Wicher Wielgie 1-2, Wisła Dobrzyń –

- Ziemowit
Osięciny Piast Bądkowo –

- Kujawiak
Kruszyn Lubienianka Lubień
Kujawski – Unia - MGKS
Lubraniec 4-0, - Skrwa
Skrwilno 2-4, Grot Kowalki –

Kibicom pozostają

z IV ligowym
(bramki:

Arkadiusz Jóźwiak 3, Łukasz Le-

A – klasy seniorów GTS
UNIA Choceń.

UNIA zdobyła tylko
13 punktów i zajmuje 10 miejs-
ce w lidze.

Wyniki naszej drużyny w run-
dzie jesiennej: Unia

Unia 2-1, Unia
Unia 3-1, Unia

Unia 3-0, Unia
3-0,

Unia 2-0, Unia
1-3,

Unia 1-1,
Unia

Unia
0-3.

niezapom-
niane emocje w Pucharze Wo-
jewództwa. Najpierw zwy-
cięstwo Sadow-
nikiem Waganiec 2:0

wandowski 52 (k), następnie zwy-
cięstwo z IV - ligowym

(bramki:
Arkadiusz Jóźwiak 44, 55, Arkadiusz
Ruciński 48) a na koniec „przygody z
pucharem” pechowa przegrana z

(bramki: Mateusz Niewiadomski 13,
65, Łukasz Lewandowski 75).

Łokietkiem
Brześć Kujawski 3:2

Kujawiakiem Kruszyn 3:4

Za świetna grę w pucharach i
zaangażowanie na boisku w lidze -
Zarząd klubu i wierni kibice ser-
decznie dziękują. Życzymy wszyst-
kim trenerom, zawodnikom i ich
rodzinom zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia

SEZON JESIENNY ZA NAMI Zapraszamy na
treningi Młodzików

Od nowego sezonu
w naszym klubie

funkcjonuje nowa
sekcja piłkarska

młodzicy (5 i 6 klasa
SP i młodsi). Chłopcy

biorą udział
w rozgrywkach

piłkarskich KPZPN.

Unia zaprasza
wszystkich chętnych

chłopców do gry
w piłkę nożną w klubie

z rocznika 2003
i 2004.

Treningi odbywają się
we wtorki i piątki o
godzinie 16 w hali
GOSiR w Choceniu.

Drużynę trenują Pani
Paulina Trzcińska i Pan

Daniel Borecki.
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Wiele kontrowersji budzi wśród
mieszkańców składanie wnios-
ków o wydanie dowodu osobis-
tego oraz jego odbiór, więc po raz
kolejny przypominam:

- osoba posiadająca pełną zdol-
ność do czynności prawnych
- jeden z rodziców lub opiekun
prawny – w przypadku składania
wniosku w imieniu osoby
małoletniej, której do ukończenia
18 roku życia zostało więcej niż 30
dni
- jeden z rodziców, w przypadku
składania wniosku w imieniu
osoby ubezwłasnowolnionej cał-
kowicie pozostającej pod władzą
rodzicielską
- opiekun prawny, w przypadku
składania wniosku w imieniu
osoby ubezwłasnowolnionej cał-
kowicie niepozostającej pod wła-
dzą rodzicielską
- kurator, w przypadku składania
wniosku w imieniu osoby ubez-
własnowolnionej częściowo

Dodatkowym wymogiem jest, aby

opiekuna prawnego lub
kuratora w imieniu ww. osób,

za wyjątkiem przypadku,
gdy osoba ta nie ukończyła 5 roku
życia.

przed
upływem terminu ważności do-

Osoby uprawnione i zobo-
wiązane do złożenia wnios-
ku o wydanie dowodu oso-
bistego:

składanie wniosku przez
rodzica,

od-
bywało się w obecności tych
osób,

Terminy, w których należy
wystąpić o wydanie dowodu
osobistego
- co najmniej na 30 dni

tychczasowego dowodu oso-
bistego

- w przypadku
zmiany danych zawartych w
dowodzie osobistym, zmiany
wizerunku twarzy posiadacza al-
bo utraty, lub takiego uszkodze-
nia dowodu osobistego, który
utrudnia lub uniemożliwia iden-
tyfikację jego posiadacza.

- aktualną fotografię osoby, odpo-
wiadającej wymogom zdjęcia

tj. o wymiarach 35x45
mm, wykonaną na jednolitym
jasnym tle, mającą dobrą ostrość i
odwzorowująca naturalny kolor
skóry, obejmującą wizerunek od
wierzchołka głowy do górnej
części barków, tak aby twarz zaj-
mowała 70 – 80% fotografii, po-
kazującą wyraźnie oczy, zwłasz-
cza źrenice i przedstawiającą oso-
bę w pozycji frontalnej, bez na-
krycia głowy i okularów
- fotografia powinna być wyko-
nana nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed dniem złożenia wniosku
- fotografia powinna zostać
wykonana na papierze fotogra-
ficznym lub papierze fotogra-
ficznym przeznaczonym do dru-
karek
- osoba z wrodzonymi lub naby-
tymi wadami narządu wzroku
może załączyć do wniosku foto-
grafię przedstawiającą ją w oku-
larach z ciemnymi szkłami, wraz z
orzeczeniem o niepełnospraw-
ności osoby do 16 roku życia lub
orzeczeniem o stopniu niepełnos-

- niezwłocznie

Do wniosku o wydanie do-
wodu osobistego składanego
w formie pisemnej należy
dołączyć:

jak
do dokumentów paszpor-
towych,

prawności osoby, która ukoń-
czyła 16 lat, z powodu wrodzonej
lub nabytej wady narządu wzro-
ku, wydane zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z
2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn.
zm.)
- w przypadku osoby noszącej na-
krycie głowy zgodnie z zasadami
swojego wyznania można załą-
czyć fotografię przedstawiającą ją
w nakryciu głowy, o ile wizerunek
twarzy jest w pełni widoczny,
wraz zaświadczeniem o przyna-
leżności do wspólnoty wyznanio-
wej zarejestrowanej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej
- w uzasadnionych przypadkach
organ gminy może wydać dowód
osobisty na wniosek, do którego
została dołączona fotografia
przedstawiająca osobę z zamk-
niętymi oczami, innym niż natu-
ralny wyrazem twarzy lub z ot-
wartymi ustami

Wyjątkiem od reguły osobistego
odbioru dowodu osobistego są
następujące przypadki:
- dowód osobisty wydawany oso-
bie nieposiadającej zdolności do
czynności prawnych odbiera ro-
dzic, opiekun prawny albo ku-
rator
- dowód osobisty wydawany oso-
bie posiadającej ograniczoną
zdolność do czynności prawnych,

Odbiór dowodu osobistego

Dowód osobisty odbiera się
osobiście w organie gminy,
do której został złożony
wniosek o jego wydanie.

odbiera osoba ubiegająca się o
wydanie dowodu osobistego lub
rodzic, opiekun prawny albo
kurator
- wniosek o wydanie dowodu
osobistego został przyjęty przez
organ gminy w miejscu zamiesz-
kania wnioskodawcy w związku z
brakiem możliwości złożenia
wniosku o wydanie tego doku-
mentu w siedzibie organu gminy,
przy czym brak takiej możliwości
powinien wynikać z choroby,
niepełnosprawności lub innej
niedającej się pokonać przesz-
kody.

odbiór dowodu oso-
bistego wydanego osobie niepo-
siadającej zdolności do czynności
prawnych lub posiadającej
ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych wymaga obec-
ności tej osoby,

Więcej informacji na stronie:
msw.gov.pl lub obywatel.gov.pl

Anna Nitecka

W opisanej sytuacji
istnieje możliwość odbioru
dowodu osobistego przez
pełnomocnika.

Uwaga:

za wyjątkiem
sytuacji, gdy osoba ta była
obecna przy sk ładaniu
wniosku w siedzibie organu
gminy albo nie ukończyła 5
roku życia.

Odbiór dowodu osobistego
potwierdza się wpisując
datę oraz składając czytelny
podpis na formularzu od-
bioru dowodu osobistego.

DOWODY OSOBISTE

Ostatnia podwyżka wody miała
miejsce w lipcu 2011 r, a ścieków
w maju 2012 r. Od tego czasu cena
energii elektrycznej, paliwa, częś-
ci i koszty usług związanych z dos-
tarczaniem wody i odbiorem ście-
ków wzrosły o kilkadziesiąt pro-
cent. Dlatego konieczne jest w
pewnym stopniu uregulowanie
cen. Ze wszystkich gmin powiatu
włocławskiego mamy jedne z naj-
niższych ceny. W niektórych sa-

morządach aby pokryć koszty
wprowadzona jest opłata abona-
mentowa za korzystanie z wody.
Najwyższe stawki w powiecie
włocławskim za wodę to 2,70 zł
/m i ścieki 6,00 zł/m .

Ustalona przez Radę Gminy Cho-
ceń stawka na wodę to 2,45 zł /m 
,a za ścieki 4,40 zł /m . Jest to
wzrost o 25 groszy za wodę i 40
groszy za ścieki. Na tym poziomie

stawki powinny się utrzymać
przez następne kilka lat. Opłaty
wchodzą w życie od 1 stycznia
2016 r. Wiele osób nie płaci i
trudno jest wyegzekwować regu-
lowanie należności. Kwoty się-
gają kilku tysięcy złotych. Są to
zaległości z kilku lat. W takich
przypadkach sprawy będą kie-
rowane do sądu, co może skut-
kować wizytą komornika.

W mieszkaniach, gdzie nie ma za-
montowanych wodomierzy op-
łaty pobierane są ryczałtowo 3
m / osobę. Czasami opłaca się
zamontować wodomierz, żeby
obniżyć koszty.

Piotr Lewandowicz

NOWE STAWKI ZA WODĘ I ŚCIEKI
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Wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Choceń
posiadających wolne mieszkania, domy zapraszamy

do tut, Urzędu pomożemy znaleźć najemcę.
Jednocześnie stworzymy wewnętrzna bazę wolnych

lokali mieszkalnych.

Kontakt Mariusz Bilęda pok. 1,
54 284 66 17

O     G Ł O     S     Z     E     N     I     E

Pomimo upomnień oraz licznych
informacji od inkasentek wciąż
jest kilka osób, które zalegają z
opłatą za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi. Niektóre
zaległości są duże. W związku z
powyższym informujemy, że w

lutym 2016 r. wobec osób, które w
żaden sposób nie wyrażają za-
interesowania uregulowaniem
swoich zaleg łości zostanie
wszczęta windykacja zobowiązań
przez komornika.

Dawid Dalmann

EGZEKUCJA OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

W ramach nowo otwieranego ga-
binetu stomatologicznego, zloka-
lizowanego w bocznym pomiesz-
czeniu przy wejściu na salę spor-
tową w Choceniu realizowane
będą usługi jakie gwarantuje
Narodowy Fundusz Zdrowia dla
dzieci i młodzieży od 1 do 18 roku
życia.

Zakres świadczeń na rzecz pac-
jentów to przede wszystkim:
badania lekarskie ogólne -
przysługujące każdemu dziecku

raz w roku, kontrolne – przegląd
stanu uzębienia maksymalnie 3
razy w roku, konsultacje, w
ramach których wizyta obejmuje
badanie wraz z pisemną opinią i
wskazaniami lekarza/specjalisty.
Ponadto gabinet będzie wyko-
nywał zabiegi leczenia próchnicy,
odbudowy powierzchni zębów,
uzupełniania ubytków, leczenia
kanałowego, lakierowania, tym-
czasowych zabezpieczeń np. zła-
manych szczęk, zakładanie opat-
runku chirurgicznego, kosme-

tyka zębów. Do prowadzonych
zabiegów stosowane będzie
znieczulenie (niektóre zabiegi go
nie obejmują). W razie potrzeby
możliwość wykonania 2 zdjęć

rentgenowskich rocznie. Praw-
dopodobnie gabinet zostanie
udostępniony w połowie grudnia
lub w styczniu 2016 roku.

Szymon Bełkowski

GABINET STOMATOLOGICZNY DLA DZIECI
RODZAJ REALIZOWANYCH ŚWIADCZEŃ

WIĘCEJ WIADOMOŚCI Z REGIONU NA


